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ÖZ
Kamu yönetimi ve eğitimi alanında son yıllarda dünyada ve Türkiye’de önemli değişimler
yaşanmaktadır. Bu değişimleri anlayabilmek, değişime uyum sağlayabilmek ve önceki ve yeni kurulan kamu
yönetimi bölümlerinin ders programlarını ve eğitim yöntem ve tekniklerini bu değişime göre yeniden
biçimlendirmeleri önemlidir. Ayrıca, kamu yönetimi eğitiminde, araştırmalarında ve yayınlarında niteliğin ve
kalitenin iyileştirilmesine daha fazla kafa yormak ve tartışmak gerekmektedir. Bu amaçla; Süleyman Demirel
Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nce 13.11.2015 tarihinde Isparta’da Kamu
Yönetimi Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Türkiye’den 16 üniversiteden akademisyenler, değişik
kamu kurumlarından bürokratlar ile öğrenciler katılmıştır. Bu çalışma, kamu yönetimi ve eğitimi alanında son
yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan önemli değişimlere kısaca değindikten sonra, çalıştayın önemli
çıktılarını sunmakta ve tartışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu yönetimi eğitimi, Isparta, kamu yönetimi bölümü eğitim programları

What Kind of a Public Administration Education? An Evaluation of the Outcomes of Workshop on Public
Administration Education
Abstract
Many changes have taken place in the field of public administration and education in the world and
Turkey in recent years. It is necessary to understand these changes, to adapt to these changes, and for the
departments of public administration to reshape their curricula and education methods and techniques in
accordance with these changes. It is also important to deliberate and discuss how to increase quality in public
administration education, research and publications. For this purpose; the Department of Political Science and
Public Administration at Süleyman Demirel University organized a workshop on public administration education
in Isparta on 13 October 2015. Academicians from 16 universities, bureaucrats from different public
organizations and students participated in this workshop. This study aims to discuss the changes that have taken
place in the field of public administration and education in the world and Turkey in recent years, and then to
present and discuss the outcomes of this workshop.
Keywords: Public administration education, Isparta, curricula of departments of public administration
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1. GİRİŞ
Dünya’da ve Türkiye’de özellikle 1980’lerden itibaren kamu yönetimini de etkileyen
sosyoekonomik, siyasal, yönetsel ve teknolojik gelişmeler ve dönüşümlerin hızı artmıştır. Yeni
liberalizm, serbest piyasa, kamu işletmeciliği, küçük ve etkin devlet anlayışları gibi yaklaşımların bir
ürünü olarak devlet üretimden elini çekerken, özel sektör ve piyasa mekanizması güçlenmiştir.
1990’larla birlikte, piyasalaşmanın yanı sıra, piyasada ve kamusal hizmet sunumunda rekabetin,
işletmeci tekniklerin ve yönetişimin yaygınlaştırılması yönünde gelişmeler yaşanmıştır (Taşdan &
Gül, 2013; Baimyrzaeva, 2012). 2000’li yıllarda ise kamu işletmeciliğinin ve sınırlı yönetişim
anlayışının yetersizlikleri gözlenmiş ve bu yetersizlikleri aşmaya yardımcı olacağı düşünülen
demokratik kamu yönetişimi yaklaşımı daha yaygın kabul görmeye başlamıştır (Barth, 1996;
Denhardt, 1999; Frederickson, 1997; van Gunsteren, 2006). Tüm bu gelişmelerin, hem kamu
yönetiminin yapısı ve işlevleri, hem kamu yönetimi eğitiminde ele alınacak konular, hem de kamu
yönetimi araştırmacılarının araştırma konuları açısından, ülkeden ülkeye farklılaşsa da, yansımaları
vardır. Bu bağlamda Kelly ve Dodds (2012: 202), kamu yönetiminin artık tıp gibi kendi içinde çok
disiplinli hale geldiğini ifade etmektedir. Yazarlar, kamu yönetiminin günümüzde yönetim kuramı,
kamu politikası analizi, kamu işletmeciliği, yeni ya da stratejik kamu yönetimi, yönetimler arası
ilişkiler, yönetişim, üst düzey yöneticilik ya da liderlik gibi alt çalışma alanlarını içerdiğini
belirtmektedir.
Kamu yönetimine ve kamu yönetimi eğitimine de etkisi olan gelişmeler ve dönüşümler çok sayıda
ve çeşitlidir. Başlıca değişimler olarak şunlar sıralanabilir: (1) Küreselleşme ve AB’ye üyelik süreci;
(2) Piyasalaşma, artan rekabet ve özel sektörün öne çıkması; (3) Kentleşme ve öne çıkan kentli yaşam;
(4) Yerelleşme ve gelişen yerinden yönetim; (5) Demokratikleşme ve sivil toplumun artan önemi ve
etkisi; (6) Karmaşıklaşan kamu-özel-üçüncü sektör ilişkileri; (7) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişme ve yenilikler; (8) Artan liderlik ve kendi-kendine yönetim (etik kodlar) ihtiyacı; (9) Artan
toplumsal çeşitlilik/göç/karmaşa/çatışma, yaşlanan nüfus; (10) İdeolojik/kültürel dönüşümler; (11)
Esnek çalışma, katılım, iş-aile dengesi, cinsiyet duyarlılığı talepleri; (12) Daha kaliteli/erişilebilir
kamu hizmeti talebi; (13) Artan küresel terör tehdidi; ve (14) Artan küresel göç ve mültecilik (Gül,
2015; Gül & Memişoğlu, 2007; Hill, 2014; Verheijen & Connaughton, 2003: 842-843).
Tüm bu değişim ve dönüşümlerin kamu yönetimine de yansımaları vardır. Bu etkiler de şunlardır:
(1) Kamu yönetiminin değişen rolü, yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim; (2) Kriz, çatışma, göç ve
değişim yönetimi, etik, e-yönetim gibi yeni alanlar, görevler ve kurumların ortaya çıkması; (3) Yerel
yönetimlere görev, yetki ve kaynak devri; (4) Piyasa araçlarından ve yöntemlerinden daha yaygın
yararlanma, hizmet satın alma; (5) Doğrudan üretmeyen ağırlıkla planlayan, düzenleyen, denetleyen
ve finanse eden bir kamu yönetimi; (6) Kamu yönetiminin eğitim ve sağlık gibi kamusal niteliği
yüksek hizmet alanlarındaki sorumluluğunun hizmet yaygınlığını artırma ve erişilebilirliği ve hizmet
standardını sağlama konusunda yoğunlaşması. Bu liste uzatılabilir. Bu değişimler sadece kamu
yönetimine değil, genel olarak yükseköğretim sisteminde ve kamu yönetimi eğitimi alanında da
önemli değişimleri beraberinde getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı tüm bu değişim ve dönüşümlerin genelde yükseköğretime ve daha
özelde de kamu yönetimi eğitimine etkilerini ve kamu yönetimi eğitimi açısından ortaya çıkardığı
sonuçları anlayabilmektir. Bunun kamu yönetimi eğitimi alanında değişime uyum sağlamaya yardımcı
olacak yol ve yöntemleri belirlemeye; önceki ve yeni kurulan kamu yönetimi bölümlerinin ders
programlarının ve eğitim yöntem ve tekniklerinin yeniden biçimlendirebilmesine katkı yapması da
hedeflenmektedir. Ayrıca, çalışmanın kamu yönetimi eğitiminde, araştırmalarında ve yayınlarında
niteliğin ve kalitenin iyileştirilmesine katkı yapması da umulmaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’de yükseköğretim ve kamu yönetimi eğitimi alanında yaşanan
dönüşümler ile bunların sonuçları ele alınmaktadır. Daha sonra çalışma, bu değişim ve dönüşümün
kamu yönetimi eğitimi alanındaki etkilerinin ve nasıl tepkiler verildiğinin ve verilebileceğinin
tartışıldığı Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı’nın çıktılarını paylaşmakta ve tartışmaktadır. Çalıştay,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nce 13.11.2015 tarihinde Isparta’da yapılmıştır. Çalıştaya Türkiye’den 16 üniversiteden
akademisyenler, değişik kamu kurumlarından bürokratlar ve uzmanlar ile öğrenciler katılmıştır.
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2.1. Yaşanan Dönüşümlerin Yükseköğrenime Yansımaları
Yükseköğretim; kurumsal ve akademik özerklik çerçevesinde bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek,
eğitim ve hizmet vermek, ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacı
taşımaktadır. Türkiye’de 1940’lara kadar 2 olan üniversite sayısı, 1971’de KTÜ, Ege, ODTÜ, Atatürk
gibi üniversitelerin kurulması ile 8 olmuştur. 1980’de 19’u bulan sayı, 1982 yılında YÖK ile birlikte 8
yeni devlet üniversitesinin kurulmasıyla 27’ye yükselmiştir. 1984 yılında ise ilk vakıf üniversitesi olan
Bilkent kurulmuş ve onu 1994’de kurulan Galatasaray, Koç ve Başkent Vakıf Üniversiteleri takip
etmiştir. 1980 sonrasında kentleşme ve artan eğitim talebi karşısında özerklik ve kaliteden çok sayısal
artış temel alınarak yeni üniversiteler kurulmuştur (Sallan Gül ve Gül, 2014).
1990’lardan itibaren yükseköğretim iştah kabartan bir sektör haline gelmiştir. 1984’te 27 devlet
üniversitesinde üniversite öğrencisi sayısı 335 bin iken (40 bini açık öğretim); 1994’te 42’si Devlet ve
4 Vakıf olmak üzere sayısı 46’yı bulan üniversitelerde öğrenci sayısı da 1.15 milyonu bulmuştur.
2003’de üniversite sayısı (53’ü devlet ve 21’i özel) 74’e, öğrenci sayısı ise 1 milyon 885 bine
ulaşmıştır. 2014 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de yükseköğretim kurumu sayısı 193’a (109 devlet
üniversitesi, 76 vakıf üniversitesi ve 8 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere, öğrenci sayısı 6 milyon
63 bine (yarısı açık öğretim) ulaşmıştır (Sallan Gül ve Gül, 2014). Ancak, bu sayı 2017 Şubat ayı
itibari ile 112 devlet ve 65 vakıf üniversitesi ile 6 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 183
olmuştur. 2015 yılı itibarıyla 50 devlet ve 20 özel üniversite ise paralı uzaktan eğitim vermektedir.
Ayrıca, 2. öğretim gece programları ve dersleri, yaz okulu ve projeler ile yabancı öğrenciler için
ücretli eğitim olanakları da yaygınlaşmıştır.
2000’li yıllar daha çok küreselleşme, rekabet ve yenilikçilik açısından öne çıkmıştır. 1990’ların
sonundan itibaren yükseköğretimde, Bologna Süreci ve Lizbon Stratejisi çerçevesinde,
uluslararasılaşma ve rekabetçi piyasa odaklı bir anlayış yerleşmiştir. Bu anlayışla beraber kalite,
tanınırlık ve akreditasyon önem kazanmaya başlamıştır.
Küreselleşmenin ve küresel rekabetin yükseköğretim alanına yansımasının bir ürünü olarak,
uluslararası-ulusal üniversite sıralamaları önem kazanmaya ve daha fazla dikkate alınmaya
başlanmıştır. Türkiye, 2010 yılında bilimsel yayınların nüfusa oranı bakımından görece iyi bir
konumda iken (dünyada 45.), yayınlara atıfta daha kötü bir performans sergilemiştir (AB ülkeleri
arasında sonuncudur).
URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) dünya sıralamasında Türk üniversiteleri
ilk 100’e ya da 250’ye girememiştir. URAP’ın sıralamasına göre dünyada en iyi ilk 500 üniversite
arasında 4, ilk 1.000’de 19, ilk 2.000’de ise 76 Türk üniversitesi vardır. URAP dünya sıralaması için
şu göstergeleri kullanmıştır: (1) Son yılda makale sayısı; (2) son 5 yılda toplam bilimsel doküman
sayısı; (3) Son yılda atıf sayısı; (4) Son beş yılda toplam dergi etkinlik (bilimsel etkinlik) çarpanı; (5)
Dergi atıf etkinliği (araştırma kalitesi) toplamı; (6) Uluslararası işbirliği ve itibar (son 5 yıl). Bu
göstergeler üniversitelerin dikkate alarak izlemesi ve iyileştirmesi gereken göstergeler olarak öne
çıkmaktadır.
“https://istatistik.yok.gov.tr/” ve “Thomson Reuters Scientific”in “InCites” temel alınarak
yapılan 2014-2016 URAP Türk Üniversiteleri Sıralaması şöyle olmuştur: 1. ODTÜ (dünya sırası 433);
2. Ege Üniversitesi (dünya sırası 487); 3. İstanbul Teknik Üniversitesi (dünyada 488.); 4. İstanbul
Üniversitesi (dünyada 489.); 5. Hacettepe Üniversitesi (dünyada 525.); 6. Gazi Üniversitesi (dünyada
532.); 7. Ankara Üniversitesi (dünyada 535.); 8. Boğaziçi Üniversitesi (dünyada 575.); 9. Çukurova
Üniversitesi (dünyada 729.); ve 10. Süleyman Demirel Üniversitesi (dünyada 760.).
URAP’ın 2016-2017 yılı Türkiye sıralaması ise şöyle değişmiştir: 1. ODTÜ (dünya sırası
528); 2. Hacettepe Üniversitesi (dünya sırası 546); 3. İstanbul Üniversitesi; 4. Ankara Üniversitesi; 5.
Gebze Teknik Üniversitesi; 6. Bilkent Üniversitesi; 7. Gazi Üniversitesi; 8. İstanbul Teknik
Üniversitesi; 9. Ege Üniversitesi; ve 10. Koç Üniversitesi.
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URAP Türkiye sıralamasında kullanılan başlıca göstergeler şunlardır: (1) SCI, SSCI ve AHCI
taramalarına giren makale sayısı; (2) SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı / Öğretim
üyesi sayısı; (3) Son üç yılda alınan atıf sayısı; (4) Son üç yılda alınan atıf sayısı / Öğretim üyesi
sayısı; (5) Son üç yılda yapılan yayın, tebliğ, proje ayısı (6) Son üç yılda yapılan yayın, tebliğ, proje
ayısı / Öğretim üyesi sayısı; (7) Son 2 yıldaki doktora öğrenci sayısı; (8) Son 2 yıldaki öğrenci sayısı /
Toplam öğrenci sayısı; (9) Son 2 yıldaki toplam öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı.
2.2. Değişimlerin Kamu Yönetimi Eğitimine Yansımaları
1990’lara kadar benzerlik gösteren kamu yönetimi bölümleri günümüzde, okul, bölüm ve anabilim
dalı isimlerinden ders içeriklerine hemen her açıdan daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Teknolojik ve
ekonomik değişiklikler, program türlerini (gece-gündüz, uzaktan-örgün, paralı-parasız eğitim vb.)
artırmıştır. Zorunlu ve seçimlik derslerde çeşitlilik çok artmıştır. Programlara kabul koşullarında
esneklik ve farklılıklar artmıştır. Bölümlerin öğretim elemanı yapısı çeşitlenmiştir. Beklentiler ve
talepler değişmiş ve çeşitlenmiştir.
ABD’de 122 kamu yönetimi ve kamu politikası eğitimi veren okul/bölüm/program sayılarına
bakıldığında “kamu yönetimi” adını taşıyan 27 bölüm ya da program bulunduğu, buna karşın “kamu
politikası” adını taşıyan 16 bölüm ya da program; “kamusal meseleler” adını taşıyan 14 bölüm ya da
program; “siyaset bilimi” adını taşıyan 15 bölüm ya da program; “kamu politikası ve kamu yönetimi”
adını taşıyan 10 bölüm ya da program bulunduğu görülmektedir. Bunun yanında “kent çalışmaları ve
kamu yönetimi” adını taşıyan 4, “siyaset bilimi ve kamu yönetimi” adını taşıyan 3; “uluslararası ve
kamusal meseleler” adını taşıyan 3, “kamusal meseleler ve yönetim” adını taşıyan 2, “kamu politikası
ve liderlik” adını taşıyan 2, “hükümet ve kamusal meseleler” adını taşıyan 2; “hükümet (government)”
adını taşıyan 2; “kamu hizmeti” adını taşıyan 2; “kent planlaması ve kamusal meseleler” adını taşıyan
2; “kamu yönetimi ve kentsel çalışmalar / politikalar” adını taşıyan 2 bölüm ya da ya da program
bulunmaktadır. Ayrıca; “hükümet ve kamu politikası”, “siyaset bilimi”, “hükümet ve kamu hizmeti”,
“kamu işletmeciliği”, “işletme ve kamu yönetimi”, “kamusal meseleler ve toplum hizmeti”, “siyaset
bilimi ve uluslararası ilişkiler”, “kamu meseleleri ve politikası”, “politika ve küresel çalışmalar”,
“kentsel çalışmalar”, “planlama ve kamu politikası”, “kamu ve sivil sektör çalışmaları”, “kamu ve
çevre meseleleri”, “sosyal politika ve yönetim”, “kent-çevre politikası ve planlama”, “kamu, sivil ve
sağlık yönetimi” adını taşıyan ise birer bölüm ya da program vardır. Türkiye’de ise 108 bölümün adı
“siyaset bilimi ve kamu yönetimi” ya da “kamu yönetimi”dir. Bunun yanında bazı devlet üniversiteleri
ile genellikle vakıf üniversitelerinde “siyaset bilimi” ve “siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler”
bölümleri yer almaktadır.
Kamu yönetimi derslerinin konu temelinde dağılımına bakıldığında (Wright, 2011: 23) karşımıza;
“kamu yönetiminin gelişimi”, “kamu yönetiminin siyasal çevresi”, “örgüt kuramı”, “etik”, “mali
yönetim”, “insan kaynakları yönetimi”, “yönetim süreçleri”, “kamu politikası süreçleri”, “yönetimler
arası ilişkiler, “kamu yönetiminin rolü ve piyasa başarısızlığı”, “kamu yönetiminin yeniden keşfi”,
“YKİ ölçütleri”, “stratejik yönetim”, “toplam kalite yönetimi”, “performans yönetimi”, “sivil
toplum/hükümet dışı örgütler (NGOs ya da STK’lar), “vatandaş katılımı”, “ağbağ yönetişimi”, “kamu
değeri yaratma”, “siyasal yönetim, “kapasite inşası”, “liderlik”, “insan ilişkileri becerileri, “müzakere
ve arabuluculuk”, “kriz yönetimi”, “bilgi teknolojileri yönetimi” ve “e-hükümet/yönetim” gibi dersler
karşımıza çıkmaktadır. Bu dersler sınıflandırıldığında, alan olarak kamu yönetiminde geleneksel
konular, yeni kamu işletmeciliği (YKİ), yeni yönetişim paradigması, kamu değeri (hizmeti)
paradigması ve profesyonel yetenek inşası gibi alanlarda yer almaktadır. Bu çalışmada çıktıları
değerlendirilen çalıştay çerçevesinde önerilen, Türkiye’de kamu yönetimi ya da siyaset bilimi ve kamu
yönetimi alanında yaygın derslerin listesi, tablo şeklinde verilmiştir.
15-17 Ekim 2015’de Konya’da Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan KAYFOR 13’de
sunulan bildirilerin temalarına bakıldığında, bildirilerde yer alma sıklığı sırasıyla, merkezileşmeyerelleşme dinamikleri, kamu yönetiminde kapasite, verimlilik, denetim vb., büyükşehir belediye
sistemi, e-devlet, kamu yönetiminde teknoloji kullanımı, yerel-ulusal siyaset ve katılım, kamu
personel sistemi ve performans, kent ve çevre politikaları, kamu politikası, sosyal devlet, sosyal
belediyecilik, göç, Türkiye ve AB, kentleşme ve kentsel dönüşüm, toplumsal cinsiyet, sağlık
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politikaları, karşılaştırmalı kamu yönetimi, bölgesel kalkınma ve yönetişim, afet ve kriz yönetimi,
küreselleşme, kardeş kentler, yaratıcı kentler, kent güvenliği, kaymakamlık ve liderlik, yöntem,
üniversite-kent ilişkisi gibi konular işlenmiştir.
Raadschelders ve Lee (2011: 24) 2000 yılı ile 2009 yılı arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde
yayınlanan Public Administration Review Dergisi’nde yer alan makalelerin konularını incelemiştir.
Yazarlar, en yaygın olarak ele alınan konular olarak şunları saptamışlardır (sıklık sayısına göre
azalarak): Hesapverebilirlik, bürokrasi, vatandaş katılımı, kalkınma yönetimi, eğitim, etik
bütçe/finansman, yönetişim, yönetim tarihi, yönetimler arası ilişkiler, bilgi/e-yönetim, yönetim
hukuku, yönetim, örgüt, personel yönetimi, kamu politikası, siyaset, toplum, kamu yönetiminin,
doğası ve terörizm.
Raadschelders ve Lee (2011: 27), siyaset ile yönetim arasındaki ilişkilere daha fazla önem
verilmesi gerektiğini belirtmektedir; çünkü bu durumda kamu yönetiminin çevresinde olup bitenlere
uyumu daha kolay olacaktır. Ayrıca, yönetim sadece teknik ve araçlarla ilgili bir konu değildir. Kamu
yönetimi, siyasal, değer ve ilkelerle yoğrulan ve gittikçe toplumu daha fazla çeşitlendiren ve ayrıştıran
gelişmelerin yaşandığı bir ortamda çalışmalar yürüten bir disiplindir. Bu da daha geniş olarak
toplumda olan biteni anlamayı, yönetebilmeyi ve uygulamacılarla daha fazla iletişimde olmayı
gerektirmektedir.
Bilim çalışmaların ya da araştırmaların gittikçe daha özgün ve dar bir alanda pozitivist ya da
görgül bilimsel bilgi üretme süreci olarak algılanması da kamu yönetiminde bilim yapış şeklini
etkilemektedir. Daha fazla veri temelli çalışmalar yapılmaktadır. Kamu politikası gibi alanlarda daha
fazla sayısal veri talep edilmektedir. Bunun kamuoyu desteğini ve meşruiyeti sağlamaya da katkı
yapacağı belirtilmektedir. Kişisel ya da ideolojik tutumlardan çok gerçekliğe ve görgül verilere
dayanan uzmanlık temelinde yönetim ve politika oluşturma savunulmaktadır. Ancak, hep ölçülebilir
konulara odaklanılması, ölçmesi kolay olmayanda kamu yönetiminin daha büyük sorunlarına,
konularına, kavramlarına, değerlerine ve ilkelerinin gözden kaçmasına neden olabilmektedir
(Raadschelders ve Lee, 2011: 28). Sosyal sorunların çözümü, toplumsal adalet, hakkaniyet, özgürlük,
fırsat eşitliği, etkililik, erişilebilirlik, katılım, etkinlik, ekonomik gibi ilkelerin dengelenmesini
gerektirebilecektir.
Birçok ülkede AB süreçlerini, kurumlarını ve kurallarını anlamalarını sağlayacak derslerin sayısı,
hem kamu yönetimi bölümlerinde hem de disiplinler arası yüksek lisans programlarında artmaktadır.
Ayrıca, karşılaştırmalı kamu yönetimine ilişkin derslerde de artışlar vardır. Ancak AB kurucusu
ülkelerde AB sürecine ilişkin derslerin ve araştırmaların az olduğu belirtilmektedir (Verheijen ve
Connaughton, 2003: 846).
3. KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TEMALARI, KATILIMCILAR VE ÖZET
ÇIKTILARI
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümün kamu yönetimi açısından etkilerinin ve
sonuçlarının, bunlara kamu yönetimi eğitimi alanında nasıl tepkiler verildiğinin ve verilebileceğinin
tartışıldığı ve Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalıştaya Türkiye’den 16 üniversiteden
akademisyenler, değişik kamu kurumlarından bürokratlar ve uzmanlar ile lisansüstü ve lisans
öğrencileri katılmıştır. Çalıştay’da dört alt grup oluşturulmuştur. Bu alt grupların temaları şunlardır:
(1) Lisans eğitimi ve ders müfredatları; (2) Lisansüstü eğitim ve ders müfredatları; (3) Bölüm yapıları
ve eğitim biçimi ve (4) Ders verme teknikleri ve yöntemleridir.
3.1. Lisans Eğitimi ve Ders Müfredatları
Bu grup tartışmalarında kamu yönetiminin, 1990’larda başlayan ve 2000’li yılların başından
itibaren hızlanan genel bir dönüşüm içinde olduğu dile getirilmiştir. 2015 yılında Türkiye’de 86 devlet
üniversitesinde 91 ve 17 vakıf üniversitesinde de 17, toplamda ise 108 “Kamu Yönetimi” ya da
“Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” bölümü bulunduğu belirtilmiştir. Bölüm ve öğretim üyesi
sayılarında son yıllardaki artışa bağlı olarak program ve derslerde, programların ve derslerin
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yürütülme biçimlerinde de çeşitlenme olmuştur. Gerçekleştirilen Kamu Yönetimi Çalıştayı sonrasında
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nün adı,
YÖK onayı ile “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, Kentleşme ve
Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nın adının da “Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları” Anabilim
Dalı olarak değiştirilmesi YÖK tarafından uygun görülmüştür. Bu grubun tartışmalarında dile getirilen
diğer saptamalar, gelişmeler, görüş ve öneriler şöyle sıralanabilir:
1. Bölüm ismi konusunda “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” kullanımı yaygınlaşmıştır. Bölüm
ismi belirlerken ya da değiştirirken “Siyaset Bilimi” ile “Kamu Yönetimi” ayrımının analizinin,
özellikle dersler bağlamında dikkatlice yapılması gerekmektedir. Ayrıca, temel muhataplarımız
öğrenciler olduğu için, öğrencilerin olası çalışma ve ilgi alanlarına göre edinmesi gereken beceri,
yetenek ve bilgilerle bu bilgileri hangi dersler çerçevesinde edinebileceğini belirlemek
gerekmektedir.
2. Ders programları belirlenirken ya da değiştirilirken, yaşanan dönüşümler, uluslararası gelişmeler,
öğrencilerin talepleri ve mezuniyet sonrası deneyimleri, hedeflenen iş alanlarının değişen koşulları
ve talepleri, uygulama ve staj ihtiyaçları, bölümlerin özellikleri ve kadro durumları, piyasanın,
toplumun ve kamu yönetiminin personel gereksinimleri dikkate alınmalıdır.
3. Disiplinler arası çalışmaların öneminin ve nitelik ve etik kaygılarının arttığı göz önünde
bulundurulmalıdır.
4. Kamu Yönetimi bölümlerinde gönüllü staj uygulaması teşvik edilebilir.
5. Bölüm mezunu öğrencilerle iletişim içinde olunması, mevcut öğrencileri geleceğe ve piyasaya
hazırlamada katkı sağlayabilir.
6. Temel ders kitaplarının mevcudiyetinde ve kalitelerinde eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklikler,
bazı temel dersler için kaliteli kitap temininde ve güncel konu ve sorunları takipte güçlüğe neden
olabilmektedir. Açık ders materyallerinin sayısının, kalitesinin ve çeşitlerinin artması bu sorunun
çözümüne katkı yapacaktır.
7. Bölümlerin ayrı ekoller oluşturması yararlı bir gelişme olabilir. Ancak bir yandan da aynı yasal
haklara sahip diplomaları verdikleri için, en azından temel düzeyde bir benzeşimi de yakalamaları
gerekmektedir. Diploma standardı gibi düşünülebilecek zorunlu dersler havuzu konusunda genel
bir uzlaşı oluşturulmasının ve temel derslerin aynı kredilerle verilmesinin yanı sıra, bölümler
hedefleri, özellikleri ve kadrolarının çeşitliliği temelinde bir seçimlik dersler havuzu geliştirerek
ekol haline gelebilirler. Ayrıca temel ders ve kredi benzeşimi öğrenci değişimleri için de
önemlidir. Bologna süreci ve değişim programları öğrencilere yeni olanaklar sunarken, bölümler
için akreditasyon ve uyum konularını da öne çıkarmaktadır.
8. Ders belirlenmede, temel dersler, uzmanlık dersleri, yardımcı dersler, genel kültür ve bilgi
kazandıran dersler, yetkinlik ve beceri kazandıran dersler şeklinde bir sınıflandırma temel
alınabilir.
9. Seçimlik derslerin öğrenci üzerinde aşırı yük oluşturmamasına ve öğrencinin uygulamaya, eğitim
dışı aktivitelere ve mesleğe hazırlanmasına zaman ayırabilmesine olanak sağlayacak ve
destekleyecek nitelikte olmasında yarar vardır.
10. Zorunlu dersler oluşturulurken, Kamu Yönetimi eğitiminin temel ayaklarını oluşturan Siyaset
Bilimi, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Hukuk, Kent ve Çevre Politikası, Maliye, İktisat ve
Sosyoloji gibi temel çalışma alanlarının ve disiplinlerinin temel dersleri dikkate alınmalıdır.
11. Zorunlu dersler ilk iki yılda yoğunlaştırılarak, ondan sonraki iki yılda gerekirse ağırlıkla ya da
sadece seçimlik dersler verilebilir. Ayrıca, seçimlik dersler anabilim dalları temelinde
gruplandırılarak öğrencilere uzmanlaşma olanağı sunulabilir.
12. Bu çerçevede zorunlu ve seçimlik olabilecek dersler havuzu şu şekilde sınıflandırılmıştır:
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Tablo 1: Zorunlu ve Seçimlik Olabilecek Dersler Havuzu
Zorunlu Ders Havuzu
Seçmeli Ders Havuzu
Kamu Yönetimi Kuramları (ya da
 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimi)
 Yerel Yönetimler Maliyesi
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 Halkla İlişkiler
Türk Kamu Yönetimi
 Yerel Siyaset
Yerel Yönetimler
 Dünyada Yerel Yönetimler
Kamu Politikası
 AB’de Yerel Yönetimler
Kamu Personel Yönetimi
 İstatistik
Türk Anayasa Düzeni
 Kamu Yönetiminde Reform
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
 Vergi Hukuku
Hukuka Giriş
 Devlet Bütçesi
İdare Hukuku
 Vatandaşlık Hukuku
İnsan Hakları
 Uluslararası Hukuk
Ceza Hukuku
 İş Hukuku
Siyaset Bilimine Giriş
 Borçlar Hukuku
Türk Siyasi Hayatı
 Ticaret Hukuku
Siyasal Düşünceler Tarihi
 Genel Muhasebe
Siyasi Tarih
 Güvenlik Yönetimi
Kentleşme (ve Konut) Politikası
 Kriz Yönetimi
Çevre Bilimi
 Mesleki Vizyon
Mikro İktisat
 Kamu Yönetimi ve Özel-Sivil
Makro İktisat
Sektör İlişkileri
Türkiye Ekonomisi
 Mali Yönetim ve Denetim
Kamu Maliyesi
 Kamu Yönetiminde Etik
Avrupa Birliği
 Müzakere Yönetimi
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (ya da
 Kalite Yönetimi
Sosyoloji)
 Çağdaş Siyasal İdeolojiler
 Siyaset Psikolojisi
 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

3.2. Lisansüstü Eğitim ve Ders Müfredatları
Bu grup tartışmalarında tezli, tezsiz ve uzaktan yüksek lisans eğitim müfredatlarının birbirinden
farklı olması gerektiği çünkü yüksek lisans eğitim müfredatının genel anlamda akademik kaygılarla ve
araştırma görevlilerine göre tasarlandığı için kamu veya özel sektörde çalışan öğrencilere hitap
etmeyebildiği dile getirilmiştir. Bu nedenle tezsiz ve uzaktan eğitimde halihazırda meslek sahibi
olanlara eğitim verilmesi hedeflendiği için, ders programlarının düzenlenmesinde onlardan gelen
taleplerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu grubun tartışmalarında dile getirilen diğer
saptamalar, gelişmeler, görüş ve öneriler şöyle sıralanabilir:
1. Lisansüstü ders programlarında, bölümdeki anabilim dallarından yola çıkılarak, her dönem için 1
ya da 2 zorunlu ders öngörülmelidir. Seçmeli dersler de öğrencilerin ilgisi, bölümün yapısı,
amaçları ve öğretim üyesi yapısına göre farklı anabilim dallarından ve disiplinlerden önerilmelidir.
Zorunlu derslerden biri araştırma yöntemleri dersi olmalıdır.
2. Ders seçimlerinde, öğrencilerin lisans altyapısı ve transkripti dikkate alınmalıdır. Kamu Yönetimi
mezunu öğrenciler için daha ileri seviyede zorunlu dersler öngörülebilir. Ancak farklı bölümlerden
gelen ve temel donanımı eksik olan öğrencilere, temel Kamu Yönetimi derslerinden oluşan
bilimsel hazırlık verilerek bölüme intibakları yapılmalıdır. Yüksek puanlar nedeniyle lisanstan
sonra doğrudan doktoraya kabul edilen öğrencilerin de, aynı alandan olsalar bile, doktora
programında koşulsuz öğrenci olmadan önce intibak dersleri almalarında yarar vardır.
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3. Kamu yönetimi kuramı ve sorunları, kamu mali yönetimi, kamu personel yönetimi, araştırma
yöntemleri ve teknikleri gibi dersler zorunlu olmalıdır. Seçmeli dersler, öğretim üyesi ve öğrenci
profili ve ilgileri, yerel ve bölgesel ihtiyaçlar, sosyoekonomik ve sektörel talepler, güncel
gelişmeler vb. göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
4. Uluslararası yazını takip etmek amacıyla yabancı dil bilgisi teşvik edilmelidir.
5. Ders aşaması ve tez yazımında uygulamalı ve görgül (ampirik) çalışmalar ve araştırmalar yapmak
önemlidir. Bu amaçla teorik derslerin yanı sıra, uygulamanın işleyişini gözlemlemek amacıyla,
dersler saha ve araştırma gezileri ile desteklenmelidir.
6. Doktora tezlerinde olduğu gibi, yüksek lisans tezlerinde de görgül araştırmalar ve saha çalışmaları
teşvik edilmelidir. Araştırmacının uygulama için sahaya inmesi hem akademi (kuram) ile
uygulamayı yakınlaştıracak hem de lisansüstü çalışmaların niteliğini arttıracaktır.
7. Öğretim üyeleri tarafından verilen dersler, uygulamadan gelen bürokratların ya da uzmanların
verdiği bazı derslerle desteklenebilir. Ancak uygulamadan gelen bürokrat ve uzmanların ders
formasyonu ve deneyiminin olmaması sorun olabilmektedir. Bu nedenle ilk aşamada ziyaretçi
konuşmacı olmaları düşünülebilir.
8. Yeterli nitelik ve sayıda öğretim üyesinin bulunmaması en temel sorunların başında gelmektedir.
Dersler için öğretim üyesi eksikliği diğer üniversitelerden görevlendirmelerle giderilebilir.
9. Üniversitelerin kontenjanlarının yüksek olması beraberinde fiziksel kapasite ve nitelik sorunlarını
getirmektedir.
10. Lisansüstü sınav başvurularında başarı puanının belirlenmesinde, mezuniyet not ortalamasının
ağırlığı yükseltilmelidir. Çünkü ALES ve yabancı dil puanlarının başarı puanının
hesaplanmasındaki ağırlıklarının fazla olması adaletsizlik yaratmaktadır.
11. Mülakatlarda daha nesnel değerlendirme yapabilmek için özgeçmiş, sertifika, referans mektubu,
ödül ya da başarı belgesi vb. istenmesi yararlı olacaktır.
12. Öğretim üyesi ve ders memnuniyetini ölçmek amacıyla öğrencilerle anket yapılması, kalitenin
arttırılmasına katkı yapacaktır.
13. Tez izleme komiteleri titizlikle uygulanmalı ve işlevsel hale getirilmelidir.
14. Tezlerden yayın yapma zorunluluğu getirilmesi; yayın alışkanlığının kazanılmasına, yayın
kalitesinin artmasına ve bulguların daha geniş bir kitle ile paylaşılmasına katkı yapacaktır.
15. Lisansüstü eğitimde bölümlerin sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde anabilim dalı olarak
yapılandırılmaları artık işlevselliğini yitirmiş görünmektedir. Bu yapı bürokratik açıdan hantallığa,
hatta engellere yol açmaktadır. Enstitüler, bölümler ya da anabilim dalları üzerinde bir onay
makamı gibi davranabilmektedir. Lisansüstü eğitiminin bölümler bünyesinde yapılandırılması
tekrardan düşünülmelidir.
3.3. Bölüm Yapıları ve Eğitim Biçimi
Bu grup tartışmalarında Türkiye geneline bakıldığında; kamu yönetimi alanında, “Kamu
Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler” gibi adlar kullanıldığı belirtilmiştir. Kamu Yönetimi bölümleri büyük çoğunlukla Siyasal
Bilgiler Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyelerinde yer aldığı ifade edilmiştir.
“Siyaset Bilimi” ibaresinin “Kamu Yönetimi”ne eklenerek bölümlerin “Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi” olarak isimlendirilmesinin yaygınlaşmakta olduğu ve bu haliyle isim öğrencilere daha cazip
geldiği dile getirilmiştir. Bu grubun tartışmalarında dile getirilen diğer saptamalar, gelişmeler, görüş
ve öneriler şöyle sıralanabilir:
1. Kamu Yönetimi ismini kaldırıp bölüm adlarını sadece Siyaset Bilimi olarak belirlemek meslek
sınavlarında ve iş ve kadro ilanlarında sıkıntıya yol açmaktadır.
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2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakülteleri içerisinde geleneksel-yerleşik
bölümler dışında bölümler de bulunmaktadır. Bu yeni bölümlere karşı çıkanlar olmakla birlikte,
disiplinler arası çalışmalara, değişik sektörlerin taleplerinin karşılanmasına ve öğretim elemanı
temin etmeye katkı sağladığı için savunanlar da vardır.
3. Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisadi, İdari ve Beşeri Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler gibi yeni fakülteler oluşturulabilir. Bu fakültelerde Kamu Yönetimi, İktisat, Psikoloji,
Sosyoloji, Tarih ve Sosyal Hizmetler gibi bölümler bir araya getirilebilir. Bu tür disiplinler arası
yapılanmalar bazı vakıf üniversitelerinde mevcuttur.
4. Kamu Yönetimi bölümleri disiplinler arası alanlar dikkate alınarak kurulmalı ya da
büyümelidirler.
5. Anabilim dalları konusunda üniversitenin bünyesinde bir Hukuk Fakültesi mevcut ise, Kamu
Yönetimi bölümlerinin altında Hukuk Anabilim dalı açmak gerekli ya da işlevsel görülmemektedir
6. “Kamu politikası”, “kent ve çevre politikası,” “yerel yönetimler” ve “yerel yönetim ve siyaset”
gibi yeni anabilim dalları oluşturulabilir.
7. Kadro sorunlarını çözmek için yeni bölümlerin ya da anabilim dallarının açılması sorunlara yol
açabilmektedir. Ayrıca, anabilim dalları ve lisansüstü programları ile doçentlik alanları arasında
uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Bu uyuşmazlığın çözülmesi gereklidir.
8. Fakülte ve bölümlerin öğrenci sayılarının fazla olması temel ve önemli bir sorun olarak
görülmektedir. Bu durum verilen eğitimin kalitesini düşürmekte ve fakülte ve bölüm yönetimini
zorlaştırmaktadır.
9. %30 İngilizce eğitim veren bölümlerde memnuniyetsizlikler görülmektedir. İngilizce hazırlık
eğitiminin, dersleri İngilizce olarak anlatacak öğretim üyesi sayısının, İngilizce ders
materyallerinin ve kaynaklarının yetersizliği gibi sorunlar vardır. Ayrıca, İngilizce eğitim veren
bölümlerde öğrencilerin dersi anlamasında ve derse katılımında sıkıntılar yaşanmaktadır.
10. “Kamu Yönetimi” veya “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” bölümlerinde İngilizce dilinde eğitim
verilmesi üniversiteye giriş sınavlarında bölümün puanını arttırmaktadır. Ancak eğitimin
30%’unun İngilizce verilmesinin yarattığı sıkıntılardan ve memnuniyetsizliklerden dolayı, bu
sistemin kaldırılması gerektiğini savunanlar olmuştur. Lisansüstü düzeyde İngilizce eğitim veren
hibrit programlar açılabilir.
11. Türkiye’de uzaktan eğitim yaygınlaşmaktadır çünkü bu programlar Türkiye’deki aşırı talebi
karşılama, sınıf ve kontenjan kısıtlarını büyük ölçüde ortadan kaldırma, ders verme ve almada
zaman ve mekân konusunda kolaylık sunma ve ek kaynak sağlama (ücretli olmasından dolayı)
gibi konularda çözümler sunmaktadır. Uzaktan eğitim konusunda çeşitli başarılı örnekler
mevcuttur. Uzaktan eğitim teşvik edilmeli; üniversitelerin bilgi birikimi, altyapısı, öğretim üyesi
ya da elemanı kapasitesi uzaktan eğitime yansıtılmalıdır. Ancak, Türkiye’de uzaktan eğitim
sisteminde ders notlarının özgünlüğü, kalitesi ve telif hakları konularında çeşitli sıkıntılar vardır.
Ayrıca uzaktan eğitimin ucuz ve kalitesiz olduğu kanaati yaygındır. Bu sorunları aşmak için bir
komisyon oluşturularak, uzaktan eğitim materyallerinin içeriği, telifi ve standartları konusunda bir
çalışma yapılabilir.
12. Öğrencilerin yaz okulu derslerini, uzaktan eğitim sistemi ile kendi üniversitesinden ya da başka
üniversitelerden alabilmesine olanak sağlanmalıdır.
3.4. Ders Verme Teknikleri ve Yöntemleri
Bu grup tartışmalarında derslerin üçer saatlik olarak verilmesinin verimsiz olduğu dile
getirilmiştir. Bu soruna; derslerin 2 saat artı 1 saat şeklinde ya da 2 saat online ve 1 saat etkileşimli
ders şeklinde işlenerek çözüm üretilebileceği belirtilmiştir. Bu konuda YÖK’ün bir kıstası olmadığı
ama etkili ve etkin dersler için, ders saatlerinin uygun görüldüğü şekilde biçimlendirilebileceği ifade
edilmiştir. Bu grubun tartışmalarında dile getirilen diğer önemli saptamalar, gelişmeler, görüş ve
öneriler şöyle sıralanabilir:
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1. Öğretim elemanlarının derslerde farklı ve yeni teknikler ve teknolojiler kullanabilmesi önemlidir.
Bu nedenle yenilikçi yöntem ve tekniklerle (videolar, filmler vb.) yeni bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımıyla verilen derslerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önerilmiştir.
2. İnternet temelli materyalin öğretim üye ve elemanlarının sunabildikleriyle yarışması, eğitimde
klasik kaynak erişiminin ve kullanımının meşruiyetini, etkinliğini ve etkililiğini sorgulatmaktadır.
Yeni kuşakların taleplerini karşılayabilmek için Kamu Yönetimi öğretim üyesi ve elamanlarının
alternatif teknik ve yöntemler geliştirmeleri gerekmektedir.
3. Ders anlatmaktan, araştırma temelli ve etkileşimli ders işlemeye geçişin gerekli olduğu ancak
öğrenci sayısı fazlalığının bunu zorlaştırdığı belirtilmiştir. Ayrıca, öğrenci sayısının yüksek olduğu
derslerde, araştırma temelli ödevler genellikle amacına ulaşamamaktadır.
4. Yükseköğretimde yaşanan fiziksel mekân ve zaman sıkıntısına, uzaktan eğitim olanakları önemli
çözümler sunmaktadır. Bu sayede daha fazla öğrenciye ulaşılabilmekte ve daha fazla öğrenci
kabul edilebilmekte, fiziki maliyetler de azalmaktadır. Ders materyali açısından var olan sıkıntılar
da, geliştirilen yeni ders içerikleri, bazı platformlar ve açık ders materyalleri sayesinde
aşılabilmektedir. Ancak uzaktan eğitim destekleyici olarak düşünülmeli, sürekli ve yüz yüze
etkileşimli örgün eğitimin yerini almamalıdır.
5. Kontenjan belirleme; öğretim üyesi sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, teknik ve
fiziki olanak ve donanım gibi ölçütlere göre olmalıdır. YÖK’ün, altyapı yetersizliğine rağmen
üniversite ve bölümlere sormadan kabul edilecek öğrenci sayılarını (kontenjanları) arttırması,
eğitimin kalitesini düşürmektedir. YÖK’ün mühendislik ve tıp alanında taban başarı puanı
getirmesi umut vericidir ve nitelikli eğitim vermeyen üniversitelerin kontenjanlarının düşeceği
öngörülebilir. Bu nedenle, kontenjan ve yeni bölüm açma konuları ciddiyetle tartışılmalıdır.
6. Kontenjan konusunda lisansüstünde yetki üniversitelerin elindedir. Bu nedenle lisansüstü ve
yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, fiziki kapasite ve öğretim elemanı sayısı gibi unsurlar da
dikkate alınarak ayarlanmalı ve planlanmalıdır.
7. Lisansüstü öğrenci alımı projelerle de ilişkilendirilmelidir. Ayrıca, lisansüstü öğrencilerinin,
yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını tez danışmanlarıyla geliştirecekleri projelerle birlikte
yürütmeleri teşvik edilmelidir.
8. Bölümler tarafından eğitimde kalite ölçütleri geliştirilmeli ve ona göre akreditasyon
şekillendirilmelidir. Rekabet nedeniyle akredite olmuş üniversitelere ve bölümlere talepler
artmaktadır. Kamu Yönetimi bölümleri için belirlenecek ulusal akreditasyon ölçütleri YÖK’e
iletilmeli ve bundan sonra da uluslararası akreditasyona geçilmelidir.
9. Diğer bölümlerden gelen öğrencilere, eğitim kalitesi açısından, bilimsel hazırlık ve intibak dersleri
vermek önemlidir. DGS ile ya da çok düşük puanla gelen öğrencilerin, sadece YÖK ortak zorunlu
derslerinin (Türkçe, İngilizce ve Temel Bilgi Teknolojileri gibi) sayılarak diğer derslerden muaf
edilmemesi önerilmiştir.
10. Çift anadal ya da yandal yapan öğrencilerin ders yükünün fazla olması başarıyı düşürmektedir.
Bunların yerine ilk iki yıl ortak dersler sonrasında bölümlere ayrılma düşünülebilir. Ancak,
öğrenciler anadal ve yandal olanaklarını gelecekte iş bulma şanslarını ve iş fırsatlarını artırma
kaygısıyla talep etmeye devam etmektedir.
11. ERASMUS Programı, dil öğrenme, farklı kültürleri tanıma ve özgüven inşası açısından faydalıdır.
Ancak, hangi üniversitelerle anlaşma imzalandığı nitelik açısından önemlidir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çerçevede ve yukarıda yapılan tüm bu saptamalar ve değerlendirmeler ışığında “Nasıl Bir Yeni
Kamu Yönetimi Eğitimi?” sorusuna cevap verilirken Denhardt (1999: 285) 3 temel soruya cevap
aramak gerektiğini söylemiştir. Bu sorular şunlardır:
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1. Kamu yöneticileri ne bilmek ihtiyacı duyacaklar? (ihtiyaç duyulacak, talep edilecek kuramsal
bilgiler vb.)
2. Kamu yöneticilerinin ne yapabilir durumda olmaları gerekecek? (Yetenek, iş becerisi, donanım
vb.)
3. Kamu yöneticilerinin ne tür davranış ve değer sahibi olmaları istenecek?” (Kamu yönetimine,
eğitimine ve yöneticisine yön gösterecek ilke ve değerler vb.)
Yukarıda sunulan Çalıştay çıktıları, Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi alanında günün
gelişmelerinin çok gerisinde kalınmadığını gösterdiği gibi, Denhardt’ın sorularına yanıt olacak şekilde
uygulamaların ve yaklaşımların da var olduğunu göstermektedir. Çalıştay, kamu yönetimin eğitimi
alanındaki eksikleri; gelişmeleri de göz önünde tutarak, yansız olarak belirleme konusunda da alana
önemli katkılar sağlamıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde; kamu yönetimi eğitiminde kamu kurumlarının, toplumun,
STK’ların, özel sektörün, öğrencilerin vb. talepleri göz önünde bulundurulması önemlidir. Bunun
yapılması; gelişmelerin izlenmesinde, gelişmelere uyum sağlamada ve toplumun, ekonomin ve
sektörlerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermede kolaylaştırıcı etki yapacaktır.
Ayrıca, kamu yönetimi eğitiminin içeriğine şekil verirken, kamu kesimi ile özel ve sivil sektörler
arasındaki etkileşimler de karşılıklı olarak öngörülmeli ve dikkate alınmalıdır. Sadece işletmeci bir
bakışla teknik sorunlara odaklanmanın ötesinde, daha geniş sosyoekonomik, siyasal ve yönetsel konu,
olgu ve sorunlara değinen ve bu alanlarda da bilgi, beceri ve duyarlılık geliştiren bir eğitim gereklidir.
Etkileşimli olarak kuramla-uygulamayı birleştiren ve daha katılımcı bir eğitim anlayışına ihtiyaç
vardır. Lider karakterli, inisiyatif alabilen, girişimci ve araştırmacı ruhlu, yenilikçi ve yaratıcı
düşünmeyi önceleyen, değişimi, farklılığı ve çeşitliliği kabul edip yönetebilen, ortak yararı önemseyen
ve toplumsal duyarlılık sahibi bireyler yetiştiren bir eğitim anlayışı farklılık yaratabilir.
Bunun yanında kamu yönetimi eğitimine yön verecek ilkelerdeki değişimler de dikkate
alınmalıdır. Bu çerçevede, yeni kamu yönetimi (ya da siyaset bilimi ve kamu yönetimi) eğitimi ulusal
odaklılığın yanında küresel bakış açısını, tarafsızlık yanında duyarlılık ve farklılığa saygıyı; emir ve
itaatin ötesinde katılım, güçlendirme ve iletişimi; uzmanlığın yanında disiplinlerarasılığı;
öngörülebilirliğin ve kural odaklılığın ötesinde değişimi ve karmaşıklığı yönetilebilmeyi;
merkeziyetçiliğin ötesinde yerel çeşitlilik ve özerkliği; standardizasyonun ötesinde yenilikçilik,
çeşitlilik ve farklılıkları; hiyerarşinin ötesinde kendi kendine ve esnek örgütlenmeyi; çatışma ve
yarışma vurgusunun ötesinde uzlaşı, dayanışma ve işbirliği inşasını; yöneticiliğin ötesinde liderliği;
kar ve müşteri odaklılığın ötesinde, vatandaş katılımını ve ortak aklı vb. daha fazla öne çıkarmalıdır.
Ayrıca, kamu yönetimi eğitiminde; demokratik kamu yönetişimi, kamu politikası ve analizi,
karşılaştırmalı kamu yönetimi ve politikası, metropoliten alan yönetimi, kent merkezli konu ve
sorunlar, kamusal liderlik, çeşitlilik, değişim, çatışma, kriz ve barış yönetimi, güvenlik ve enerji
politikaları, sivil toplum-kamu yönetimi ilişkileri, özel sektör-kamu yönetimi ilişkileri, araştırma
yöntemleri gibi konulara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği söylenebilir. Bunun yanında, etkinlikeşitlik, müşteri-vatandaş, merkez-yerel, özel çıkar-kamu yararı, düzen-özgürlük, kalkınma-çevre,
zihinsel-kurumsal dönüşüm, yöneten-yönetilen gibi kamu yönetimine yön veren ilke ve değerlerin
eğitimine, bu değerler arasındaki çatışmaya da dikkat çekerek, daha fazla yer ve önem verilmesi
gerektiği de dile getirilmelidir. Kamu yönetiminde ve eğitimde en önemli ilkelerden birinin liyakat
olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Son olarak, Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı, her ne kadar siyaset bilimi derslerine ilişkin
konular gündeme gelse ve zorunlu dersler listesine siyaset bilimi alanından dersler eklense de, kamu
yönetimi eğitimi ağırlıklı bir çalıştay olmuştur. Ancak, alanda gözlenen “kamu yönetimi” adının
kullanımından “siyaset bilimi ve kamu yönetimi” adının kullanımına yönelik değişim, gelecekte
yapılacak çalıştaylarda, kamu yönetimi eğitiminin yanı sıra siyaset bilimi eğitiminin de ele alınmasını
gerekli kılmaktadır. Gelecek çalıştayların, 2 ya da 3 yıl gibi periyodik aralıklarla yapılmasında da
büyük fayda olacaktır. Ayrıca, “siyaset bilimi ve kamu yönetimi”ne dönüşmenin eğitim programlarına
ve ders içeriklerine nasıl yansıdığının da yine yapılacak çalışmalarla saptanarak değerlendirilmesi,
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Türkiye’de siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitiminin ve disiplinlerin gelişmesine önemli katkı
yapacaktır.
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ÖZ

Bu çalışma Türkiye’de kamu politikası öğretiminin güncel durumu ve gelişimini, genellikle siyaset bilimi ve kamu
yönetimi bölümlerindeki dersler üzerinden incelemektedir. Çalışmanın hedefi kamu politikası derslerinin ne yönde geliştiği
ve evrildiği; dersi veren, geliştiren öğretim üyelerini güdüleyen faktörlerin yanında öğretim kaynaklarını üretimi, kamu
politikası yüksek lisans programları, anabilim dalları gibi yeni örgütsel birimlerin kurulumu, kamu politikası çalıştayları
gibi akademik etkinliklerin organizasyonu gibi konular da incelenecektir. Son olarak, Türkiye’deki siyaset bilimi ve kamu
yönetimi bölümlerindeki kamu politikası öğretimi faaliyetleri lisans ve lisansüstü düzeyde gözden geçirilmiştir. Çalışma,
Türkiye’de kamu politikası öğretiminin günümüzde karşılaştığı ya da gelecekte karşılaşacağı güçlükleri tartışarak, bu
güçlükleri aşmak için öneriler ile tamamlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: kamu politikası, yükseköğretim, kamu yönetimi öğretimi

Public Policy Education in Turkey

Abstract

This study examines the development and current state of public policy education in Turkey, based on the teaching
of the subject mostly in political science and public administration departments. As such, the objective of the study is to
analyze and explain the conditions under which public policy classes -among other relevant developments such as
production of teaching materials, creation of new organizational units, such as public policy master’s programs and subdepartmental units/concentrations, and organization of scholarly activities, such as public policy workshops- have emerged
and evolved over time, and the motivations of the faculty to introduce, develop and maintain public policy courses. To this
end, studies on the teaching of public policy in the political science and public administration departments in Turkish
universities at undergraduate and graduate levels are reviewed. The study concludes with a discussion of the current and
future challenges facing public policy education in Turkey, and recommendations for addressing these challenges.

Keywords: public policy, higher education, public administration education

GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerin sunduğu imkânların etkisiyle pek çok ülkede veriye ulaşımın kolaylaştığı,
sosyal etkileşime açık süreçlerin geliştiği ve paydaşların işbirliği olanaklarının arttığı günümüzde kamu
politikası analizi alanına yönelik ilginin arttığı söylenebilir (Radin, 2000: 184). Aslında Smith ve Larimer
(2009: 25) anadili İngilizce olmayan lisansüstü öğrencilerinden, farklı dillerde politika ve siyaset ayrımının
yapılamadığını öğrendiklerini ve kavramın bu dillerde tam yerleşmediğini ifade ederek yapısalcı bir yaklaşımla
alanın farklı ülkelerde henüz gelişemediğini vurgulamaktadırlar. Robins (2009: 289) de aynı paralelde, ancak
olgun demokrasilerin yerleşik olduğu ‘Batılı’ ülkelerde kamu politikası çalışmalarının var olduğunu iddia
etmektedir.
Sanabria-Pulido, Rubaii & Puro´n (2016: 2) ise özellikle kamu yönetimi eğitimlerinde bir
izomorfizmden bahsetmekte ve gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere bir transferden bahsetmektedir.
Latin Amerika ülkelerinde yaptıkları örnek araştırmalarda da benzer sonuçlar bulmuşlardır. Türkiye’de de bu
bağlamda son 15 yıl içerisinde kamu politikası analizi disiplinin bir gelişim ve büyüme eğiliminde olduğunu
söylemek mümkündür.
Bu çalışma kapsamında özellikle 1990’lardan itibaren başlayan kamu politikası öğretiminin 2000’lerde
hızlanan gelişim çizgisinin değerlendirilmesi ve güncel durumunun sorgulanması amaçlanmıştır.
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TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKASI ÇALIŞMALARI VE KAMU POLİTİKASI ÖĞRETİMİ
Çevik, 1998 yılındaki çalışmasında kamu politikası alanına yönelik Türkiye’de yeterli ilgi olmadığından
yakınmaktadır. Çevik’e göre kamu politikaları analizi alanında çalışma yapabilecek nitelikleri sunması beklenen
siyasal bilgiler ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde 1998 yılına kadar kamu politikaları alanına yönelik
sınırlı sayıda ders sunulmaktadır (Çevik, 1998: 107). Orhan, 2005 yılındaki araştırmasında kamu politikaları
alanına yönelik ders sunan kurum sayısındaki artışı tespit etmiş ve bu tarihte on farklı üniversitede kamu
politikası dersinin verildiğini belirlemiştir (Orhan, 2007: 302). Yıldız, Demircioğlu ve Babaoğlu, 2011 yılında
yaptıkları başka bir çalışmada lisans düzeyinde kamu politikaları derslerine yer veren kurum sayısını 12 olarak
tespit etmiş, 2012 yılında Yıldız ve Babaoğlu lisansüstü düzeyde toplam 24 dersin verildiği bulgusuna
ulaşmışlardır. Aynı dönemde Sabancı Üniversitesi’nde kamu politikaları yüksek lisans programı açılmış, 2015
yılına kadarki dönemde Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Politikaları adıyla, Nevşehir
Üniversitesi, Kamu Politikaları ve İşletmecilik, Gazi Üniversitesi ise Kamu Politikaları adıyla yüksek lisans
programlarını başlatmışlardır. Bu dönemde Marmara ve Hacettepe Üniversitelerinde kamu politikaları anabilim
dallarının açıldığı izlenmiştir. Bu yayılımı Yıldız, Demircioğlu ve Babaoğlu (2011: 352-354) dört ana etkene
dayandırmaktadır:
 Başta ABD olmak üzere İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde yüksek lisans ve doktoralarını yapan
genç kuşak akademisyenlerin kamu politikası analizi konusunu akademik çalışmalarında ve derslerinde
kullanmak üzere Türkiye’ye taşımaları/transfer etmeleri,
 Yine aynı şekilde, akademik izin yılı (sabbatical) çalışmalarını Türkiye dışında yapan akademisyenlerin
konuyu Türkiye’ye taşımaları/transfer etmeleri,
 Kamu politikası analizi yönteminin güncel yönetsel reformları analiz etmek için yararlı bir araç olarak
bu doğrultuda kullanılması,
 Erasmus ve Socrates gibi akademik değişim programları yolu ile Avrupa üniversiteleriyle girilen
bilimsel etkileşimlerin (ki buna ortak diploma programları yoluyla ABD üniversiteleriyle yapılan
bilimsel işbirlikleri de eklenebilir) etkileri
2009 yılından itibaren düzenlenen Ulusal Kamu Politikası Çalıştayları da kamu politikaları alanına yönelik
çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirmesi, işbirliği olanakları sunması ve alanın gelişimi için
yönlendirici bir etkisi olması hasebiyle önemlidir. Yine Türkiye’de kamu yönetimi alanının önemli
platformlarından birisi olan Kamu Yönetimi Forumu’nun 2012 yılındaki teması “Kamu Politikalarında
Dönüşüm” olarak belirlenmiş, bu durum da kamu politikaları alanına yönelik ilgiyi arttırmıştır.
Aynı dönemlerde kamu politikaları alanında yapılan bilimsel eser sayısında da artış olmuştur. 2006 yılında
Erkul ve Gökdemir editörlüğünde “Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Uygulanan Kamu
Politikaları”; 2008 yılında Çevik ve Demirci tarafından “Kamu Politikası”; 2011 yılında Kartal’ın editörlüğünde
“Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları”, yine aynı yıl Kaptı’nın editörlüğünde “Kamu Politikası
Süreci”, 2013 yılında Bekir Parlak editörlüğünde “Kamu Politikalarında Dönüşüm” ve Yıldız ve Sobacı
editörlüğünde “Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama” kitapları yayınlanmıştır. Aynı dönemde pek çok farklı
yazar tarafından farklı dergilerde makaleler yayınlanmıştır. Yine Yıldız (2011) tarafından Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) tarafından yayınlanan açık ders erişim materyalleri programı kapsamında bir dönemlik (15
haftalık) lisans öğrencilerine yönelik kamu politikaları dersi notları hazırlanmıştır.
Bu dönemde kamu politikası alanında yayınlanan akademik çalışma sayısında da önemli artışlar
yaşanmıştır. Koseoglu (2013), Erat (2014), Ciner (2015) ve Olgun (2017) çalışmaları yıllar içerisinde kamu
politikasına yönelik artan bilimsel üretimi ortaya koymaktadır. Aynı dönemde Bilgi Dergisinin, 2013 yılı 1.
sayısı Köseoğlu editörlüğünde kamu politikaları alanına yönelik çalışmalar özelinde yayınlanmıştır. Memleket,
Siyaset, Yönetim dergisinin 19-20. Sayıları Çiner’in (2014) editörlüğünde; Yasama Dergisi 29. ve 30. Sayıları
(2016) Babaoğlu editörlüğünde aynı şekilde kamu politikası alanına özgü çalışmaları kapsayacak şekilde
yayınlanmıştır. 2016 yılında Altunok ve Gedikkaya tarafından hazırlanan Kamu Politikası Ansiklopedisi de
zikredilmesi gereken önemli adımlardandır. 400 sayfalık eserde kamu politikası alanına dair pek çok kavram ve
terim konu edilmiştir.
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Kamu politikasına yönelik artan lisansüstü öğrenci ilgisi de Yıldız, Babaoğlu ve Turgan tarafından
tamamlanan kurumsallaşma konulu çalışmada vurgulanmaktadır (Yıldız, vd. 2017) Yazarlara göre özellikle son
birkaç senede kamu politikaları ile doğrudan ilgili tez sayısının arttığını göstermektedir. İlgili grafik aşağıda yer
almaktadır (Yıldız, Babaoğlu ve Tuğan, 2017: 3)
Grafik 1: Yükseköğretim Kurumu Tez Kataloğu, Kamu Politikası Tezleri
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Kaynak: Yıldız, Babaoğlu ve Tuğan, 2017

Söz konusu artışa yol açan etmenlerden birisi, kamu politikası yüksek lisans programları ve anabilim
dallarının açılmasıdır (Yıldız, Babaoğlu ve Tuğan, 2017: 3). Kamu politikaları alanında ilk dersin verilmeye
başlandığı 19901 yılından 2000 yılına kadar yavaş bir ilerleme kaydedilmişken 2000’lerin başından itibaren hem
lisans hem lisansüstü ders sayısında sürekli bir artış görülmüştür. Ders sayıların ve lisansüstü programların
gelişimini gösterir Grafik 2 aşağıda yer almaktadır.
Grafik 2: Kamu Yönetimi Dersleri, 1990-2016
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Lisansüstü düzeyde ilk kamu politikaları dersi 1990 yılında Turgay ERGUN tarafından TODAİE’de verilmiştir. İlk lisans dersi ise 1991
yılında ODTÜ’de Göktuğ MORÇÖL tarafından verilmiştir. (Yıldız, Demircioğlu ve Babaoğlu, 2011) .
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Kaynak: Yıldız, Demircioğlu ve Babaoğlu, 2011; Yıldız ve Babaoğlu, 2012; Akyıldız ve Akman 2013;
Yıldız, Babaoğlu ve Tuğan, 2017.
Artışlar izlenirken 2011 yılında var olan 165 üniversitenin 57’sinde kamu yönetimi bölümü olduğu,
2014 yılında ise bu sayının 179 üniversite 95 kamu yönetimi bölümüne fırladığı not edilmelidir. (Usta ve Çelik,
2015: 316-317; Yıldız, Demircioğlu ve Babaoğlu, 2011: 345). Bu artışta Bologna süreci ile birlikte artan
yükseköğretimde Avrupalılaşma ve Uluslararasılaşma çabalarının da etkisi olduğu iddia edilebilir (Demir, 2015:
37-39).
Grafik 2’den görüldüğü üzere ilk kamu politikası yüksek lisans programının açılışı da 2011 yılındadır.
2016 yılına kadar açılan kamu politikası yüksek lisans program sayısı dörde, açılan anabilim dalı sayısı ise üçe
ulaşmıştır (Yıldız, Babaoğlu ve Tuğan, 2017). Kamu politikası alanının kurumsallaşmasına yönelik bu başlangıç
adımları Tablo 1’de listelenmiştir.

Tablo 1: Kamu Politikaları Yüksek Lisans Programları ve Anabilim Dalları
Üniversite
Program/Birim
Başlangıç
URL
Tarihi
Sabancı
Yüksek
Lisans 2011
http://mpp.sabanciuniv.edu/tr
Programı
Hacettepe
Anabilim dalı
2013
http://www.sbky.hacettepe.edu.tr/
Bilkent
Marmara
Gazi
Nevşehir
Hacı Bektaş
İstanbul
Medeniyet

Yüksek
Lisans 2013
Programı
Anabilim dalı
2013
Yüksek
Lisans 2014
Programı
Yüksek
Lisans 2014
Programı
Anabilim dalı
2015

http://ir.bilkent.edu.tr/?page_id=1430&lang
=tr
http://kamu.siyasal.marmara.edu.tr/genelbilgiler/ana-bilim-dallari/
http://iibf.gazi.edu.tr/posts/view/title/kamuyonetimi-3622?siteUri=iibf
http://iibf.nevsehir.edu.tr/tr/bolumler_kamu
_yonetimi
http://sbky.medeniyet.edu.tr/tr

Kaynak: Yıldız, Babaoğlu ve Tuğan (2017).

SONUÇ YERİNE
Vesely ve Zelinkova (2015), Çek Cumhuriyeti’nde kamu politikası alanının gelişimini inceledikleri
çalışmalarında alanın geliş(e)memesinin nedenleri arasında kurumsallaşma problemlerini, bağımsız alan olarak
gelişememeyi, sistematik kamu politikası öğrenin eksikliğini ve alana özgü yöntemlerin kullanılmamasını
sıralamışlardır. Güçlü yönlere ise uygulayıcıların aldığı kamu politikası eğitimleri ve uygulama imkanlarının
varlığı, alan özgü öğretim materyallerinin varlığından bahsedilmiştir (Vesely ve Zelinkova, 2015: 58-62).
Vesely ve Zelinkova’nın çalışmalarına atıfla Türkiye’nin kamu politikası alanında önemli adımlar attığı ve
alanın gelişme yönünde hızla ilerlediği söylenebilir. Öncelikle alan, kamu yönetimi bölümleri içinde gelişmekle
birlikte bağımsız yüksek lisans programlarına dönüşmüş durumdadır. Kurumsallaşma adımlarından bir diğeri
açılan anabilim dallarıdır. Bu durumda öğretim aşamalarının ve kurumsal birimlerin ön adımlarının atıldığı ve
bir yolun açıldığı gözlenmektedir. Aynı şekilde öğretim materyallerinde de pek çok eserin üretildiği ve bilimsel
üretimlerin de yıllar içerisinde artış gösterdiği izlenmektedir. Dolayısıyla alanda uzmanlaşan akademisyen
sayısında da artış gözlenmektedir. Kamu politikası çalıştayları da bu açıdan alanı zenginleştiren toplantılar ev
sahipliği yapmaktadır.
Ancak, 2011 yılında Yıldız ve arkadaşları tarafından dile getirilen alanda derinleşememe probleminin
sürmesi Türkiye örneğinde bir problem olarak yerini korumaktadır. Örneğin, alana yönelik yayın sayısı artmakla
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birlikte veri temelli analizlere pek sık rastlanmamaktadır. Aynı şekilde tercüme eserlerin sayısı da
azımsanamayacak düzeydedir. Yine, Çek Cumhuriyeti örneğinde bir eksiklik olarak belirtilen kamu politikası
analizi yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmaması, Türkiye örneği için de geçerlidir. Genellikle, betimleyici
çalışmaların ya da nitel analizlerin kullanıldığı gözlenmektedir.
Türkiye açısından bir diğer sorun alanı, Çek Cumhuriyeti örneği aksine kuramsal çalışmalar ile
uygulayıcı arasındaki zayıf ilişkilerdir. 2000’lerden itibaren sayıları artan düşünce üretim kuruluşları da
uygulayıcılar ve kamu politikası analizleri etkileşiminde belirgin bir artış yaşatamamıştır (Karaşar, 2012; Yıldız,
vd. 2012). Alana yönelik bürokrat ilgisinin henüz sınırlı olduğu iddia edilebilir. Dolayısıyla özellikle analiz
üzerinde talep yönlü bir gelişimden söz etmek olası değildir. Aynı şekilde öğretilen analiz yöntemlerinin
uygulamada ne derece karşılık bulduğu sorusuna cevap verebilmek için de henüz erkendir. Bu konuda Kamu
Personeli Seçme Sınavı’nda kamu politikaları alanına yönelik soruların artışı belki uygulayıcıların alana yönelik
ilgisini arttırabilecektir. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden yöneltilen bilgi edinme başvurusu 2
üzerinden 2011-2016 yılları arasında adaylara yöneltilen 210 kamu yönetimi sorusundan ancak %2’sinin kamu
politikası alanıyla bağlantılı olduğu cevabı edinilmiştir. Bu oranın artışı da kamu personeli adaylarının alana
yönelik ilgisini arttıracağı muhakkaktır.
Sonuç olarak Türkiye’de de Latin Amerika ülkeleri örneğindeki gibi izormorfizm temelli bir gelişim
çizgisiyle kamu politikası alanına yönelik ilginin arttığı gözlenmektedir. Özellikle yurtdışında alana yönelik
çalışmalarda bulunan akademisyenlerle hızlanan gelişim, Çek Cumhuriyeti örneğinden daha fazla yol kat etmiş
görünmektedir. Kurumsallaşma çabalarının olgunlaşması ve kamu politikası analizlerinin derinleşmesiyle
birlikte Türkiye’de kamu politikası alanının daha bağımsız bir akademik alan olarak gelişimine devam edeceği
söylenebilir. Böyle bir sonucun Philips’in (2009) Türkiye’de kamu politikası alanına yönelik olumsuz
iddialarının gerçekçiliğini sorgulatacağı muhakkaktır.
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ÖZ
Bu çalışma Türkiye’de bulunan üniversitelerin bünyesindeki Kamu Yönetimi bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümlerindeki akademisyenlerin akademik performanslarını, üniversitelerin Akademik Teşvik Yönetmeliğine
göre vermiş oldukları teşvikler ve Google Akademik Atıflar (Google Scholar Citations) listelerindeki verileri baz alarak
değerlendirmektir.
Akademik Teşvik Yönergesi, tüm eksikliğine rağmen, akademisyenlerin sadece eserlerini değil, uluslararası
bildiriler, projeler, araştırmalar, patentler ve ödüller gibi kriterleri baz alarak çok boyutlu bir başarı değerlendirmesi
yapmaktadır. Diğer bir kriter olarak el alınan Google Akademik Atıflar listesi ise, Türkiye’de kendisine en çok atıfta
bulunulan 5000 akademisyeni, atıf sayısına göre listelemektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan üniversitelerde görev
yapan Kamu Yönetimi alanında çalışan akademisyenlerin bu iki objektif kriter çerçevesinde başarı durumlarını incelemeyi
amaçlayan bir araştırmanın sonuçları paylaşılarak, Türkiye’deki kamu yönetimi alanında çalışanların durumu ortaya
konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi Bölümleri, Akademisyenler, Akademik Performans, Akademik Teşvik Yönergesi,
Google Akademik Atıflar

Performances of Academic Personnel within Public Administration Departments of Turkish Universities:
An Evaluation within the Framework of Two Criteria
Abstract
The main aim of this study is to evaluate performances of academics within “public administration” and “politics
and public administration” departments of Turkish universities in Turkey, using two distinctive criteria, namely incentive
premiums provided by the universities to academic personnel in accordance with Academic Incentive By-Law and data
provided by Google Scholar Citations.
Academic Incentive By-Law, despite its insufficiency in some dimensions, provides a multi-dimensional academic
performance evaluation through using such academic activities as international conference papers, projects and research
undertaken within the calendar year, patents and awards taken by academic personnel, not only such classical publications
as books and journal articles. The other criteria, Google Scholar Citations, lists 5000 academics in Turkey which are cited by
other scholars, both national and international, according to the number of citations each academic personnel has gathered
within a calendar year. This study strives to evaluate academic performances academic personnel within Turkish universities
who are currently working for Public Administration and politics and public administration departments, through presenting
the results of a research into performances of academic personnel within these departments using hitherto mentioned criteria.
Keywords: Public Administration Departments, Academic Personnel, Academic Performance, Academic Incentives ByLaw, Google Scholar Citations
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1. GİRİŞ
Bilgi toplumu olmanın değerinin oldukça arttığı şu günlerde dünyada ve Türkiye’de bilim üreten kurumların
en başında gelen Yükseköğretim Kurumlarının ve bu kurumlardaki görevli öğretim üyelerinin performansının
önemi aynı ölçüde artmıştır. Bunun yanında yine dünyada ve Türkiye’de artan üniversite ve akademisyen sayısına
paralel olarak artan rekabet olgusu akademisyenlerin performanslarını öne çıkarmış ve daha fazla sorgulanır hale
getirmiştir. Böyle bir ortamda sosyal bilimlerin tüm ‘insan odaklı’ çalışma alanlarında kesişen Kamu Yönetimi
bölümü ve eğitimi daha da önem sahibi bir alan haline gelmiştir.
Türkiye’deki toplam akademisyenlerin, 798 akademisyen ile yaklaşık %1’ini Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü akademisyenleri oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Bölüm akademisyenlerinin
akademik performanslarını, Türkiye’de iki önemli ve objektif akademik performans göstergesi olan,
üniversitelerin Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre vermiş oldukları teşvikler ve Google Akademik Atıflar
(Google Scholar Citations) listelerindeki verileri baz alarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Akademik Teşvik
Yönergesi, tüm eksikliğine rağmen, akademisyenlerin sadece eserlerini değil, uluslararası bildiriler, projeler,
araştırmalar, patentler ve ödüller gibi kriterleri baz alarak çok boyutlu bir başarı değerlendirmesi yapmasıyla
önemli bir ölçüt olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Diğer bir kriter olarak el alınan Google Akademik Atıflar listesi ise, Türkiye’de kendisine en çok atıfta
bulunulan 5000 akademisyeni, atıf sayısına göre listelemektedir. Bu liste de tarafından yayınlanan araştırma
grubunun birçok boşluk bulunduğu uyarısına rağmen akademisyenlerin eserlerindeki başarısını büyük ölçüde
ortaya koyabilmektedir.
Bu iki veri bir araya getirildiğinde, öğretim üye ve elemanlarının akademik performansları, her ne kadar eksik
yönleri bulunsa da bir ölçüde görülebilmektedir. En azından, en başarılı görülen akademik personel bu listeler
aracılığıyla ortaya çıkmakta, Türkiye’de Kamu Yönetimi bölümü hakkında genel bir başarı değerlenmesi fırsatı
vermektedir. Özetle çalışma ile Türkiye’de bulunan üniversitelerde görev yapan Kamu Yönetimi alanında çalışan
akademisyenlerin bu iki objektif kriter çerçevesinde başarı durumlarını incelemeyi amaçlayan bir araştırmanın
sonuçları paylaşılarak, Türkiye’deki Kamu Yönetimi bölümünün ve bölümdeki öğretim üyelerinin durumunu
ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle akademik performans ve akademik performansın ölçümünün dünya, Türkiye ve kamu
yönetimi bölümü özelinde önemine ve tekniklerine değinilecektir. Ardından iki ciddi akademik performans
göstergesi olan, bu yıl (2016) ilk defa uygulanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve Mayıs 2016’da 6.
yayınlanan Google Akademik Atıflar 5000 Türkiye listesi ele alınacak, uygulamalar hakkında genel bilgiler
sunularak araştırmayı kısıtlayıcı yönlerinden bahsedilecektir. Çalışmanın devam eden kısmında elde edilen
bulgular sunulacaktır. Ancak bu bulguların öneminin daha iyi anlaşılabilmesi ve değerlendirilmesi için öncesinde
Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün genel manzarası ortaya
konulacaktır. Bu noktada Türkiye’de kaç üniversite bulunduğu, bu üniversiteler bünyesinde ne kadar Kamu
Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün olduğu ve bu bölümlerin bağlı bulunduğu fakülteler,
bunun yanı sıra Bölümün akademisyenleri, unvanları, bağlı oldukları anabilim dalları, sayıları ve cinsiyetleri
devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı yapılarak paylaşılacaktır. Tüm bu bilgiler ve veriler ışığında elde edilen
bulgular; ulaşılabilen ve ulaşılamayan Akademik Teşvik Puanları listeleri, listelerde yer alan Bölüm
akademisyenleri ve akademisyenlerin unvanları, cinsiyetleri, ortalama puanı ve puan aralıklarına göre
değerlendirmesi, Türkiye’nin en yüksek Akademik Teşvik Puanına sahip 10 Bölüm akademisyeni ve puanları,
listede üst sıralarda yer alan üniversitelerin sıralaması ve Bölümden teşvik alan akademisyen sayısı ve Google
Akademik Atıflar 5000 Türkiye listesinde yer bulabilmiş Bölüm akademisyenleri ve indeksleri paylaşılacaktır.
Geniş veriler ve istatistiklerle desteklenmiş bu çalışmanın sonuç kısmında ise Türkiye’de Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün başarısı değerlendirilecek, daha başarılı bir Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü için önerilerde bulunulacaktır.
Bu çalışmadaki bulgular en son 30.06.2016 tarihine kadar güncellenmiş verilerle elde edilmiştir.
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2. AKADEMİK PERFORMANS VE ÖLÇÜMÜ
Dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Türkiye’de ise 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kamu
kurumu personellerinin performans ölçümüne ilişkin yöntemler ve uygulamalar hayata geçmeye başlamıştır
(Kaynak vd, 1998). Yine aynı yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında ABD, Avustralya, Hollanda ve
İngiltere gibi ülkelerde yüksek öğretim kurumlarının niteliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla
oluşturulan kurum ve kuruluşların ortak çalışmalarında artış olduğu gözlenmiştir (Tonbul, 2008:5). Bu durum
Barmen (2000) tarafından yükseköğretimde öğretim elemanlarının ve onların yürüttüğü öğretim performansının
değerlendirilmesine ilişkin koşulların ve yöntemlerin son 30 yılda önemli değişiklikler göstererek mayalanma
dönemi olarak açıklamıştır. Kalaycı ise (Kalaycı, 2009:633) Türkiye’deki durumun dünya ile kıyaslandığında
mayalanma aşamasında ve hatta malzemelerin hazırlanma aşamasında dahi olmadığını belirtmektedir.
Dünyada, akademik performansların değerlendirilmesinde çeşitli değerlendirmeler ve uygulamalar
mevcuttur. Köklü üniversitelere sahip Amerika Birleşik Devletleri’nde bu değerlendirme ve uygulamalarda
öğretim, araştırma ve hizmetin ön plana çıktığı görülmektedir. Esen ve Esen, North Carolina Üniversitesi,
Itawamba Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi adlı üç üniversitenin öğretim üyelerinin değerlendirilmesi sırasında
göz önünde bulundurulan kriterleri incelediğinde, öğretim üyelerinin performanslarının değerlendirilmesinde dört
hususun ön plana çıktığını belirtmektedir. Bu boyutlar, i) eğitim-öğretim, ii) araştırma (profesyonel gelişim), iii)
topluma ve iv) yönetime hizmet şeklindedir. Değerlendirmelerin eğitim-öğretim boyutu ile araştırma boyutunun
topluma ve yönetime hizmet boyutlarından daha ön planda olduğu belirtilmektedir. ABD’de performans
değerlendirme sonuçları öğretim üyelerine teşvik veya ödül verilmesinden ziyade görev süresinin uzatılmasında,
bulunduğu kadrodaki uygunluğuna karar verilmesinde ve terfiinde etkili olmaktadır (Esen ve Esen, 2015:53-54).
Kıt’a Avrupa’sına bakıldığında ABD ile benzerliklerin bulunduğunu belirtmek mümkündür. Bunun yanı sıra
29 Mart 1985'de Birleşik Krallık'ta Sir Alex Jarrat Başkanlığında bir komite tarafından hazırlanarak bu ülkenin
Rektörler Komitesi'ne sunulan Report of the Steering Committee for Efficiency Studies in Universities başlıklı
rapor, dünya yüksek öğretim tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmektedir (YÖK, 2005). Bu rapor
ile beraber akademik değerlendirme, kalite kontrol ve teminatı ve akreditasyon tüm ülkelerde yüksek öğretimin
gündemine girmiştir. Birçok ülkede bu amaçlara yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmuş ve yöntemler
geliştirilmiş, ABD ve Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde üniversiteler eğitim ve araştırma faaliyetlerine göre
değerlendirilerek sıralanmış, bu sıralamaların periyodik olarak kamuoyuna duyurulması rutin hale gelmiş ve
nihayet birçok ülkede kaynak tahsisi performans göstergeleri ile ilişkilendirilmeye başlanmıştır (YÖK, 2005).
Türkiye özelinde akademik performansın değerlendirilmesine ilişkin uygulamalara baktığımızda-son
günlerde tüm eksikliklerine rağmen dünya seviyesi yakalanmaya çalışılsa da- kurumlar ve ülke bazında geniş
kapsamlı ve bütünleyici uygulama ve yöntemlerin bulunduğunu söylemek güçtür.
Esen ve Esen (2015), Türkiye öğretim üyelerinin akademik performanslarını değerlendirmede
kullanılabilecek birbirinden bağımsız üç yönetim bulunduğunu belirtmektedir: Sicil Sistemi, Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketleri. Personelin akademik
performansından çok kişiliğini ve tutumunu değerlendiren sicil sistemi 2011 yılında kaldırılmıştır. Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğretim üyelerinin yükseltilmeleri
ve atanmaları için gerekli kriterleri ifade etmektedir. Bu kriterlerin yanı sıra üniversiteler kendi kurumları
bünyesinde çeşitli performans ölçütleri ve değerlendirme tabloları oluşturabilmektedir. Son olarak eğitimin
kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan öğretim üyesi değerlendirme anketleri ise çoğunlukla öğrenciler
tarafından yanıtlanan çeşitli uygulamalarla oluşturulan anketlerdir. Yazarların da belirttiği gibi bu uygulamalar
bütüncül olmadığı gibi her biri önemli eksikliklere sahiptir.
Yine yazarların öğretim üyelerinin performans değerlendirme sistemine ilişkin tutumlarının ölçülmesi
amaçlayan çalışmasında akademik performansın ölçülürken yönetime destek boyutunun değerlendirme
aşamasında daha az paya sahip olması ve objektif ve personelin alakası bulunduğu tüm aktörlerin (öğrencilerden
rektöre kadar) değerlendirmesine başvurulması gibi sonuçlara ulaşılmıştır (Esen ve Esen, 2015:66).
Murat Çakır’ın (2008) Vakıf Üniversitelerinde Akademik Personelin Performans Değerlendirmelerinin
Eğitim Kalitesine Katkısı adlı 25 vakıf üniversitesi üzerinden yürüttüğü tezinde vakıf üniversitelerinde akademik
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personel için yapılan performans değerlendirme faaliyetlerinin, araştırmanın kapsamındaki üniversitelerdeki
eğitimin kalitesini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışma akademide performans değerlendirmesinin önemini
vurgulayan bir araştırma niteliğindedir.
Azize Açıkalın’ın (2010) Ankara’daki Devlet Üniversitelerinin Eğitim Bilimleri Bölümleri Öğretim
Üyelerine Göre Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri adlı çalışmasında
Ankara’daki devlet üniversitelerinde 50 öğretim üyesi ile mülakat şeklinde yaptığı araştırmasında akademik
performansın ölçümüne ve mevcut yöntemlerin iyileştirilmesine yönelik sonuçlara ulaşmıştır.
Nurdan Kalaycı’nın (2009) Yükseköğretim Kurumlarında Akademisyenlerin Öğretim Performansını
Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Yöntemler adlı çalışmasında akademik performans değerlendirmesinin
önemi üzerinde durmuş ve dünya üzerindeki uygulamalardaki teknik ve yöntemleri, bunların iyi ve geliştirilmesi
gereken yönlerini ortaya koymuştur.
Yılmaz Tonbul (2010) Ögretim Üyelerinin Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretim Üyesi ve
Öğrenci Görüşleri adlı çalışmasında 108 öğretim üyesinin yanında 230 öğrenciyi de dahil ederek akademik
performans ölçümüne farklı bir perspektif katmıştır ve öğrenci ile öğretim üyeleri arasında anlamlı farklılıklar
tespit edilmiştir.
Uygulamada devlet ve vakıf üniversitelerinin senatoları ile belirlemiş oldukları Akademik Performans
Yönergeleri ve Akademik Performans Ölçüt Kriterleri gibi kararları da üniversiteler tarafından uygulanmaktadır.
Bu uygulamalar vakıf üniversitelerinde daha çok sözleşmelerin devamına veya feshine ilişkin kriterleri, izlenecek
usul ve esasları içermektedir.1 Devlet üniversitelerinde ise bütüncül bir değerlendirme sağlayan Aralık 2015’de
resmi gazetede yayınlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği bu sene itibariyle uygulanmaya başlamıştır.
Vakıf Üniversitelerinin aksine belirlenen puanlar sonucu Tablo.1’de belirtildiği gibi belirli bir ödeneği ön gören
bir uygulama niteliğindedir.
Henüz bu yıl uygulanan Yönerge ile Akademik Teşvik Puanları belirlenmesi ardından Prof. Dr. Engin
Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından Mayıs 2016’da akademik teşvik puanları temel alınarak Devlet
Üniversiteleri Sıralaması (DÜS) oluşturulmuştur. 109 devlet üniversitesinin 95’ini içeren bu çalışma çeşitli
kriterlerde (2000 yılından önce ve sonra kurulan üniversitelerin sıralamalar, fakülte bazında sıralamalar, unvanlara
göre ortalamalar, 100 tam puan alan akademisyenler) devlet üniversitelerini, fakültelerini ve akademisyenleri
sıralamıştır. Bu çalışma sonucu elde edilen veriler akademi dünyasının yanı sıra medyada da geniş yer bulurken
yürüttüğümüz araştırmaya büyük ölçüde katkı sağlamıştır.
Yine Ranking Web Of Universities adlı web sayfasından yayınlanan Türkiye kapsamındaki
sıralamalar(üniversite bazında başarı sıralaması, akademisyenlerin atıf sayısına göre sıralaması) devlet ve vakıf
üniversitelerinin durum analizi ve stratejik planlamalarını yaparken objektif veriler sunmaktadır.
Tüm bu dünya ve Türkiye özelindeki uygulama ve çalışmalar ışığında bu çalışma ile Türkiye’de Kamu
Yönetimi bölümünün ve akademisyenlerinin başarısına yönelik bir değerlendirme ortaya koyarak, Kamu
Yönetimi bölümünün mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin faydalı istatistikler sunulmaktadır.
3. AKADEMİK TEŞVİK PUANI UYGULAMASI VE GOOGLE SCHOLAR ATIFLAR ENDEKSİ
AKADEMİSYENLER LİSTESİ
Bilgi üreten bir kurum olma niteliğini taşıyan üniversiteler, işleyiş ve performans bakımından
değerlendirilirken diğer kurum ve kuruluşlara göre daha önemli bir konuma sahiptir. Bunu yanı sıra toplumun
yapısında meydana gelen değişimler, üniversiteler arasında rekabet olgusun artması ve yükseköğretim alanında
kalite çalışmalarının bir sonucu olarak, üniversitenin temel öğesi olan, eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten,

1

Bknz. Atılım Üniversitesi, http://www.atilim.edu.tr/shares/atilim/files/AkademikPerformansYonergesi_17_12_2012.pdf
Bknz. Kadir Has Üniversitesi, http://www.khas.edu.tr/2374/akademik-personelin-performans-degerlendirmesi-hakkinda-yonerge
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araştırma yapan ve topluma hizmet sunan öğretim üyelerinin performanslarının değerlendirilmesini bir gereklilik
haline getirmiştir (Esen ve Esen, 2015).
Bu gerekliliği yerine getiren üniversiteler düzeyinde, spesifik çalışma alanlarına yönelik kurulmuş bilim ve
düşünce kuruluşları düzeyinde ve uluslararası ve bölgesel düzeyde bir takım uygulamalar ve ölçütler olsa da ulusal
düzeyde eksik yönleri olmasına rağmen ülke genelini kapsayan bir akademik performans değerlendirmesine
ulaşabileceğimiz iki önemli ölçüt mevcuttur. Bunlardan birincisi henüz bu yıl ilk defa Yükseköğretim Personel
Kanunu kapsamında uygulanan Akademik Teşvik Puanı 2 uygulaması, diğeri ise çeşitli performans ölçütlerine
sahip Ranking Web Of Universities 3 adlı web sayfasından yayınlanan adına en çok atıfta bulunulmuş 5000
akademisyeni içeren Google Scholar Citations 5000 (Google Akademik Atıflar) listesidir.
3.1. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ek 4. Maddesine dayanılarak,
Bakanlar Kurulu’nca 14.12.2015 tarihinde kararlaştırılan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin amacı şu
şekilde belirtilmiştir:
“Bu Yönetmelik; Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak
olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak …… hazırlanmıştır.”
Yönetmelik, belirtilen görevleri yerine getirmek üzere bir komisyon kurulmasını öngörmüştür. Bu
komisyon yükseköğretim kurumları bünyesinde en az üç üye olmak kaydıyla oluşturulur. Komisyon, akademik
teşvik başvuru takviminin hazırlamasından, yürütülmesinden ve akademik teşvik puanlarının belirlenmesinden
sorumlu kılınmıştır.
Akademik teşvik başvuruları Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilmiştir:
“Akademik teşvik başvuruları, ödemenin yapılacağı yılın 1 Ocak ila 15 Ocak tarihleri arasında, öğretim
elemanlarının kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm
başkanlıklarına, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölümlere, enstitülerde anabilimdalı
veya anasanat dalı başkanlıklarına yapılır.”
Yönetmeliğin faaliyet ve puan tablosunda 9 kategori mevcuttur; Proje, Araştırma, Yayın, Tasarım, Sergi,
Patent, Atıf, Tebliğ ve Ödül. Bu 9 kategoride her birinden en fazla 30 puan toplamak kaydıyla öğretim üyeleri,
araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutmanlar için yıllık bir akademik teşvik puanı hesaplanır,
aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında belirli bir ödeme yapılır. Araştırmanın
kapsamındaki Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent unvanları için Yönetmeliğe göre 30 puan ve üzeri toplamış
öğretim görevlilerine ödenekler şu şekildedir (Tablo.1).
Tablo1. Akademik Teşvik Ödeneği Miktarları
Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

Akademik Teşvik Ödeneği(TL)
En Az (Aylık)
219
197
175

En Çok (Aylık)
731
658
585

Ez Az (Yıllık)
2628
2364
2100

En Çok (Yıllık)
8772
7896
7020

Aralık 2015 itibariyle yayınlanan Yönetmelik, Mart 2016 itibariyle tüm devlet üniversitelerinde
uygulanmış, öğretim üyelerinin akademik teşvik puanları belirlenerek gerek üniversitelerin web sayfalarında
gerekse otomasyon sistemlerinden bu puanlar yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile akademik çalışmaların
desteklenmesi yolunda ciddi bir gelişme kaydedildiği yorumunu yapmak doğru olacaktır. Ancak mevcut birtakım
sıkıntılarını da belirtmekte fayda vardır.

2
3

Ayrıntılı bilgi için bknz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf
Ayrıntılı bilgi için bknz. http://www.webometrics.info/en

40 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öncelikle akademik teşvik puanının üst sınırı 100 puan olarak belirlenmiş. Bu durumda 100 puan üzerinde
bir puan almış akademisyenlerin değerlendirme sonucu elde etmiş 100’ün üzerindeki puanlarının karşılıksız
kaldığını söylemek mümkündür. Bu durum ön değerlendirmelerde 100 puana ulaşmış akademisyenlerde o yıl
içerisindeki akademik üretkenlik konusunda yavaşlamasına veya durmasına neden olabilir.
Diğer yandan ‘tebliğ’ kategorisinde sadece uluslararası organizasyonlarda sunulmuş olanların
değerlendirilmesi, ulusal düzeyde gerçekleştirilen önemli organizasyonlarda sunulan tebliğleri karşılıksız
bırakmaktadır. Bu durum ulusal düzeydeki organizasyonların uluslararası seviyede düzenlenmesini sağlayarak
kaliteyi arttırmayı hedeflese de üniversite yönetimi, yabacı dil yeterliliği ve ulaşım gibi etkenler kaliteyi arttırma
konusunda kayda alınması gereken diğer önemli etkenlerdir.
Son olarak Akademik Teşvik Ödeneği akademisyenlerden nitelikli işler yapmasından daha çok nicelik
olarak yeterince bir şeyler yapmasını bekleyen bir özelliğe sahiptir. Örneğin alanın en önemli dergisinde bir
makale basma (ya da önemli bir yayınevinden bir kitap çıkarma) noktasında akademisyenleri motive etmeyebilir.
Daha çok üretmek konusunda bir motivasyona sahip olduğunu söylemek mümkündür (Balcı, 2015). Yönetmelik
niceliğin yanında nitelik olarak da detaylandırılabilir, yeni hesap yöntemleri geliştirilebilir.
Tüm bu yönetmeliğe bağlı olumlu ve olumsuz durumların yanında üniversiteler bazında belirlenen Akademik
Teşvik Puanlarının yayınlanması konusunda birtakım tutarsızlıklar mevcuttur. Kimi üniversiteler Akademik
Teşvik Puanlarını fakülte, bölüm, anabilim dalı ve unvan ayrıma yaparak, konuyla ilgili birinin kolaylıkla bilgi
sahibi olabileceği ve ulaşabileceği şekilde yayınlarken çoğu üniversitede bu hassasiyet gösterilmemiştir. Bu
durumun yanı sıra Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yer alan “Komisyon kararları ilgili
yükseköğretim kurumunun resmi internet sayfasından ilan edilir.” ifadesine rağmen Türkiye’nin önde gelen
üniversitelerin birkaçında Akademik Teşvik Puanlarına ulaşılamamaktadır. Bu üniversiteler listeleri ya belirli bir
süre sonra web sayfalarından kaldırmış ya üniversitelerinin otomasyon sisteminden yayınlamış ya da
akademisyenlerin kurum sicil numarası üzerinden yayınlamıştır.
3.2. Google Akademik Atıflar (Google Scholar Citations)
Google Akademik Atıflar, İspanya’nın en büyük araştırma kurumu Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas(Bilimsel Araştırma Yüksek Kurulu)’a bağlı Cybermetrics Lab araştırma grubunun bir girişimi olan
Webometrics Ranking of World Universities(Dünya Üniversitelerinin Webometrics Sıralaması) adlı site
üzerinden yayınlanan bir listedir (Ranking Web of Universities, 2016).
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas(CSIC), Avrupa’daki en temel araştırma kurumlarının başında
gelmektedir. Kurum, 2006’da kurulmuş olup İspanya çapında 126 merkez ve enstitüye sahiptir. İspanya Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı bu kurum, bilim, teknoloji, yeni araştırmalar ve yöntemlerinde önemli rol oynaması
itibariyle ülkenin refahını yükseltmek adına önemli bir araştırma merkezidir. Dünya Üniversitelerinin
Webometrics Sıralaması’nı oluşturan Cybermetrics Lab ise İnsan ve Toplum Bilimleri Merkezi(Centro de
Ciencias Humanas y Sociales-CCHS)’nde yer almaktadır. Bu merkez 2007 yılında Madrid’de kurulmuş, CSIC’a
bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri’ne adanmış farklı merkez ve enstitülerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur
(Ranking Web of Universities, 2016).
Bilimsel Araştırma Yüksek Kurulu(CSIC) ve İnsan ve Toplum Bilimleri Merkezi(CCHS)’nın bünyesindeki
Cybermetrics Lab, bilimsel bilginin akademik iletişimi ve üretimi süreciyle ilgili internet ve Web içeriklerinin
kantitatif analizi ile ilgilenmektedir. Yeni doğan bu disipline ‘Cybermetrics’ ya da ‘Webometrics’ adı
verilmektedir. Cybermetrics Lab, nicel yöntemler kullanarak Web üzerinde bilimsel aktiviteyi ölçmemizi
sağlayan göstergeleri tasarlar. Bu göstergeler bilim ve teknolojiyi değerlendirmek için yararlı olmakla birlikte
bilimetrik çalışmalardaki bibliometrik yöntemlerle elde edilmiş sonuçlarının mükemmel bir tamamlayıcısıdır
(Ranking Web of Universities, 2016).
Cybermetrics Lab’in oluşturduğu göstergelerden biri de Google Akademik Atıflar listesidir. Bu liste dünya
çapında, bölge, kıta ve ülke düzeylerinde çeşitli sıralamalar yayınlamıştır. Bu sıralamalardan bir tanesi de 2016
Mayıs ayının üçüncü haftasında 6. versiyonu (baskısı) olarak yayınlanmış Google Akademik veritabanındaki
atıflarına göre sıralanmış en yüksek indekse sahip Türk kurumları bünyesindeki ilk 5000 akademisyenin listesidir.
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Araştırma grubu listede birçok boşluğun-eksikliğin- olduğuna dair uyarısını da belirtmekte fayda vardır.
4. TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNDEKİ
AKADEMİSYEN SAYILARI
6 Mayıs 2015 itibariyle Türkiye’de üniversite sayısı 193’e yükselmiştir. Bu üniversitelerin 109’u devlet
üniversitesi, 76’sı vakıf üniversitesi ve 8’i vakıf meslek yüksekokuludur (Tablo.2).4
Mevcut 193 üniversite bünyesinde, kamuya ve özel kesime üst düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlayan,
özellikle kaymakam, idari hâkim, uzman ve denetim elemanı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlevi
bulunan Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bulunduran 104 adet fakülte mevcuttur.
Bu fakültelerin 76’sı devlet, 9’u vakıf üniversitelerinde olmak üzere 85 tanesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi(İİBF), 8 tanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 4 tanesini İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2
tanesini İşletme Fakültesi ve geri kalan 5 tanesini diğer fakülteler 5 oluşturmaktadır. Bu 104 fakülte bünyesinde
ise 105 adet 6 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mevcuttur. 48’i devlet 15’i vakıf
üniversitesi bünyesinde olmak üzere 63 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 38’i devlet 1’i vakıf
üniversitesi bünyesinde olmak üzere 39 Kamu Yönetimi Bölümü ve 2’si Açık öğretim 1’i Eşit Ağırlıklar Programı
kapsamında olmak üzere 3 Kamu Yönetimi bölümü mevcuttur (Tablo.3).
Tablo 2. Üniversite Türleri ve Sayıları

Üniversite Türleri ve Sayıları
150
100
50
0
Sayısı

Devlet Üniversitesi

Vakıf Üniversitesi

Vakıf Meslek Yüksekokulu

109

76

8

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri hakkında daha spesifik verileri
paylaşmadan önce şu hususu belirtmekte fayda vardır. Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümleri bünyesindeki akademisyenlerin –aşırı olmamakla beraber- bir kısmı farklı çalışma alanlarına
sahiptir. Ancak farklı çalışma alanlarında, bölümlerde ve anabilim dallarında da çalışma alanı Kamu Yönetimi
olan akademisyenler mevcut olduğu için paylaşılan veriler ve bu verilerin ışığında elde edilen bulgularda bir
sapma olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Tablo 3. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri, Bünyesinde Bulunduğu Fakülteler ve
Sayıları

Mevcut rakamlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler dâhil edilmemiştir.
Bu fakülteler ve sayıları şu şekildedir:
-1 İktisat Fakültesi
-1 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
-1 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
-1 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
-1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
6
104 Fakülte, 105 Bölüm bulunma sebebi Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde biri Fransızca diğeri Türkçe dilinde olmak
üzere iki bölüm bulunmasıdır.
4
5
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Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri, Bünyesinde
Bulunduğu Fakülteler ve Sayıları
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Devlet Üniversitesi

Vakıf Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

76

9

Siyasal Bilgiler Fakültesi

8

Diğer Fakülteler

4

7

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

48

15

Kamu Yönetimi

40

1

Diğer

1

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde yaygın olarak 4 ana anabilim dalı
mevcuttur: Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyaset ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri.
Üniversitelerin bir kısmı anabilim dallarına göre akademik kadrosunu oluştururken kimi üniversiteler Kamu
Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalı altında akademik kadrosunu oluşturmuştur. Bu
anabilim dallarının yanı sıra –genellikle- köklü ve yeni üniversitelerde Kamu Politikaları, Karşılaştırmalı Siyaset,
Toplumsal Cinsiyet, Yerel Yönetimler ve Siyaset gibi anabilim dalları da mevcuttur. Devlet ve Vakıf
Üniversitelerine, anabilim dallarına ve unvanlarına göre akademisyenlerin sayısı Tablo.4’de verilmiştir (Tablo.4
ve Tablo.5).
Tablo 4. Anabilim Dalları ve Mevcut Akademisyen Sayıları
Anabilim Dalı

Devlet Üniversitesi

Vakıf Üniversitesi

TOPLAM

Prof

Doç

Yar Doç

Prof

Doç

Yar. Doç

Hukuk Bilimleri

14

13

43

-

-

-

70

Kentleşme ve Çevre Sorunları

22

33

35

-

1

-

91

Siyaset ve Sosyal Bilimler

39

67

90

1

1

3

201

Yönetim Bilimleri
(Siyaset Bilimi ve) Kamu
Yönetimi7
Diğer Anabilim Dalları
Sayısı
TOPLAM

36

35

61

-

-

-

132

32

68

110

14

12

40

276

2
145

2
218
705

3
342

15

14
93

43

7
798
798

Tablo 5: Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenlerin Unvanlarına Göre
Sayıları

7

Çalışma boyunca kullanılacak olan ‘(Siyaset Bilimi ve) Kamu Yönetimi’ ana bilim dalı kapsamında belirttiğimiz öğretim üyelerini, yeni
kurulmuş olan ve öğretim üyesi sayısı az olan üniversitelerdeki Bölüm öğretim üyeleri ve ana bilim dalı tespit edilemeyen öğretim üyelerini
belirtmektedir. Mevcut durum Tablo.9’da ve metin içerisinde kullanılan tüm (Siyaset Bilimi ve) Kamu Yönetimi ibaresi için geçerlidir.
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Akademisyenler, Sayıları ve Unvanları
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Devlet Üniversitesi

Vakıf Üniversitesi

Prof

145

15

Doç

218

14

Yar Doç

342

43

Tespit Edilemeyen

21

Tablo.4 ve Tablo.5 incelendiğinde Bölüm akademisyenlerinin %88’inin devlet üniversitesi bünyesinde
%12’sinin vakıf üniversiteleri bünyesinde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra akademisyenlerin unvanlarına
göre değerlendirildiğinde yaklaşık %50’sinin Yardımcı Doçent olduğu görülmektedir. Yine bu tablolara dair bir
değerlendirme yapmak gerekirse Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalının açık ara
farkla en çok akademisyene sahip olduğu açıktır. Bu durum büyük ölçüde henüz yeni kurulmuş bölümlerin
anabilim dalı ayrımına gitmemiş olması ve anabilim dalı tespit edilemeyen akademisyenlerin bu anabilim dalı
altında değerlendirilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca daha da önce belirtildiği gibi bu veriler en son
30.06.2016 tarihinde güncellenmiştir.
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin akademisyenlerine dair bir analiz de
cinsiyet üzerinden yapılmıştır. Bölüm akademisyenlerinin %70’inin erkek %30’unu ise kadınların oluşturulduğu
görülmektedir (Tablo.6). Türkiye genelinde Prof., Doç. ve Yar. Doç. Unvanına sahip akademisyenlerin cinsiyete
göre dağılımı 2015 verilerine göre yaklaşık %35 kadın, %65 erkek şeklinde olduğu gözler önüne alınırsa
Bölümdeki istihdam edilen kadın akademisyen sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir
(Eroksal Ülger, 2015:4).
Tablo 6. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenlerin Cinsiyetlerine Göre
Sayıları

Akademisyenlerin Cinsiyeti ve Sayıları
600
500
400
300
200
100
0

Devlet Üniversitesi

Vakıf Üniversitesi

Erkek

505

57

Kadın

200

36

5. TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ AKADEMİSYENLERİNİN BAŞARI ARAŞTIRMASI
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan üniversitelerin bünyesindeki Kamu Yönetimi bölümü ve Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerindeki akademisyenlerin akademik performanslarını, üniversitelerin

44 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre vermiş oldukları teşvikler ve Google Akademik Atıflar(Google Scholar
Citations) listelerindeki verileri baz alarak değerlendirmektir. Bu değerlendirme sayesinde Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü akademisyenlerinin görev yaptığı üniversite türü ve anabilim dalı, yine
akademisyenlerin unvanı ve cinsiyeti hakkında kapsamlı veriler sunulurken Türkiye genelinde Kamu Yönetimi
bölümünün ve akademisyenlerinin akademik başarı durumu kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Böylece
Türkiye’deki Kamu Yönetimi bölümleri ve akademisyenleri arasında karşılaştırma yapılabilir, bölüm adına
yapılabilecek araştırma ve projeleri destekleyebilecek veriler olarak kullanılabilir.
Araştırmanın kapsamı, ülkemizde bulunan 193 üniversite bünyesindeki Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi bölümlerinde görev yapan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent unvanına sahip öğretim
üyeleridir. Araştırmaya öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, uzman ve okutmanlar dahil edilmemiştir.
Araştırmanın yönetimi, Yüksek Öğretim Kurumu verilerine göre Türkiye’deki üniversitelerin sayıları ve
türleri tespit edilip, bu üniversiteler bünyesinde bulunan Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
bölümleri (bulunduğu fakülteler ile beraber) hakkında bulundukları üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden
veri toplama şeklinde gerçekleşmiştir.
Öncelikle üniversitelerin web sayfalarının ilgili bölümlerinden Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümü akademisyenlerinin isimlerine, unvanlarına, cinsiyetlerine ve anabilim dallarına ulaşılmıştır.
Bu bilgiler belli bir havuzda toplanıp Bölüm hakkında Türkiye geneli veriler ve istatistikler oluşturulmuştur. Yine
üniversitelerin ilgili sayfalarından Akademik Teşvik Puanları listesine ulaşılarak bu listelerdeki Bölüm
akademisyenlerinin puanları tespit edilmiştir. Bu tespit edilen akademisyenler ve puanlarla Bölümün başarısını
oraya koyan göstergeler oluşturulmuştur.
Diğer yandan Cybermetrics Lab’ın hazırlayıp Webometrics Ranking of World Universities(Dünya
Üniversitelerinin Webometrics Sıralaması) sitesi üzerinden yayınladığı Google Akademik veritabanındaki
atıflarına göre sıralanmış en yüksek indekse sahip Türk kurumları bünyesindeki ilk 5000 akademisyen listesine
ulaşılmıştır. Bu liste ile bölüm hakkında elde edilen veriler karşılaştırılmış ve listeye dâhil olan Kamu yönetimi
ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü akademisyenlerine, sıralamaları, atıf sayılarına ve indekslerine
ulaşılmıştır. Yine buradan elde edilen veriler istatistiksel olarak düzenlenmiş, Bölümün başarısını ortaya koyan
farklı bir gösterge oluşturulmuştur.
Araştırma kamuya açık(public) verilerlerden elde edilerek oluşturulduğu için bir takım kısıtlılıklarla
karşılaşılmıştır. En genelden özele gitmek gerekirse, bir kısım üniversitenin web sayfası sağlıklı bilgi sunma
konusunda bir takım sıkıntılara sahiptir. Bu sıkıntı en çok öğretim üyelerinin hangi anabilim dalında görev
yaptığını tespit etmek konusunda yaşanmıştır. Ayrıca az da olsa her iki cinse de uyan isimlere sahip
akademisyenlerin cinsiyetine ulaşma konusunda da bu sıkıntılar kendini göstermiştir. Diğer yandan araştırmanın
yapıldığı süre aralığında yaşanan unvan değişiklikleri(akademik yükselme) ve kurumlar arası geçiş en sağlıklı
istatistikleri elde etme noktasında araştırmayı kısıtlayan diğer bir etkendir. Bu noktada daha önce de belirtildiği
gibi araştırmada 30.06.2016 tarihine kadar elde edilen veriler kullanılmıştır.
Araştırmanın baz aldığı listelerden biri olan Akademik Teşvik Puanları henüz bu yıl ilk defa belirlenmesinden
ve diğeri Google Akademik Atıflar listesi oldukça uzun ve Türkiye merkezli olmayan bir araştırma grubu
tarafından yürütülmesinden dolayı yine bir takım kısıtlılıklar mevcuttur. Akademik Teşvik Puanları kimi
üniversiteler tarafın prensip olarak yayınlanmamıştır. Bunun yanı sıra üniversitelerin otomasyon sistemleri
üzerinden yayınlanan ve akademisyenlerin kurum sicil numarası ile yayınlanan akademik teşvik puanlarına
ulaşılamamıştır. Google Akademik Atıflar listesi ise yayınlandığı sitede belirtildiği gibi kamuya açık verilerden
oluşturulduğundan ve en son 2016 Mayıs ayının üçüncü haftasında güncellenmesine rağmen sık bir şekilde
güncellenemediğinden dolayı listede birçok boşluk ve eksiklik mevcuttur.

6. BULGULAR
Bünyesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerini barındıran 85 üniversitenin
74’ünün Akademik Teşvik Puanlarına ulaşılmış, geri kalan 11 üniversitenin ise üniversite prensibi olarak
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yayınlamaması, üniversite otomasyon sistemi üzerinden yayınlaması ve kurum sivil numarası ile yayınlanması
gibi sebeplerden ötürü ulaşılamamıştır. Ulaşılan 74 üniversitenin içerinde ne yazık ki 22 üniversitenin Akademik
Teşvik Puanları listesinde Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde görev yapan
akademisyen tespit edilememiştir (Tablo.7).
Tablo 7. Akademik Teşvik Puanlarının İncelenmesi Sonucu Elde Edilen Veriler
DURUM

ÜNİVERSİTE SAYISI

SAHİP OLDUĞU AKADEMİSYEN
SAYISI

Ulaşılan Akademik Teşvik Puanları

74

466

Ulaşılamayan Akademik Teşvik Puanları

11

143

Akademik Teşvik Puanları Listesinde Kamu
Yönetimi Bölümünde Akademisyen
Bulunmayan Liste Sayısı

22

96

Akademik Teşvik Puanlarına ulaşılmış 74 üniversitenin 52’sinde Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi bölümlerinde görev yapan akademisyen listede yer bulmayı başarmıştır. Bu listeler 34’ü Profesör,
38’i Doçent, 52’si Yardımcı Doçent olmak üzere 124 akademisyen tespit edilmiştir. Bu listelerde akademik teşvik
alan Bölüm akademisyenlerinin sayısı ortalama üniversite başına 2,38 olarak tespit edilmiştir. Listelerine ulaşılan
üniversitelerle beraber değerlendirildiğinde ise ortalama 1,67 kişi Akademik Teşvik Puanları listesinde yer
almıştır (Tablo.8).
Tablo 8. Akademik Teşvik Alan Akademisyenlerin Sayısı, Unvanları ve Üniversite Başına Düşen Sayı
Ortalaması

Akademik Teşvik Alanların Ünvanları
Üniversite Başına 60
Düşen Akademik
50
Teşvik Alan
Akademisyen
40

2,38

30

20
Listelerine Ulaşılan
Üniversiteler Başına 10
Düşen Akademik
0
Teşvik Alan
Akademisyen…
Teşvik Alanların Ünvanı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

34

38

52

Akademik teşvik alan akademisyenlerin cinsiyetlerine göre bakıldığında 124 akademisyenden 102’sinin
erkek 22’sinin ise kadın olduğu tespit edilmiştir. Devlet üniversiteleri bünyesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerindeki akademisyenlerin cinsiyet dağılımı Tablo.6’ya bakıldığında %71,65’i
erkek %28,35’ kadın şeklindedir. Teşvik alan akademisyenlerin dağılımı ise %82,25’i erkek %17,75’i ise kadın
olarak karşımızda çıkmaktadır. Bu tabloya göre bölümdeki erkek akademisyen kadın akademisyenlere nazaran
daha başarılı olduğu söylenebilir (Tablo.10).
Tablo 9. Anabilim Dallarına Göre Akademik Teşvik Puanı Ortalaması
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Anabilim Dalı

Akademisyen Sayısı

Anabilim Dalı Ortalaması

Hukuk Bilimleri

8

36,54

Kentleşme ve Çevre Sorunları

20

45,22

Siyaset ve Sosyal Bilimler

33

40,92

Yönetim Bilimleri

25

46,96

(Siyaset Bilimi ve) Kamu Yönetimi8

35

41,49

Diğer Anabilim Dalları

3

48,55

Akademik Teşvik Alan Akademisyenlerin Cinsiyetleri
120
100
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60
40
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0
Teşvik Alanların Cinsiyetleri

Erkek

Kadın

102

22

Tablo 10: Akademik Teşvik Alan Bölüm Akademisyenlerinin Cinsiyetleri
Bölüm akademisyenlerinin akademik teşvik puanlarının ortalaması 42,899 olarak tespit edilmiştir.
Karadağ ve Yücel (2016) tarafından gerçekleştirilmiş Devlet Üniversiteleri Sıralaması (DÜS) çalışmasındaki
verilerden yararlanılarak Türkiye genelinde ise akademik teşvik puanlarının kesin olmamakla birlikte 44,695
olduğu saptanmıştır (Bu rakam kesin olarak 41 ila 48 puan arasındadır) (Şekil.1). Yine DÜS verilerine göre 100
tam puan alan akademisyen sayısı Türkiye genelinde 225 iken Bölümde bu sayı yalnızca 1’dir (Karadağ ve Yücel,
2016:5-7). Bu veriler ışığında Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin
Türkiye’nin ortalama performansının altında kaldığını söylemek mümkündür.
Şekil 1: Akademik Teşvik Alan Bölüm Akademisyenlerinin ve Türkiye Geneli Puan Ortalaması

42,899

Akademik Teşvik
Alan Bölüm
Akademisyenlerin
Ortalama Puanı

44,695

Akademik Teşvik
Alan Türkiye Geneli
Akademisyenlerin
Ortalama Puanı

Tablo11. Bölüm Akademisyenlerinin Unvanlarına Göre Puan Ortalamaları9
Bknz. Tablo.4
Tabloda verilen Yar. Doç. unvanına ait Türkiye Geneli Puan Ortalaması’na Araştırma Görevlisi unvanına sahip öğretim üyelerini de
içermektedir. Yine Türkiye geneli ortalama akademik teşvik almış (unvan ve bölüm fark etmeksizin) tüm akademisyenlerin teşvik puanı
ortalamasını ifade etmektedir.
8
9
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Akademik Teşvik Alan Akademisyenlerin
Unvanlarına Göre Puan Ortalamaları
60
50
40
30
20
10
0
Bölüm Akademisyenlerinin Puan
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Prof
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Tüm Unvanlarda

50.26

40.91

39.54

42.899

52

49

45

44.695

Bölüm akademisyenlerinin unvanına göre akademik teşvik puanları ortalamalarını ortaya koyan
Tablo.10’a bakıldığında tüm unvan kategorilerinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
akademisyenlerinin ortalama altında kaldığı görülüyor (Karadağ ve Yücel, 2016:3). Bölümdeki Profesörlerin
Türkiye ortalaması altında kalmasına rağmen diğer unvanlara sahip bölüm akademisyenlerine göre nispeten başarı
olduğu söylenebilir. Yine Bölümün en yüksek akademik teşvik puanına sahip 10 akademisyenine
bakıldığında(Tablo.13) 7 akademisyenin Profesör unvanına sahip olduğu görülüyor.
Araştırma sonunda teşvik alan Bölüm akademisyenlerinin listesi oluşturulduğunda 8 akademisyenin 70100 puan aralığında, 22 akademisyenin 50-70 puan aralığında ve 94 akademisyenin 30-50 puan aralığında yer
aldığı tespit edilmiştir (Tablo.12)
Tablo 12. Bölüm Akademisyenlerinin Akademik Teşvik Puan Aralıkları
PUAN ARALIĞI

AKADEMİSYEN SAYISI

70-100

8

50-70

22

30-50

94

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin akademisyenleri en yüksek akademik
teşvik puanına göre sıralandığında ise listede 7 Profesör, 3 Yardımcı Doçent bulunduğu görülüyor (Tablo.13).
Türkiye genelinde 100 tam puan alan 225 akademisyenler arasında ise yalnızca Akdeniz Üniversitesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Hilal ERKUŞ ÖZTÜRK Kamu Yönetimi Bölümünü temsil ediyor. Yine kendisi en yüksek teşvik
puanına sahip ilk 10 akademisyen arasında tek kadın akademisyen olarak yalnızlığını koruyor. En yüksekten en
düşüğe doğru yapılan puan sıralaması sonucu listenin üst sıralarını dolduran üniversiteler ve teşvik alan öğretim
üyesi sayısı ise Tablo.14’de belirtilmiştir. Bu noktada başkent üniversitelerinin ciddi bir üstünlüğü olduğu ortaya
çıkıyor. Aynı zamanda akademik teşvik puanlarına göre en başarılı 10 üniversitenin 2000 yılı ve öncesinde
kurulmuş, köklü üniversiteler olması diğer bir çarpıcı bulgudur (Tablo.14).
Tablo13. En Yüksek Akademik Teşvik Puanına Sahip 10 Bölüm Akademisyeni
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No.

İSİM

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KURUM

PUAN

1

Prof. Dr. Hilal ERKUŞ ÖZTÜRK

Akdeniz Üniversitesi

100

2

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

86,45

3

Prof. Dr. Muhittin ACAR

Hacettepe Üniversitesi

82,5

4

Yar. Doç. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi

75,86

5

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ

Gazi Üniversitesi

74,22

6

Prof. Dr. Ali ŞAHİN

Selçuk Üniversitesi

73,5

7

Prof. Dr. Mete YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi

72

8

Prof. Dr. Hüseyin GÜL

Süleyman Demirel Üniversitesi

70,65

9

Yar. Doç. Dr. Karol KUJAWA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

69

10

Yar. Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU

Ahi Evran Üniversitesi

66,97

Tablo14. Listede Üst Sıralarda Yer Alan Akademisyenlerin Bulunduğu Üniversiteler
No.

ÜNİVERSİTE

BÖLÜMÜN
KURULUŞ YILI

TEŞVİK ALAN
AKADEMİSYEN SAYISI

1

Hacettepe Üniversitesi

1982

11

2

Gazi Üniversitesi

1982

6

3

Ankara Üniversitesi

1950

8

4

Süleyman Demirel Üniversitesi

1993

4

5

Selçuk Üniversitesi

1998

3

6

Uludağ Üniversitesi

1982

4

7

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1995

3

8

Pamukkale Üniversitesi

2000

5

9

İstanbul Üniversitesi

1979

4

10

Trakya Üniversitesi

1993

3

Akademik Teşvik Puanları açısından geniş bir değerlendirme ardından Google akademik Atıflar 5000
listesine baktığımızda Kamu Yönetimi bölümüne ait yalnızca 11 akademisyene ulaşıldığını görüyoruz. Bu 11
akademisyenin 6’sı devlet üniversitelerinde 5’i ise vakıf üniversitelerinde görev yapmaktadır. Yine listede 2
kadın, 9 erkek akademisyen bulunmaktadır. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden listede 3, Kadir Has
Üniversitesinden ise 2 akademisyen bulunmaktadır ve listedeki tüm akademisyenlerin unvanı profesördür. Listede
yer alan Bölüm akademisyenlerinin ortalama indeksi 11’dir.
Tablo 15. Google Scholar Citations 5000 Turkey Listesinde Yer Alan Bölüm Akademisyenleri
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No.

SIRALAMASI

İSİM

KURUM

INDEX

1

160

Metin HEPER

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

29

2

1274

Bilal ERYILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

14

3

1827

Şule TOKTAŞ

Kadir Has Üniversitesi

12

4

2196

Ioannis N GRIGARIADIS

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

11

5

2726

Mete YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi

9

6

2990

Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR

Selçuk Üniversitesi

9

7

3620

Bekir PARLAK

Uludağ Üniversitesi

8

8

3763

Hamza ATEŞ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

8

9

3990

Veysel EREN

Mustafa Kemal Üniversitesi

7

10

4164

Aykan ERDEMİR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

7

11

4259

Lerna K YANIK

Kadir Has Üniversitesi

7

Vakıf Üniversitesi

Devlet Üniversitesi

Tablo 16. Scholar Citations 5000 Turkey Listesinde Yer Alan Üniversiteler
No.

Üniversite

Bölümün Kuruluş Yılı

Listede Yer Alan Akademisyen Sayısı

1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

1984

3

2

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2015

2

3

Kadir Has Üniversitesi

1997

2

4

Hacette Üniversitesi

1982

1

5

Selçuk Üniversitesi

1988

1

6

Uludağ Üniversitesi

1982

1

7

Mustafa Kemal Üniversitesi

2000

1

Vakıf Üniversitesi

Devlet Üniversitesi

Tablo 17. Baz Alınan İki Liste Sonucu Kamu Yönetimi Bölümünün Akademisyenlerinin Performansına Göre
En Başarılı 10 Üniversite
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No.

Üniversite

Akademik Teşvik Alan
Öğretim Üye Sayısı

Scholar Citations 5000 Turkey
Listesinde Yer Alan Öğretim
Üyesi Sayısı

1

Hacettepe Üniversitesi

11

1

2

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

-

3

3

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1

2

4

Selçuk Üniversitesi

3

1

5

Uludağ Üniversitesi

3

1

6

Kadir Has Üniversitesi

-

2

7

Gazi Üniversitesi

6

-

8

Süleyman Demirel Üniversitesi

4

-

9

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

3

-

10

Mustafa Kemal Üniversitesi

Ulaşılamadı.

1

Tablo 18: Türkiye ve Kamu Yönetimi Bazında Bazı Veriler 10
TÜRKİYE
GENELİ

Akademisyen
Sayısı
Teşvik Alan
Akademisyen
Sayısı
100 Tam Teşvik
Puanı Alan
Akademisyen
Sayısı
Google Akademik
Atıflar Listesi

KAMU YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ

YÜZDELİK PAYDASI

Devlet

Vakıf

Devlet

Vakıf

Devlet

Vakıf

ORTALAMA

60908

12141

705

93

1,15

0,76

1,09

25988*

-

124

-

0,47*

-

0,47*

225

-

1

-

0,44

-

0,44

6

5

0,12

0,10

0,22

5000

Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/ (2016)

7. SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME

10

Tablo.16’daki ‘*’ ile belirtilen rakamlara araştırma görevlileri de dahil olduğu için veriler araştırma kapsamı dışına çıkmaktadır. Ancak
çalışmaya dair sağlıklı ve çalışmanın sonuçlarını saptırmayan tahminler Sonuç ve Değerlendirme kısmında paylaşılmıştır.
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Çalışma boyunca sunulan bulgular ve Tablo.16’deki veriler ışığında aşağıdaki genel değerlendirmeleri
yapmak mümkün görünmektedir.
Öncelikle Türkiye’de 193 üniversite bünyesindeki Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent unvanına sahip
73049 akademisyenin %1,09’ü yani 798 akademisyen Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
bölümünde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir. Kamu Yönetimi bölümü akademisyenlerinin oluşturduğu bu
%1,09’lük oranın Akademik Teşvik Puanı almaya hak kazananlar arasındaki listede ve Google Akademik Atıflar
5000 listesinde korunması Türkiye’de Kamu Yönetimi bölümü olarak başarının genel ortalamada seyrettiğini
gösterebilirdi. Ancak ulaşılan bulgular sonucunda durumun böyle olmadığı söylenebilir.
Karadağ ve Yücel’e (2016) göre, Türkiye’de akademik Teşvik Puanı almaya hak kazanmış 25988
akademisyen bulunmaktadır. Bu rakamın %0,47 si yani yalnızca 124’ü Kamu Yönetimi bölümündendir. Ancak,
belirtmek gerekir ki, bu rakam tüm akademik görevlileri kapsamaktadır. Yani profesör, doçent ve yardımcı doçent
unvanında olup da akademik teşvik almış akademisyen sayısı net olarak bilinememektedir.
YÖK’ün paylaştığı verilerden yola çıkıldığında, 2015 yılı için akademisyenlerin %46,64’ünü profesör, doçent
ve yardımcı doçent unvanlarına sahip öğretim üyelerinin oluşturmakta olduğu görülmektedir. Bu oran teşvik alan
akademisyenlere uygulandığında yaklaşık 28.400 gibi bir rakama ulaşmaktayız. Bu rakamın böyle olduğu
varsaysak bile %0,92’lik bir oran ile Kamu Yönetimi akademisyenleri yine belirgin bir şekilde %1,09’ün altında
kaldığı dikkati çekmektedir.
Türkiye’de profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip 225 akademisyen 100 tam puan almayı
başarmıştır. Bu sayı Kamu Yönetimi bölümlerinin geneli için yalnızca 1’dir. Bu da %0.44’lük bir dilimini
oluşturmakta olup yine 1,09’ün hayli altında kalmaktadır.
Google Akademik Atıflar 5000 listesindeki mevcut 5000 isimden sadece 11’i Kamu Yönetimi bölümü
öğretim üyesidir. Bu da 0,22 gibi bir paydaya sahip olduğunu göstermedir ki oldukça düşüktür. Yine bu listeye
dahil olabilmiş akademisyenlerin indeks ortalaması 11’dir. Hem paydanın hem de indeks ortalamasının bu denli
düşük olması nitelikli ve orijinal sayılacak eserin az olmasına ve bölümdeki yabancı dil yetersizliğine bağlanabilir.
Tüm bu genel değerlendirmelerin ışığında bizi Kamu Yönetimi disiplini açısından umutlandıran husus, Kamu
Yönetimi Bölümü akademisyenlerinin ortalama akademik teşvik puanlarının Türkiye ortalamasına oldukça yakın
olmasıdır. Türkiye ortalaması 44,695 iken Kamu Yönetimi bölümünün 42,899’dir. Her ne kadar bu puan da genel
ortalamanın altında ise de yine de genel ortalamaya oldukça yakındır.
Yukarıda belirtilen rakam ve oranlar, Kamu Yönetimi bölümlerinde bulunan akademisyenlerin Türkiye
genelinde vasatın altında kaldığı sonucuna götürmektedir. Metin içerisinde yer alan bulgular Kamu Yönetimi
bölümleri açısından değerlendirildiğinde ise, şu hususlar öne çıkmaktadır.
Devlet üniversiteleri bünyesinde bulunan 84 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
bölümlerinden 11’inin akademik teşvik puanlarına ulaşılamamıştır. Bu 11 üniversite bünyesinde 143 Kamu
Yönetimi bölümü akademisyeninin bulunması ve bu üniversitelerin ODTÜ, Marmara, Sakarya, Anadolu gibi
köklü üniversitelerin olması çalışmayı kısmen eksik bırakmıştır. Bir başka vurgulanması gereken husus da, 22
üniversitenin akademik teşvik puan listelerinde Kamu Yönetimi bölümünden akademisyen bulunmamasıdır. Bu
durum bölümlerin nitelik bakımından gelişme gerekliliğini göstermektedir. Kalan 52 üniversiteden toplamda 124
akademisyen akademik teşvik almaya hak kazanmıştır.
Akademik teşvik kazanan akademisyen sayısı yönünden, 52 akademisyenle yardımcı doçent unvanına sahip
akademisyenler diğer ünvanlı öğretim üyelerine daha kalabalık durumdadır. Ancak unvana göre akademik teşvik
puanlarına bakıldığında ise profesörler ortalama 50 puan ile Türkiye ortalamasına yakın bir seviyede olmasıyla
ön plana çıkmaktadır. Bölüm akademisyenlerinin puan aralıklarına bakıldığında 30-50 arasında 94 akademisyenin
bulunmasıyla bir yığılma olduğu görülmektedir. Yine 17 akademisyenin tam 30 puanla listeye girmiş olması
ilginçtir.
Akademisyenlerin cinsiyet yönünden dağılımı da erkek akademisyenlerin lehine, kadın akademisyenlerin
aleyhine bir durum sergilemektedir. Buna göre, Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
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bölümlerindeki akademisyenlerin yaklaşık %30’unu kadın akademisyenler oluştururken, akademik teşvik
alabilmiş kadın akademisyen oranı sadece %17,75dir. Google Akademik Atıflar 5000 listesine girebilmiş bölüm
akademisyenlerinde de benzer bir durum söz konusundur. Bu listeye girebilmiş akademisyenlerin sadece %18’ini
kadınlar oluşturmaktadır. Bu durum, Google Akademik Atıflar 5000 listesine girebilme konusunda da bölümün
erkek akademisyenlerini bayanlara nazaran daha başarılı olduğu sonucu çıkmaktadır.
Bulgular üniversite ve bölüm düzeyinde incelendiğinde, kuruluş yılı yönünden daha eski ve belirli bir
akademik gelenek oluşturabilmiş üniversitelerde bulunan Kamu Yönetimi bölümlerinin görece daha başarılı
olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle Ankara ilindeki eski üniversitelerin başarısı dikkat çekicidir. Nitekim, bu
araştırma bulgularına göre en başarılı bölüm konumunda bulunan Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü’nden 11 bölüm akademisyen teşvik almaya hak kazanmıştır. Başarı yönünden Hacettepe
Üniversitesi’nin Gazi ve Ankara Üniversiteleri takip etmektedir.
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ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Aziz Belli
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
azizdarende@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Aydın
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
abdullahaydin01@hotmail.com
ÖZ
Çevre bilincinin gelişiminde birçok faktörün etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma ile çevre bilincini etkileyen
faktörlerden biri olan eğitim faktörünün çevre bilinci üzerine nasıl bir etkisi olduğu kamu yönetimi bölümü müfredatındaki
çevre dersleri bağlamında ele alınmaktadır. Çevre bilinci ile çevre dersleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Mustafa
Kemal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünde çevre dersi alan ve almayan
öğrencilerin çevre bilinç düzeyini ölçmek üzere Dunlap ve Van Liere(1978) tarafından geliştirilen ve 2000 yılında revize
edilen “Yeni Çevresel Paradigma”(New Environmental Paradigm) ölçeği uygulanacaktır. Anket soruları analiz edilirken,
frekans analizleri, T-testi, F(ANOVA) testi, korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda çevre bilincinin
yaş, eğitim, cinsiyet değişkenlerine göre değişkenlik gösterip göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca kamu yönetimi müfredatı
çevre bilinci açısından tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Kamu Yönetimi, Eğitim

The Effect of Environmental Courses in the Department of Public Administration on Environmental
Conscience
Abstract
Many factors influence the development of environmental awareness. In this study, the effect of the education
factor, which is one of the factors affecting the environmental awareness, on the environmental awareness is discussed in
the context of the environmental lessons in the curriculum of the public administration department. In order to determine
the relationship between environmental awareness and environmental lessons, it was aimed to measure the level of
environmental consciousness of students who have taken or not taken environmental lessons from students at Mustafa
Kemal University and Kahramanmaraş Sütçü İmam University Department of Public Administration. For this, the "New
Environmental Paradigm" scale developed by Dunlap and Van Liere (1978) and revised in 2000 will be applied. When the
questionnaire was analyzed, frequency analysis, T-test, F (ANOVA) test, correlation analysis were used. As a result of the
study, it was determined whether environmental consciousness varies according to age, education, gender variables. In
addition, the public administration curriculum has been discussed in terms of environmental awareness.
Keywords: Environmental Conscience, Public Administration, Education.

1. GİRİŞ
Sanayileşme ve kentleşmenin etkisi ile çevre sorunları hızlı bir şekilde artış göstermiş ve insanlık yok
olma endişesi ile baş başa kalmıştır. Bu kapsamda çevre sorunlarındaki artışı önlemeye yönelik birçok
uluslararası toplantı ve konferans düzenlenmiştir. Özellikle 1970 yılı sonrasında Birleşmiş Milletler bu konuya
özel önem vermiştir. Başlangıçta çevre sorunlarını onarıcı politikalar ile giderilmeye çalışılmış ancak sorunun
temel kaynağı insan faaliyetleri olduğu için çevre sorunlarını önleyici politikalar ile ortadan kaldırmak gerektiği
ortak bir fikir olarak kabul edilmiştir. Önleyici çevre politikalarının temel araçlarından biri olan çevre eğitimi
bireylerin çevresel tutum ve davranışlarının gelişmesinde önemli etkiler bırakmaktadır. Özellikle çevre merkezci
bir bilinç oluşmasında çevre eğitiminin önemli etkisi bulunmaktadır.
Çevre sorunlarının çözümünde eğitimin her bilim dalında bulunması gerekmekle birlikte kamu yönetimi
bölümlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Nitekim kamu yönetimi bölümleri kentleşme ve çevre sorunları alt
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anabilim dalını barındıran bir alan olması açısından çevre sorunlarının çözümünde önemli işlevleri olabilecek
bir bilim dalıdır. Özellikle bu bölümden mezun olup çevre merkezci bilince sahip olan öğrencilerin bürokraside
önemli mevkilere gelmeleri çevre sorunlarının çözümünde önemli bir aşama kaydedilmesini sağlayacaktır.
Nitekim kamu yönetimi bölümü mezunları kaymakamlık, müfettişlik ve birçok kurumun uzman personel
ihtiyacını karşılayan bir bölümdür. Bu araştırma ile kamu yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin aldıkları
çevre dersleri ile çevre merkezci ve insan merkezci bilince sahip olmaları arasında bir ilişki olup olmadığı
incelenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf ve gelir gibi demografik özellikleri ile çevre
merkezci ve insan merkezci bilince sahip olmaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde
çevre sorunları, çevreci yaklaşımlar ve çevre eğitimi konuları yerli ve yabancı literatürden yararlanarak
hazırlanmıştır. Alan araştırmasını kapsayan ikinci bölümde ise Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kahramanmaraş
Sütçü İmam üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine çevre bilinç düzeyini ölçmek üzere Dunlap ve
Van Liere (1978) tarafından geliştirilen ve 2000 yılında revize edilen “Yeni Çevresel Paradigma”(New
Environmental Paradigm) ölçeği uygulanmıştır. Analiz sürecinde SPSS programından faydalanılmış olup faktör
analizi yapılmış ve faktör analizi sonucunda elde edilen değişkenler kapsamında bağımsız örneklem T test, tek
yönlü varyans analizi ve korelasyon analizleri ile hipotezler test edilmiştir. Araştırma sonuç ve öneriler bölümü
ile tamamlanmıştır.
2. ÇEVRE SORUNLARI
Çevre sorunları insanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkmıştır (Karabıçak ve Armağan, 2004: 207). Ancak
20. yy’dan itibaren teknoloji ve sanayideki hızlı gelişme, artan nüfus ve bunun bir sonucu olarak düzensiz ve
sağlıksız kentleşme süreci, doğal kaynakların tüketilerek yok edilmesi ve değişen tüketim alışkanları sonucunda
hava, su ve toprak kirliliğine sebep olarak insanları ve diğer canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Günümüzde
halen çözüm bulunamayan çevre sorunları gün geçtikçe artış göstermekte ve bu durum sonucunda su, hava ve
toprak kirliliği başta olmak üzere insanlığın hayatını derinden etkileyen çevre sorunları ortaya çıkmaktadır.
Böylece çevre sorunları yalnız ülkelerin sorunu olmaktan çıkarak tüm insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir
(Akyüz, 2015: 428; Baykal ve Baykal, 2008: 3; Hayta, 2006: 364) Görüldüğü üzere, çevre sorunlarının temel
nedeni, toplumsal etkinlikler sonucunda doğal çevre üzerindeki baskının çevrenin taşıma kapasitesini aşması
olduğu söylenebilir (Ertürk, 2009: 143).
İnsan ile çevre arasındaki ilişki sonucu insanın çevre üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışması sonucu
doğal çevre üzerindeki insan eliyle doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan müdahalelerin ekolojik dengeyi
bozması çevre sorunları olarak tanımlanabilir (Görmez, 2010: 4-5). İnsanlığın ilk karşılaştığı çevre sorunları
hava, toprak ve su kirliliği olduğu söylenebilir. Bunlar dar anlamda çevre sorunları olarak çevre kirliliği
şeklinde nitelendirilebilir. Geniş anlamda ise çevre kirliliği klasik anlamdan çıkarak daha büyük boyutlara
ulaşmıştır (Görmez, 2010: 28-29). Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı somut çevre sorunlarını şu şekilde
sıralanabilir: Ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, asit yağmurları, aşırı nüfus artışı
ve bunun bir sonucu olarak çarpık ve aşırı kentleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormanların ve sulak
alanların yok olması, nükleer enerji kullanımı sonucu ortaya çıkan kirlilik, erozyon, kuraklık ve çölleşme, seller,
kıtlık, yer altı sularının kirletilmesi ve düzensiz kullanımı, kıyı şeridindeki bilinçsiz yapılaşma ve turizm sonucu
ortaya çıkan kirlilik, deniz kirliliği, denizlerin doldurulması, aşırı balık avlama, her türlü (endüstriyel, kimyasal,
tıbbi, hafriyat vb.) katı atıklar, pestisitler, kimyasal gübreler, tarım ilaçları, yenilenemeyen kaynakların hızla
tüketilmesi, GDO’lardır (Bozkurt, 2013: 18). Çevre konusu sadece dünün veya bugünün sorunu değil, aynı
zamanda geleceğin de sorunudur. Bireyler insanın insanca yaşayabilmesi için canlı varlıklarla olan ilişkilerinin
yanında cansız varlıklarla olan ilişkilerini de uyumlu bir şekilde düzenlemelidir (Karabıçak ve Armağan, 2004:
207). Nitekim küresel ısınmanın ortaya çıkması başta olmak üzere birçok çevre sorununun kaynağında insan
faktörünün olduğu artık tartışmasız olarak kabul edilmektedir (Gül, 2013: 18).
Çevre sorunların temelinde insan faaliyetleri olması çevresel etik yaklaşımlar üzerinde de etki etmiştir.
Nitekim ortaya çıkan yaklaşımlar insanın konumuna göre nitelendirilmiştir. Çevresel etik yaklaşımlar; insan
merkezci (antroposentrik), canlı merkezci (biosentrik) ve çevre merkezci (ekosentrik) yaklaşımlar olmak üzere
genellikle üç başlık altında incelenmektedir (Kayaer, 2013: 69).
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İnsan merkezci çevre yaklaşımına göre, insan merkezdedir. İnsanı merkeze alan ve yalnızca onun
menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bir dünya tasarımında kuşkusuz doğanın insana egemen
olmasından söz edilmez tersine insan doğanın efendisi olduğu ve tüm yaratılanlar insan için yaratıldığı anlayışı
benimsenmiştir. Bu anlayışa göre insan evrenin hiyerarşik düzeninde en üsttedir. İnsan merkezcilikte, tüm canlı
ve cansız varlıklar insanın amaçları ve çıkarları doğrultusunda kullanılan kaynaklar olarak görülür (Keleş, 2015:
125; Gül, 2013: 18). Bu yaklaşıma göre doğaya karşı sorumsuzca hareket etmemek gerekmektedir. Doğaya
verilen bu önemin asıl nedeni ise doğanın insan menfaatlerini karşılaması ve bu menfaatlerin korunmasıdır
(Yılmaz Turgut, 2009: 29). İnsanı üstün gören dünya görüşü kültür ve bilimin insanın doğa üzerindeki
egemenliğini sağlayacak ve doğanın yeniden yapılandırılmasını sağlayacak iki temel unsur olarak belirler.
Bilimin insanın doğa üzerindeki egemenliğini sağlamak için uygun bilgi, teknoloji ve alt yapıyı oluşturur (Tuna,
2007: 191). Günümüzde küreselleşmenin de etkisi ile sanayi toplumunun bilgi toplumuna doğru dönüşmesi ile
birlikte sanayi sektörü yerini bilgi sektörüne bırakmıştır (Ağır ve Turhan, 2014). Ancak teknoloji ve bilgi
alanında önemli gelişme gösteren insanlık bu başarısını insan-doğa ilişkisini belirlemede kullanmamış, bunun
tersine çevrenin talan edildiği yeni bir toplumsal yapı inşa edilmiştir (Gül, 2013: 18). İnsan merkeziciliğin daha
katı ve radikal hali benmerkezli (egocentric) olarak isimlendirilen yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan evrende
korunması gereken en üstün varlık olarak istediği her şeyi yapabilir. Bu yaklaşımın özü insanın mutluluğunun
artırılması ve insan ihtiyaçlarını giderebilmesi için yapılacak her şeyin meşru olmasıdır. Böylece insan doğayı
istediği şekilde kullanarak tahrip edebilir. Çevre sorunlarının günümüzde bu denli artması ile birlikte bu
düşünce geçerliliğini kaybetmiştir (Yılmaz Turgut, 2009: 29).
İnsan merkezli çevrecilik anlayışının insanı merkeze alan ve sadece insan olarak nitelenen tezine
şiddetle karşı çıkan canlı merkezli yaklaşım tüm canlıların değerli ve hak sahibi olduğu ve bu canlıların salt
amacının insanın ihtiyaçlarını gidermek olmadığı düşüncesine dayanır. Bu yaklaşımın öncüsü “yeryüzü etiği”
ile Aldo Leopold olmuştur. Canlı merkezli çevre yaklaşımında cansız varlıkların değeri göz ardı edilmiştir.
Bundan dolayı yeni bir yaklaşım olan çevre merkezcilik ortaya çıkmıştır (Kayaer, 2013: 72). Çevre
merkezciliğin yaptığı etik, siyasal ve sosyal öneriler, hem insanları, hem de insan olmayan diğer canlıları
ilgilendirir. Bu yaklaşıma göre insanlar ekolojinin ve ekosistemin kurallarına bağlıdır (Keleş, 2015: 125). Çevre
merkezci yaklaşım insanın doğanın efendisi olduğu ve doğa üzerindeki hâkimiyetini kurma temelinden yola
çıkmıştır. Yaklaşımın özü, insanında doğanın bir parçası olduğu ve insan türünün diğer varlıklardan üstün
olmadığıdır (Yılmaz Turgut, 2009: 29). Çevre sorunlarının temel kaynağının insan olarak görünmesinin altında
yatan nedenlerden birisi çevre merkezci etik yaklaşımıdır. Ekolojik olarak insan, besin piramidinin tepesinde
bulunmaktadır. Biyolojik olarak ise, insan hayvanlara, bitkilere ve doğaya hükmetmektedir. Çevre merkezcilik
görüşünün temel özelliği, doğal dünyanın kendi başına bir içsel değeri olduğu düşüncesine dayanmasıdır. Çevre
merkezciliğin toprak etiği ve derin ekoloji olmak üzere başlıca iki çeşidi vardır (Ertürk, 2009: 83-84). Çevreye
zarar verenin insan olduğu savından hareketle; bireyler, ekosistemde bulunan canlı ve cansız varlıkları sadece
insan ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı değer vermemelidir. Eğer bu varlıkların kendilerine özgü değerleri
olduğuna inanılırsa insan çevreyi koruma içgüdüsü ile hareket eder ve çevreye gösterilen saygı ile birlikte
olumlu bir davranış değişikliği ortaya çıkacaktır (Karakoç, 2004: 64). Nitekim sadece canlı merkezli etik ile
hareket edilseydi sular, denizler gibi cansız nesnelerin korunmasına ihtiyaç bulunmazdı ancak çevre merkezcilik
bu anlayışı değiştirerek cansız varlıklarında korunması gerektiği ve kendilerine has değerleri olduğunu kabul
etmiştir.
3. ÇEVRE EĞİTİMİ
Çevre eğitimi çevre sorunlarının daha iyi algılanabilmesi ve çözüm bulunabilmesi için önemli bir
araçtır. Bu eğitim sayesinde çevresine saygı duyan, çevreye karşı duyarlı ve çevre bilincine sahip, doğal, tarihi
ve kültürel değerleri koruyan bireyler yetiştirmek hedeflenir. Böylece çevreye karşı olumlu tutum ve
davranışları olan bireyler yetişir (Erten, 2004; Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, 10.10.2016, www.tukcev.org.tr).
Bu özelikleri bakımından çevre eğitimi, çevre bilimi veya diğer ekolojik içerikli eğitimlerden ayrılır. Çevre
eğitimi, bir yandan çevreyi kapsayan temel bilgileri aktarırken diğer yandan da bireylerde çevreye yönelik tutum
ve davranışlarının gelişmesini sağlar. Çevre eğitimi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme
alanlarına hitap eder (Erten, 2004).
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Çevre sorunlarının çözümünde birçok araç kullanılmaktadır. Ancak şu ana kadarki gelişmeler gösteriyor
ki devletler ve sivil toplum örgütlerinin çabası bu sorunların çözümü için yeterli olmamıştır. Eğer bireyler
çevreyi kirletmemesi gerektiği ile ilgili tutum ve davranışa sahip olurlarsa sorun çıkmadan önlenmiş olur. Bu
tutum ve davranışın oluşmasında da çevre eğitiminin önemli bir yeri vardır. Nitekim çevre sorunlarının çözümü
konusunda belli bir duyarlılığa sahip olan veya bu konuda eğitim almış olan bireylerin çözüm noktasında daha
etkin rol aldıkları bilinen bir gerçektir. Çevre ile ilgili sorunların niteliğini anlayabilmek, çözüm önerileri
geliştirebilmek ve bireylerin çevre ile ilgili tutum ve davranışlarında değişiklikler meydana getirebilmek, ancak
doğru bir çevre eğitimi ile mümkün olmaktadır (Özbutuğu vd., 2014: 394). Çevre eğitiminin konusu çevre ile
ilgili konularda etkin katılım gösterecek, olumsuz olay ve olgulara karşı bir tepkisi olacak, bireysel çıkarların
toplumsal çıkarlardan ayrı olmayacağı gerçeğini kavratacak bir eğitim modeli geliştirilmesidir (Kaya vd., 11.10.
2016, http://tucaum.ankara.edu.tr). Çevre eğitiminin amacına ulaşması için normal eğitim ve öğretim
metotlarından çıkılarak eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel materyaller ile desteklenmesi gerekmektedir
(11.10.2016, www.cevremuhendisligi.org).
Çevre eğitimi insanın doğumundan ölümüne kadar alınması ve uygulanması gereken bir eğitim
olduğundan sadece okulda alınması gereken bir eğitim olmaktan çıkarılmalıdır (Üzülmez, 12.10.2016,
www.uzulmez.info). Nitekim çevre eğitimi ev, okul ve yerel topluluklar olmak üzere üç ortamda verilmelidir
(Demirkaya, 2006: 208). Bu açıdan çevre eğitimi diğer eğitim dallarından ayrılmaktadır. Bununla birlikte çevre
eğitimi, teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde gelişmesi ve her geçen gün daha farklı çevre sorunları ile
karşılaşılması nedeniyle ayrıca önem verilmesi gerekilen bir eğitim alanıdır (Üzülmez, 12.10.2016,
www.uzulmez.info). Birçok çevreci teknolojik devrimin tek başına çevre sorunlarına çözüm olamayacağı
kanaatini taşımaktadır (Foster, 2012: 13). Çevre eğitimi ile bireyler çevrelerini tanıyarak gelecekte olabilecek
çevre sorunlarının çözümünde stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur (Şenyurt vd., 2011: 13).
Işıldar’ın (2008) Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çevre Sağlığı Programı
öğrencileri üzerinde yapmış olduğu bir çalışmaya göre öğrencilerin okula yeni başladıklarında ve mezuniyet
döneminde çevre bilincine sahip oldukları görülmektedir. Ancak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerin
düşüncelerinin daha da netleştiğini ve doğayı merkeze alan ve verilen eğitimi özümsemiş ve bu eğitim
sonucunda çevrecilik anlayışını geliştirmiş oldukları tespit edilmiştir. Fakat çevreci davranış anlamında eğitim
sonrasında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
Kahyaoğlu vd. (2008) İlköğretim Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği
programlarında okuyan öğretmen adaylarının lise de ve üniversite de çevre dersi alma/almama durumlarına göre
çevre tutum puanları değerlendirilmiş ve lise ve üniversitede çevre dersi alan öğretmen adaylarının almayanlara
göre aritmetik ortalama puanlarının daha yüksek olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını
tespit etmiştir. Oğuz vd.’nin (2010) yapmış olduğu bir çalışmaya göre öğrencilerin bilgi ve farkındalık
seviyeleri ile çevresel tutum ve davranışları aynı yönde gelişmemiştir. Bir başka deyişle bilgi ve farkındalığın
tutum ve davranışlara dönüşmediği tespit edilmiştir. Sadık ve Çakan’ın (2010) biyoloji bölümü öğrencilerinin
çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutum düzeylerini incelerken çevre dersi alan öğrencilerin çevresel
davranış, çevresel düşünce, çevresel tutum ve çevre bilgisi puanlarına ait aritmetik ortalamalar almayan
öğrencilere göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Aksoy ve Karatekin’e (2011) göre eğitim fakültesi
öğrencilerinin üniversitede almış oldukları çevre eğitimi dersleri onların çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri
üzerinde olumlu bir etki oluşturmamıştır. Ancak üniversitede çevre eğitimi dersi alan öğrenciler almayanlara
göre çevreye yönelik duyuşsal eğilim puanları daha yüksek çıkmıştır.
Kayalı (2010), Değirmenci (2012) ve Şenyurt vd.’nin (2011) yaptıkları araştırma sonuçlarına göre çevre
dersi alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre çevreye yönelik tutumları anlamlı derecede daha yüksek
bulunmuştur. Yapılan araştırmalarda genel olarak çevre eğitiminin çevresel tutumu geliştirdiği ancak bunu
davranışa dönüştürmede başarılı olmadığını göstermiştir. Bu araştırma ile de kamu yönetimi bölümü
öğrencilerinin almış oldukları çevre derslerinin çevre bilinci üzerine etkisi incelenecektir.
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3.1. Araştırma Alanına Giren Üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölümlerinde Çevre Eğitimi
Kamu yönetimi bölümlerinde çevre eğitimi önemsenmektedir. Nitekim bölümün alt ana bilim
dallarından birisi kentleşme ve çevre sorunları ana bilim dalıdır. Her iki üniversitenin müfredatları ve ders
içerikleri incelendiğinde birbirine benzer dersler yer aldığı görülmüştür. Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2 kredilik “Çevre Sorunları” dersi, 2 kredilik seçmeli “Çevre
Ekonomisi” dersi, 2 kredilik “Çevre Hukuku” dersi ve 2 kredilik seçmeli “AB ve Türkiye’de Çevre Politikaları”
dersi okutulmaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesinin müfredatı incelendiğinde ise lisans düzeyinde 3 kredilik
“Kent ve Çevre Sorunları” dersi, yine 3 kredilik “Çevre Yönetimi” dersi ve 3 kredilik “Çevresel Etki
Değerlendirmesi” dersi okutulmaktadır.
Ders içerikleri ise şu şekildedir;
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi;
Çevre sorunları dersi; çevre, çevre sorunları ve ilgili kavramlar ile çevre kirliliği türleri, çevre ve çevre
sorunlarının felsefi arka planı, dünyada ve Türkiye’de bu kavramın ortaya çıkışı ve gelişimi, sürdürülebilir
kalkınma kavramının çevre sorunları ile ilişkisi ve ekonomik ile sosyal açıdan boyutlarının ele alınması
konularını içermektedir.
Çevre ekonomisi dersi; çevre sorunları, çevre kirliliğine ekonomik yaklaşımlar, çevre koruma
standartları, sürdürülebilirlik kavramı, çevre korumanın fayda ve maliyetlerini hesaplamak, tüketim ve refah
ilişkisi, yasal düzenlemelere dayalı çevre koruma araçları, ekonomik araçlara dayalı çevre koruma araçları,
kentsel toprak, su kaynakları, nüfus ve gelişme, ortak mallar konularını içermektedir.
Çevre hukuku dersi; çevre sorunsalının ortaya çıkışı, çevre koruma düşüncesi ve yaklaşımları, çevre
hukukunun doğuşu, çevre hukukunun felsefik, uluslararası ve ulusal kaynakları, çevre hakkı, sürdürülebilir
kalkınma ve ÇED, çevre hukukunun temel ilkeleri, çevrenin korunmasında hukuki sorumluluk, çevrenin
korunmasında cezai sorumluluk konularını içermektedir.
AB ve Türkiye’de çevre politikaları dersi; çevre, çevre sorunları ve ilgili kavramlar ile çevre kirliliği
türleri, çevre ve çevre sorunlarının felsefi arka planı, dünya de ve Türkiye’de bu kavramın ortaya çıkışı ve
gelişimi, sürdürülebilir kalkınma kavramının çevre sorunları ile ilişkisi ve ekonomik ile sosyal açıdan
boyutlarının ele alınması konularını içermektedir.
Mustafa Kemal Üniversitesi;
Kent ve çevre sorunları dersi; Kent ve Çevre Sorunları dersi, çevre, çevre sorunları kent ve kentsel
sorunlar konularında kavramsal bir alt yapının oluşumunu sağlayacak bilgileri içermektedir.
Çevre yönetimi dersi; temel kavramlar, çevre-insan ilişkileri, çevre değerleri ve çevre sorunları, çevre
ekonomisi ve eko-ekonomi, çevrecilik, Türkiye’de çevre yönetimi ve örgütlenme, Türkiye’de çevre politikaları
konularını içermektedir.
Çevresel etki değerlendirmesi dersi; çevre, çevre sorunları, çevre yönetimi araçları, çevre hukuku, ÇED
Yönetmeliği, Türkiye’de çevre politikaları ve uygulaması konularını içermektedir.
4. ALAN ARAŞTIRMASI
Çevre bilinci ile çevre dersleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Mustafa Kemal Üniversitesi ve
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünde çevre dersi alan ve almayan öğrencilerin
çevre bilinç düzeyini ölçmek üzere Dunlap ve Van Liere (1978) tarafından geliştirilen ve 2000 yılında revize
edilen “Yeni Çevresel Paradigma” (New Environmental Paradigm) ölçeği uygulanmıştır.

58 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

4.1. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi
Alan araştırmasının alt yapısı üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda öğrencilere ilişkin betimsel
istatistikler yer almıştır. İkinci kısımda frekans analizleri ile katılımcıların verdiği cevaplar değerlendirilmiştir.
Üçüncü kısımda demografik değişkenlere ve çevre dersi alıp almamaya göre oluşturulmuş hipotez testleri yer
almaktadır. Anlamlı farklılık hipotezleri test edilirken iki bağımsız grubun ortalamaları arasında anlamlı
farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Grup sayısının ikiden fazla
olması durumunda; ikiden fazla bağımsız grubun ortalamalarının birbirinden farklı olup olmadığını test etmek
amacıyla kullanılan istatistiksel analiz yöntemi olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
ANOVA testinin yapılabilmesi için grupların varyanslarının homojen yani eşit olması şartı aranmıştır. Eğer
grup varyansları homojen değil ise alternatif olarak Welch ve Brown-Forsythe testleri uygulanabilir. Bu testler
gürbüz (robust) testler olup F testinin alternatifi olarak kullanılır. İki test arasında Welch testi daha güçlü olduğu
için ANOVA’nın homojenlik şartı yerine getirilemediğinde kullanılmıştır. (Durmuş vd., 2013: 118-133).
Araştırmada uygulanan anket soruları tüm öğrencileri uygulanmak istenmektedir. Ancak söz konusu
öğrencilerin tamamına ulaşmanın zorluğundan dolayı belirli bir örneklem kütlesi seçilerek araştırma
tamamlanmıştır. Seçilen örneklem konu kapsamına uygun bir şekilde Mustafa Kemal Üniversitesi ve
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde eğitim alan kamu yönetimi bölümü öğrencileri arasından
oluşturulmuştur. Bu kapsamda her iki bölümde toplam 590 öğrenciye anket uygulanmıştır.
4.2. Veri Toplama Aracı ve Faktör Analizi
Yeni çevreci paradigma ölçeği ile ilgili ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması ilk defa Furman
(1998) tarafından yapılmıştır. Yeni çevresel paradigma ölçeği 15 sorudan oluşan, 5’li Likert tipi ölçeklendirme
desenine sahip olan bir ölçektir. Ölçek iki farklı değişkenden oluşmaktadır. Bu değişkenler çevre merkezci ve
insan merkezci olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15’inci sorular çevre merkezci yaklaşımı
ölçen sorular olmakla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14’üncü sorular ise insan merkezci yaklaşımları ölçen
sorulardır (Aytaç ve Öngen, 2012: 17).
Yeni çevreci paradigma ölçeği: Bu ölçeğin alt boyutlarını tespit etmek amacıyla faktör analizi
yapılmıştır. Veri setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem
yeterliliği testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmış, KMO değeri 0,50’nin üzerinde olduğu ve Bartlett testi de
0,05 önem derecesinden anlamlı olduğundan veri seti faktör analizine uygun bulunmuştur (KMO= 0,796,
Bartlett test (78)=1389,644, p=0,000).
Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılarak elde edilen faktör analizi
sonucunda 2 faktör elde edilmiştir. Örneklem yeterliliği değerini ölçen anti image korelasyon matrisinde yer
alan ve a üst indislerine sahip olan değerler 0,5’ten büyük olduğu için hiçbir soru testten çıkarılmamıştır
(Coşkun vd., 2010: 284-285). Toplam açıklanan varyans oranı % 39,339 olarak bulunmuştur. Soru gruplarına
yapılan faktör analizi sonucunda 6. ve 11. soru analizden çıkartılmıştır. Söz konusu soruların faktör yükleri
neticesinde ters yükleme yaptığı görülmüştür. Bu iki sorunun çıkartılması ile birlikte tekrar yapılan faktör
analizi sonucunda araştırmanın hipotezlerinde kullanılacak yeni değişkenler belirlenmiştir. Yeni değişkenlerin
hesaplanmasında toplam değer hesaplama yöntemlerinden ortalama alma yöntemi kullanılmıştır. Tüm analiz
yöntemlerinin tekrar tekrar uygulanması sonucunda elde edilen faktör analizi aşağıda gösterilmektedir.
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Faktör Adı: Çevre Merkezci Yaklaşım (Faktörün Açıklayıcılığı % 26,026)
Soru İfadesi
Hayvanlar ve bitkilerde en az insanlar kadar yasama hakkına sahiptirler.
Bugünkü tüketim alışkanlıkları değiştirilmezse ileride çok büyük çevre problemleri ile
karsı karsıya gelinecektir.
İnsanlar doğayı ve doğal kaynakları aşırı kullanmakta ve tüketmektedirler.
Nüfus dünyanın tasıma kapasitesinin üstünde bir hızla artmaktadır.
İnsanoğlu zeka gibi çok özel yeteneklere sahip olsa da yine de doğa kanunlarına tabiidir.
Doğanın çok çabuk bozulabilecek kadar çok hassas bir dengesi vardır.
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi genellikle felaketlerle sonuçlanır.
Faktör Adı: İnsan Merkezci Yaklaşım (Faktörün Açıklayıcılığı % 13,313)
Soru İfadesi
İnsan düşünce gücü ve zekası sayesinde doğanın tüm inceliklerini öğrenecek ve onu
istediği gibi kontrol altına alacaktır.
İnsanoğlu aklı ve yaratıcılığı sayesinde, her durumda dünyayı yaşanabilir kılacaktır.
İnsanoğlu doğaya hükmetme hakkına sahiptir.
Ekolojik kriz denilen olay çok fazla abartılmaktadır.
İnsanlar kendi istek ve arzuları doğrultusunda doğayı değiştirme hakkına sahiptirler.
Doğanın modern endüstrileşmiş toplumların tüm negatif etkilerini bertaraf edecek kadar
güçlü bir dengesi vardır.
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Faktör
Ağırlığı
,775
,717
,671
,619
,603
,571
,549

Faktör
Ağırlığı
,721
,541
,510
,475
,474
,443

4.3. Öğrencilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Araştırmanın bu kısmında öğrencilerin demografik özellikleri ve faktör analizini oluşturan önermelerin
frekans analizleri bulunmaktadır.
Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Cinsiyet N
%
Çevre Dersi
N
%
Kadın
330 55,9 Evet aldım.
428
72,5
Erkek
260 44,1 Hayır Almadım 162
27,5
Toplam
590 100 Toplam
590
100
Sınıf
N
%
1. Sınıf
101
17,1
2. Sınıf
46
7,8
3. Sınıf
77
13,1
4. Sınıf
341
57,9
5. ve üzeri 24
4,1
Toplam
589
100
Tablo 1’e göre; ankete katılan 590 öğrencinin % 55,9’u kadın, % 44,1’i erkektir. Çevre dersi alan
öğrencilerin oranı %72,5 iken çevre dersi almayanların oranı %27,5’dur. Anketin uygulandığı öğrencilerin
çoğunluğunu 4. sınıflar (%57,9) oluşturmakla birlikte her sınıftan ankete katılım olmuştur. Yaş ve aylık gelir
soruları eşit aralıklı bir sınıflandırmaya gidilmeden doğrudan öğrencinin yaşı ve geliri öğrenilmiştir. Bu
kapsamda öğrencilerin yaşlarının ortalaması 22,5, aylık gelirlerinin ortalaması ise 626,12 TL’dir.
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Katılıyorum

1. Nüfus dünyanın taşıma kapasitesinin üstünde bir
hızla artmaktadır.
2.İnsanlar kendi istek ve arzuları doğrultusunda doğayı
değiştirme hakkına sahiptirler.
3.İnsanoğlunun doğaya müdahalesi genellikle
felaketlerle sonuçlanır.
4.İnsanoğlu aklı ve yaratıcılığı sayesinde, her durumda
dünyayı yaşanabilir kılacaktır.
5.İnsanlar doğayı ve doğal kaynakları aşırı
kullanmakta ve tüketmektedirler.
6.Aslında doğru kullanmayı ve geliştirmeyi bildiğimiz
takdirde dünyadaki doğal kaynaklar sınırsızdır.
7.Hayvanlar ve bitkilerde en az insanlar kadar yasama
hakkına sahiptirler.
8.Doğanın modern endüstrileşmiş toplumların tüm
negatif etkilerini bertaraf edecek kadar güçlü bir
dengesi vardır.
9.İnsanoğlu zeka gibi çok özel yeteneklere sahip olsa
da yine de doğa kanunlarına tabiidir.
10.Ekolojik kriz denilen olay çok fazla
abartılmaktadır.
11.Dünyamız boş evrende yalnız gezen bir uzay
gemisi gibidir; sınırlı bir alan ve kaynaklara sahiptir
12.İnsanoğlu doğaya hükmetme hakkına sahiptir.
13.Doğanın çok çabuk bozulabilecek kadar çok hassas
bir dengesi vardır.
14.İnsan düşünce gücü ve zekası sayesinde doğanın
tüm inceliklerini öğrenecek ve onu istediği gibi kontrol
altına alacaktır.
15.Bugünkü tüketim alışkanlıkları değiştirilmezse
ileride çok büyük çevre problemleri ile karsı karsıya
gelinecektir.

11,0

10,3

41,6

31,0

584

3,80

44,3

27,0

3,9

14,8

10,0

589

2,19

9,3

15,8

11,5

36,8

26,6

582

3,55

12,0

17,9

13,4

36,3

20,3

581

3,34

7,7

5,6

2,9

36,1

47,7

585

4,10

7,9

13,4

10,8

33,5

34,2

582

3,73

6,5

2,9

3,9

17,5

69,2

584

4,39

9,4

16,0

22,4

33,4

18,8

575

3,36

3,8

5,5

10,1

49,7

30,9

585

3,98

28,1

34,6

22,1

12,3

3,0

570

2,27

11,1

17,3

20,2

34,4

17,0

578

3,28

28,3
4,1

32,6
14,8

10,4
7,5

20,5
41,8

8,1
31,7

565
586

2,47
3,82

12,1

23,5

16,3

34,4

13,8

588

3,14

7,5

3,4

6,5

27,9

54,8

588

4,19

Kesinlikle
Katılıyorum

Fikrim Yok

6,2

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Tablo 2: Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğine Verilen Yanıtların Yüzdelik Dağılımları, Ortalamaları ve
Standart Sapmaları

N

Ort

Frekans analizlerinde genel olarak öğrencilerin çevre merkezci sorularda daha yüksek katılım gösterdiği
görülmektedir. Ancak 6. soru olan ‘Aslında doğru kullanmayı ve geliştirmeyi bildiğimiz takdirde dünyadaki
doğal kaynaklar sınırsızdır’ önermesinde öğrencilerin ortalamaları ifadeye katılıma daha yakındır. Yine 4. soru
olan ‘insanoğlu aklı ve yaratıcılığı sayesinde, her durumda dünyayı yaşanabilir kılacaktır’ ve 8. soru olan
‘doğanın modern endüstrileşmiş toplumların tüm negatif etkilerini bertaraf edecek kadar güçlü bir dengesi
vardır’ İfadelerine katılım oranı yüksektir.
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4.4. Araştırma Hipotezleri ve Analiz Sonuçları
Araştırmanın bu bölümünde faktör analizi sonucunda elde edilen yeni değişkenlerin öğrencilerin çevre
dersi alıp almaması, cinsiyet, yaş, gelir durumu ve sınıfı gibi özellikleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine bakılmıştır. Bu kapsamda 10 adet hipotez oluşturulmuştur.
H1: Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları çevre dersi alıp almamalarına göre farklılık
göstermektedir.
Tablo 3: Çevre Merkezci Anlayışa Sahip Olanların Çevre Dersi Almalarına Göre Anlamlı Farklılığı
Analiz Sonucu
F
Sig.
t
df
Sig. (2-tailed) Hipotez
2,474
,116 1,710 253,814
,088
Ret
‘Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları çevre dersi alıp almamalarına göre farklılık
göstermektedir.’ hipotezini kanıtlamak için yapılan t-testi sonucuna göre (p=0,088>0,05) değişkenler arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış olup, H1 hipotezi reddedilmiştir. Ancak çevre dersi alan
öğrenciler (4,01) çevre dersi almayan öğrencilerden (3,88) daha fazla çevre merkezci düşünmektedir.
H2: Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları çevre dersi alıp almamalarına göre farklılık
göstermektedir.
Tablo 4: İnsan Merkezci Anlayışa Sahip Olanların Çevre Dersi Almalarına Göre Anlamlı Farklılığı
Analiz Sonucu
F
Sig.
t
df
Sig. (2-tailed) Hipotez
,201
,654
-1,161 280,314
,247
Ret
‘Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları çevre dersi alıp almamalarına göre farklılık
göstermektedir.’ hipotezini kanıtlamak için yapılan t-testi sonucuna göre (p=0,247>0,05) değişkenler arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış olup, H2 hipotezi reddedilmiştir. Ancak çevre dersi almayan
öğrenciler (2,85) çevre dersi alan öğrencilerden (2,77) daha fazla insan merkezci düşünmektedir.
H3: Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.
Tablo 5. Çevre Merkezci Anlayışa Sahip Olanların Cinsiyet Açısından Anlamlı Farklılığı Analiz Sonucu
F
Sig.
t
df
Sig. (2-tailed) Hipotez
6,338 ,012 2,245
586
,025 Kabul
‘Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.’
hipotezini kanıtlamak için yapılan t-testi sonucuna göre (p=0,025<0,05) değişkenler arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamış olup, H3 hipotezi kabul edilmiştir. Anlamlı farklılığın hangi gruptan
kaynaklandığını bakmak için katılımcıların verdiği cevapların ortalamalarına bakılmıştır. Buna göre kadın
katılımcıların (4,04) erkek katılımcılardan (3,90) daha fazla çevre merkezci anlayışa sahip olduğu
görülmektedir.
H4: Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.
Tablo 6. İnsan Merkezci Anlayışa Sahip Olanların Cinsiyet Açısından Anlamlı Farklılığı Analiz Sonucu
F
Sig.
t
df
Sig. (2-tailed) Hipotez
2,491
,115 1,849
586
,065
Ret
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‘Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.’
hipotezini kanıtlamak için yapılan t-testi sonucuna göre (p=0,065>0,05) değişkenler arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamış olup, H4 hipotezi reddedilmiştir.
vardır.

H5: Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları ile yaşları arasında pozitif bir ilişki
Tablo 7. Çevre Merkezci Bilinç ile Yaş Arasındaki Korelasyon Analizi
Çevre Merkezci Bilinç
Yaş
Pearson Correlation
,51
Sig. (2-tailed)
,226
N
572

‘Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları ile yaşları arasında pozitif bir ilişki vardır’
hipotezini kanıtlamak için yapılan korelasyon analizi sonucunda p değeri (0,226)>0,05 olduğu için H5 hipotezi
reddedilmiştir. Buna göre çevre merkezci bilinç ile katılımcıların yaşı arasında bir ilişki bulunamamıştır.
H6: Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları ile yaşları arasında negatif bir ilişki
vardır.
Tablo 8. İnsan Merkezci Bilinç ile Yaş Arasındaki Korelasyon Analizi
Çevre Merkezci Bilinç
Yaş
Pearson Correlation
-,111
Sig. (2-tailed)
,008
N
572
‘Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları ile yaşları arasında negatif bir ilişki vardır’
hipotezini kanıtlamak için yapılan korelasyon analizi sonucunda p değeri (0,008)<0,05 olduğu için H5 hipotezi
kabul edilmiştir. Buna göre katılımcıların yaşları artıkça insan merkezci bilinç (Pearson Korelasyon : -,111)
azalmaktadır.
H7: Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları ile aylık gelirleri arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Tablo 9. Çevre Merkezci Bilinç ile Aylık Gelir Arasındaki Korelasyon Analizi
Çevre Merkezci Bilinç
Yaş
Pearson Correlation
-,30
Sig. (2-tailed)
,521
N
450
‘Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları ile aylık gelirleri arasında pozitif bir ilişki vardır’
hipotezini kanıtlamak için yapılan korelasyon analizi sonucunda p değeri (0,521)>0,05 olduğu için H7 hipotezi
reddedilmiştir. Buna göre çevre merkezci bilinç ile katılımcıların aylık gelirleri arasında bir ilişki
bulunamamıştır.
H8: Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları ile aylık gelirleri arasında negatif bir ilişki
vardır.
Tablo 10. İnsan Merkezci Bilinç ile Aylık Gelir Arasındaki Korelasyon Analizi
Çevre Merkezci Bilinç
Yaş
Pearson Correlation
-,128
Sig. (2-tailed)
,007
N
450
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‘Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları ile aylık gelirleri arasında negatif bir ilişki vardır’
hipotezini kanıtlamak için yapılan korelasyon analizi sonucunda p değeri (0,007)<0,05 olduğu için H8 hipotezi
kabul edilmiştir. Buna göre katılımcıların aylık gelirleri artıkça insan merkezci bilinç (Pearson Korelasyon : ,128) azalmaktadır.
H9: Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip olmaları sınıfları açısından farklılık göstermektedir
Tablo 11. Çevre Merkezci Anlayışa Sahip Olanların Sınıfları Açısından Anlamlı Farklılığı Analiz Sonucu
Statistica
df1
df2
Sig. Hipotez
1,944
4
102,392 ,109
Ret
Grup varyansları homojenlik testi sonuçlarına göre sınıf değişkeni (p değer=0,013) p değer<0,05
olduğundan tek yönlü ANOVA testinin ön şartı sağlanmamıştır. Bundan dolayı şartı sağlamayan faktörlere
ANOVA testinin alternatifi olarak Welch testi uygulanmıştır. ‘Katılımcıların çevre merkezci bilince sahip
olmaları sınıfları açısından farklılık göstermektedir’ hipotezini kanıtlamak için yapılan Welch testi sonucuna
göre (p=0,109>0,05) sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış olup, H9 hipotezi
reddedilmiştir.
H10: Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları sınıfları açısından farklılık
göstermektedir. açısından farklılık göstermektedir.
Tablo 12. İnsan Merkezci Anlayışa Sahip Olanların Sınıfları Açısından Anlamlı Farklılığı Analiz Sonucu
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
Hipotez
2,208
4
,552
1,234 ,295
Ret
‘Katılımcıların insan merkezci bilince sahip olmaları sınıfları açısından farklılık göstermektedir’
hipotezini kanıtlamak için yapılan ANOVA analizi sonucuna göre (p=0,295>0,05) sınıflar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunamamış olup, H10 hipotezi reddedilmiştir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çevre sorunlarının temel kaynaklarından birisi insan faaliyetleridir. Bu kapsamda sorunun çözümü de
yine insan faaliyetlerinin dengelenmesi ile olacağı aşikârdır. Çevre sorunlarına çözüm odaklı faaliyetlerde
bulunmak çevre bilincinin gelişmesi ile olur. Birey insan merkezci yaklaşıma sahip olur ise insanın çevreye
egemen olduğu ve çevre sorunlarının göz ardı edildiği bir toplum yapısı oluşur. Toplumun çevre bilincine sahip
olması çevre merkezci bilince sahip bireylerin gelişmesi ile olur. Çevre merkezci bilincin gelişmesinde de
eğitimin büyük bir önemi vardır. Birçok araştırma ile çevresel tutum ve davranış ile çevre eğitimi arasında bir
ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma ile de kamu yönetiminde okutulan çevre derslerinin çevre bilinci
üzerine olan etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda çevresel tutum ve davranışın oluşmasında
çevre eğitiminin olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ancak verilen çevre dersleri ile çevre merkezci bilinç
oluşması arasında istatistikî bir ilişki bulunamamıştır. Bu kapsamda kamu yönetiminde okutulan çevre
derslerinin müfredat açısından tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin çevre derslerinde çevresel
tutum ve davranışlarını geliştirecek şekilde bir müfredat oluşturulması gerekmektedir.
Araştırmada öğrencilerin demografik özellikleri ile çevre merkezci ve insan merkezci bilinç arasındaki
ilişki incelenmiştir. Cinsiyet açısından kadınların erkeklerden daha fazla çevre merkezci bilince sahip olduğu
görülmüştür. Yaş açısından ise yaşın artması ile birlikte insan merkezci anlayışın azaldığı görülmüş ancak çevre
merkezci yaklaşımda bir artış gözlenmemiştir. Öğrencilerin geliri artıkça insan merkezci anlayışın azaldığı
ancak çevre merkezci yaklaşımda herhangi bir etkinin olmadığı görülmüştür. Çevre merkezci ve insan merkezci
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anlayış okunun sınıf açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Ancak herhangi bir anlamlı farklılık
tespit edilmemiştir.
Kamu yönetimi bölümünde okutulan çevre derslerin sayısı ile ilgili bir sıkıntı göze çarpmamakta ancak
bu derslerin çevresel tutum ve davranış üzerinde çok fazla etkisi olduğu söylenemez. Bu kapsamda ders
müfredatlarının tekrar gözden geçirilmesi ve çevre merkezci bir bilinç oluşturulmasına yönelik bir müfredat
hazırlanması gerekmektedir. Nitekim kamu yönetimi gibi bürokrasinin önemli mevkilerine personel yetiştiren
bölümlerden mezun olan öğrenciler daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermeli ve çevre sorunlarının
çözümünde önemli katkı sağlamalıdırlar.
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ÖZ
Günümüzün hükümet sistemlerinde millet egemenliği anlayışı, kuvvetler ayrılığı ilkesi, çok partili hayat ve serbest
seçimler gibi önemli ilke ve uygulamalar vazgeçilmez olarak görülmektedir. Bu ilkeler, erk sahiplerinin keyfi hareket
etmesini sınırlayacak fren ve denge mekanizmalarının ortaya çıkmasını temin ederler. Başkanlık sisteminde halk tarafından
seçilen başkan, yürütme yetkisini tek başına kullanır. Parlamenter sistemde ise, yürütmede devlet başkanı ile başbakan yer
almaktadır ancak başbakan yürütmede etkin olan taraftır. Bu çalışma kapsamında öncelikle, başkanlık sistemindeki kamu
hizmeti sunma aracı olan idari yapı ile başkan arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda, Amerika Birleşik
Devletleri’nde uygulanan başkanlık sisteminde, başkan ile idari yapı arasındaki ilişki ve başkanın bu yapı üzerindeki etkisi
incelenecektir. Daha sonra Türkiye için 16.04.2017 tarihinde yapılan Referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi çerçevesinde başkanla idari yapı arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ve başkanın idari yapı üzerindeki etkisi
hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Türkiye, Yürütme, Başkan, İdari Yapı.

The Relationship between the President and Administrative Structure in the Presidential System and the
Evaluations for Turkey
Abstract
In today's systems of government important principles and practices such as understanding of national sovereignty,
the principle of separation of powers, multi-party life and free elections are seen as indispensable. These principles ensure
that will restrict the power acting arbitrary to the emergence of brake and balance mechanism. The president elected by the
people in the presidential system uses alone the executive power. Also in the parliamentary system, the execution is
included with the president and prime minister, and prime minister is the active side in the execution. Within the scope of
this study will focus on the relationship between the president and the administrative structure of the vehicle to provide
public service in the presidential system. In this respect, the presidential system implemented in the United States the
relationship between the president and the administrative structure and the impact of president on this structures will be
examined. After that, in the framework of the Presidential Government System, which was adopted for Turkey on
16.04.2017, the referendum will be held to evaluate the relationship between the president and the administrative structure
and about the effect of the president on the administrative structure.
Keywords: The Presidential System, Execution, the President, Administrative Structure.

1. GİRİŞ
Günümüzde demokratik rejime sahip ülkelerin devlet yönetiminde kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul ettiği,
ancak kuvvetler ayrılığının yumuşak veya sert bir biçimde uygulanması sonucunda farklı hükümet sistemlerine
sahip olduğu bilinmektedir. Halen yaygın olan hükümet sistemleri parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı
başkanlık sistemidir. Her toplum, kendine ait tarihi, coğrafi, siyasi ve kültürel faktörlere dayalı olarak bir biçimi
tercih etmiştir. Bunun yanında meselenin dinamik bir yönünün de olduğu, zaman zaman toplumların hükümet
sistemine ilişkin tercihlerini değiştirebildikleri de görülmektedir (Coşkun, 2015: 15)
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Parlamenter sistem İngiltere’nin tarihsel şartlarının sonucunda biçimlendiği gibi, başkanlık sistemi de,
Amerikan kolonilerinin İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sonucunda Amerika’nın kurucuları
tarafından oluşturulmuştur. Bu nedenle, başkanlık sistemi denildiğinde akla gelen ilk ülke Amerika Birleşik
Devletleri olmaktadır. Aynı zamanda ABD, sistemin en başarılı şekilde uygulandığı ülke olarak kabul
edilmektedir. Sert kuvvetler ayrılığına dayanan bu sistemin temel özelliği, yürütme organının tek başlı olması ve
halk tarafından seçimle oluşturulmasıdır. Bu çalışma kapsamında, başkanlık sisteminin ortaya çıkışı, tanımı,
temel özellikleri avantaj ve dezavantajları belirtilip sistem tanıtıldıktan sonra ABD’deki başkanlık sisteminde
başkanla kamu hizmeti sunma aracı olan idari yapı arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Ardından
Türkiye’deki hükümet sistemi tartışmaları özetlenmekte ve 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından Cumhurbaşkanı ile idare arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ve
başkanın idari yapı üzerindeki etkisi hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Böylece bu çalışma ile, örnek
olay niteliğinde, ABD’deki başkanlık sisteminde başkanla idari yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyup,
Türkiye’deki yeni durum hakkında değerlendirmelerde bulunup, alana katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
2. BAŞKANLIK SİSTEMİ
Başkanlık sistemi, kuvvetlerin sert ayrılığına dayanan sistemdir. Çünkü başkanlık sisteminde, yasama ve
yürütme organları birbirlerinin varlığına son verecek hukuki mekanizmalara sahip değillerdir. Parlamenter
sistemde ise, kuvvetlerin nispeten yumuşak ve dengeli olarak ayrımı söz konusudur. Çünkü parlamenter
sistemde, yasama ve yürütme organları birbirlerinin varlığına son verecek hukuki mekanizmalar ile
donatılmışlardır (Özbudun, 1995: 6). Bu hükümet sistemlerinin hangisinin daha demokratik olduğu konusunda
siyaset bilimciler arasında tartışmalar devam etmiş ve demokrasi ile ilgili olarak yapılan pek çok çalışmada
hükümet sistemlerinin demokrasi ile ilişkisine yer verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde demokrasinin
anayasa kuralları, siyasi parti sistemi ve seçim sistemi gibi kurumlarla ilişkili olduğu ve ülkelerin içinde
bulunduğu iktisadi, siyasi, tarihi, sosyolojik ve kültürel faktörlere bağlı olarak çok değişkenli bir konu olduğu
belirtilmiştir. Bu nedenlerle, demokrasinin sağlamlaşması için bu sistemlerden birinin diğerine kıyasla daha
elverişli olduğunu ileri sürmenin gerçekçi bir yaklaşım olarak gözükmediği ifade edilmektedir (Yazıcı, 2002: 3).
Başkanlık sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’nin devlet olarak ortaya çıkmasıyla aynı zamana denk
gelmektedir. Dolayısıyla bu sistemin, kendine özgü, özel ve titiz bir kurgunun eseri olan 1787 tarihli ABD
Anayasası’nın hazırlanması sürecinde kabul edilmiş bir hükümet sistemi olduğu belirtilmektedir (Günal, 2015:
17). Başkanlık sisteminin Amerika’daki mucidi Amerika’nın kurucuları olmuştur. İlk başkan George
Washington 30 Nisan 1789’da görevine başlamıştır. 18. yüzyılda ABD’de başkanlık sistemi, insan aklından
doğmuş bir sistem olarak kabul edilmiştir (Fendoğlu, 2012: 41). Başkanlık sistemi, Westminister modelinin 18.
yüzyıl sonundaki koşullarına bir tepki olarak, Amerika kolonileri tarafından İngilizlere karşı verilen bağımsızlık
savaşından etkilenerek geliştirilmiştir. ABD anayasal sisteminin kurucuları, İngiliz Westminister modelindeki
yasama ve yürütmenin iç içeliği ve yasamanın üstünlüğü yerine yasama ve yürütmenin birbirlerine üstünlük
kuramadığı bir denge ve denetimin sağlandığı ve böylece iktidarın bir yerde toplanmasının engellendiği bir
sistemi kurgulamışlardır (Taner, 2015: 79). Üniter devlette bütün politik güç merkezi hükümetin elinde
olduğundan kurucular, federal sistemin devlet gücünün yayılması ve dikey olarak parçalanması bakımından
daha uygun olduğunu düşünmüşlerdir. Uzaktaki bir yönetime karşı bağımsızlık savaşı verdikten sonra
yönetimin halka daha yakın olmasını arzu etmelerinin doğal karşılanması gerektiği belirtilmektedir. Eyaletler
arasında siyasal kültür bakımından farklılıklar olduğu için uzaktaki bir ulusal hükümetin kültürel yönden
oldukça farklı olan bu insanların desteğini ve sadakatini sağlamasının zor olacağı da göz önünde
bulundurulmuştur (Öztürk ve Kurt, 2015: 58).
Başkanlık sisteminin, tamamen insan düşüncesinin ürünü ve teorik bir sistem olduğu, İngiliz parlamenter
sistemi gibi tarihi bir gelişim ve tecrübenin ürünü olmadığı belirtilmektedir (Karatepe, 2013: 122). Sistem
oluşturulurken, ana vatan İngiltere’de uygulanan meşruti monarşiden esinlenilmiştir. Meşruti monarşiden farklı
olarak, başkanlık sistemi, kralın yerine seçimle göreve gelen bir “başkan” öngörmüştür. Bu nedenle, Amerikan
başkanlık sisteminin, meşruti monarşinin cumhuriyete dönüştürülmüş biçimi olduğu ifade edilmektedir. 1787
Amerikan kurucularından ve bir süre sonra da başkan olan Thomas Jefferson’un söyleyişi ile, “Anayasayı
hazırlayanlar, en iyi hükümet biçiminin en az hükümet eden olduğu” düşüncesinde olmuşlardır. Bunlar, bütün
kuvvetlere güvensizlik duymaktaydılar. Çünkü İngiltere’ye karşı giriştikleri bağımsızlık mücadelesi sırasında
İngiliz parlamentosunun koloniler için çıkarmış olduğu ve sert önlemleri içeren kanunlar, yasama organına karşı
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güvensizlik duymalarına neden olmuştur. Yürütme organına güvensizlik duymalarının nedeni ise, kralı temsilen
görev yapan koloni valilerinin baskılarının kötü anıları ve İngiliz kralı III. George’un zor kullanarak kolonileri
İngiliz egemenliğinde tutma eğiliminin hafızalara kazınmasıdır. 1787 kurucuları bu nedenlerle, yasama ve
yürütme arasında tam anlamlı bir denge sağlamak için bir sistem arayışı içinde olmuşlardır. Böylece kontrol ve
dengeler teorisini ortaya koymuşlardır. Bu dengenin kurulmasının başlıca nedeninin, bağımsızlık savaşının
koşularından doğan güvensizlik olduğu belirtilmektedir (Teziç, 1991: 425).
Başkanlık sistemi, devlet yönetiminin halk tarafından seçilen bir kişiye verildiği, yürütme ve yasama
arasında katı bir ayrımın bulunduğu ve her ikisinin de birbirinden bağımsız olduğu sistemdir (Yayman, 2016:
298). Devlet yönetiminde yasama ve yürütme kuvvetlerinin, birbirinden tamamen ayrı ve bağımsız organlar
tarafından kullanılmasıyla başkanlık sisteminin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Başkanlık sisteminde kuvvetler
ayrılığı tam olarak gerçekleşmekte, yürütme organı ve yasama birbirinden tamamen bağımsız olarak
kurulmaktadır. Bu sistemde yasama ve yürütme organları, farklı zamanlarda yapılan seçimlerle oluşmakta ve
seçildikten sonra birbirlerinden bağımsız olarak çalışmaktadırlar. Yürütme organı tek başlıdır. Başkan hem
devletin hem de hükümetin başı olarak görev yaptığından başkanlık sisteminin, demokrasi ile kişisel iktidarı
birleştirdiği yorumu yapılmaktadır (Karatepe, 2013: 122). Bu sistemde devlet başkanı doğrudan halk tarafından
seçilmektedir. Başkanlık sisteminde yürütme, parlamentonun güvenoyuna dayanmamaktadır (Yayman, 2016:
298). Güçlü, etkin ve isabetli yürütmenin milli birliği hızlandırmada bir etken sayıldığı ve başkanlık sisteminin
temel mantığının da bu olduğu belirtilmektedir (Fendoğlu, 2012: 44).
Başkanlık sisteminin temel özelliği, genellikle doğrudan bir seçimle başa gelen, belirli bir dönem için güçlü
yürütmenin başını oluşturan başkanın seçimidir (Yavuz, 2000: 203). Bu sistemi, tamamen kendi koşullarında
geçerli olan demokratik yöntemlerle uygulayan tek ülkenin ABD olduğu belirtilmektedir. Devletin yasama,
yürütme ve yargı kuvvetlerini, tamamen birbirinden ayıran başkanlık sisteminin, genellikle ABD rejimini
karakterize ettiğine işaret edilmektedir (Karatepe, 2013: 122). Teziç, başkanlık sistemini klasik biçimi ile tek
uygulayan ülke ABD olduğundan, başkanlık sistemlerinden değil, tekil olarak başkanlık sisteminden söz
etmenin daha iyi olacağını belirtmektedir (Teziç, 1991: 423). Başkanlık sistemini, ABD’nin hükümet yapısını
dikkate alarak tanımlamak mümkündür. Buna göre başkanlık sistemi; başkanın halk tarafından seçildiği,
önceden belirlenmiş görev süresi içerisinde parlamentonun oyuyla görevden uzaklaştırılamadığı, atadığı
hükümetlere başkanlık ettiği bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Sartori, 1997: 15). Bir diğer tanımlayıcı kriter,
başkanlık sistemlerinde hükümetin ya da yürütme organının, parlamentonun oyuyla ne atanması ne de
düşürülebilmesidir (Sartori, 1997: 114). Amerikan başkanlık sisteminde yürütmenin, bağımsız ve keskin bir
şekilde yasamadan ayrılarak özerk bir iktidar olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu sistem, kuvvetler ayrılığı
ilkesinin yürütmeyi güçlendiren bir araç olarak kullanılmasının en açık örneğini teşkil etmektedir (Yavuz, 2000:
201). Kuvvetler ayrılığı rejimi örneği olarak görülen Amerikan başkanlık sisteminin kurucularına hâkim olan
temel düşünce, aşırı güçlü bir devletin yaratabileceği tehlikelerden kaçınmak ve güç toplanmasının getireceği
zorbalıktan kurtulmak olmuştur. Güçlü devleti önlemek için “federalizmi”, zorbalığı önlemek için de “kuvvetler
ayrılığını” öngörmüşlerdir. Amerikan anayasasının fikir babalarından Thomas Jefferson şöyle diyordu: “Bizim
uğrunda mücadele ettiğimiz hükümet seçimli bir despotizm olmayıp, bir yandan özgürlük ilkelerine dayanan
ama aynı zamanda güçlerin farklı organlar arasında bölünmesini ve dengelenmesini gerektiren bir hükümet idi;
öyle ki, diğerleri tarafından fiilen dengelenip kısıtlanmadan, hiçbir güç kendi hukuki sınırlarını aşamamalıdır.”
(Erdoğan, 2004: 206).
Siyasal bir sistemde, kuvvetler arasındaki denge ve fren mekanizmasının demokratik hesap verebilirlik için
güvence oluşturabilmesi, devletin üstlendiği işlerin hem nitelikleri itibariyle ayrı olması hem de ayrı organlarca
yürütülmesine bağlı olmaktadır. Demokratik sistemlerde yürütmenin temel fonksiyonu, yasama tarafından
koyulan temel ilke ve kuralları uygulamakla sınırlı olup, egemenlik toplum tarafından seçilen temsilcilerden
oluşan yasama organı tarafından kullanılmaktadır (Taner, 2015: 75). Başkanlık sisteminin, anayasal organlar
arasında denge ve işbirliğine dayanan nispeten başarılı bir kuvvetler ayrılığı modeli oluşturduğu
belirtilmektedir. Erdoğan (2004: 208-209), başkanlık sisteminin, kuvvetler ayrılığı doktrininin kurumlaşmış bir
biçimi olmasına ve bu haliyle kuvvetleri tek elde toplamayıp dağıtmasına rağmen, parlamenter rejimden çok
daha az itibar görmesinin ilginç olduğu vurgusunu yapmaktadır. ABD başkanlık sisteminin, sert kuvvetler
ayrılığına dayanan bir sistem olmasına rağmen, uygulamada, ABD’deki gerek siyasi partilerin yapısal özelliği,
gerekse parlamentodaki komisyonlar aracılığı ile yasama ve yürütme arasında bir işbirliği sağlanabilmektedir.
Anayasal planda, yasama ve yürütmenin birbirinden tamamen bağımsız olmalarının, birinin ötekinin faaliyet
alanına karışmamasının, rejimin belirgin özelliği olsa da, uygulamada sert kuvvetler ayrılığının, kuvvetlerin
birbiriyle uyumlu bir ilişki içinde olmasını sağlayabildiği belirtilmektedir (Teziç, 1991: 424).
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2.1. Başkanlık Sisteminin Başlıca Avantajları ve Faydaları
Başkanlık sisteminin başlıca avantajları şu şekilde belirtilmektedir (Yayman, 2016: 299):
 İstikrarlı yönetim, güçlü bir iktidar: Başkanlık sisteminin esasını hızlı ve etkili bir yönetim
anlayışı oluşturmaktadır. Başkan ve parlamento iki ayrı seçimle belirli sürelerle işbaşına
geldikleri ve aralarında katı bir ayrım olduğu için daha istikrarlı ve güçlü bir yönetim
oluşmaktadır. Başkan, çalışacağı ekibi kendisi belirlemektedir.
 Temsil sorunu yoktur: Başkan doğrudan halk tarafından ve çoğunluğun oyuyla seçildiği için
gücünü halktan almaktadır. Başkanlık sisteminde başkanın gücü, milletvekillerine veya parti içi
delege hesaplarına bağlı değildir.
 Hızlı karar alma ve etkili yönetim: Başkanlık sisteminde idare doğrudan başkana bağlı olduğu
için kararların hızlı alınması ve uygulanması daha etkili olmaktadır.
 Parlamentonun etkinliği artar: Başkanlık sisteminde yasama organı, yürütme organından
bağımsız olduğu için yasama faaliyeti sırasında yürütme organının müdahalesine maruz
kalmamaktadır.
Erdoğan (2004: 212), özellikle etnik, dini ve kültürel nedenlerle bölünmüş toplumlar için başkanın,
toplumsal kesimlerin ilgisinin yöneldiği bir sembol olmasının demokrasinin yerleşmesi açısından gayet işlevsel
olabileceği vurgusunu yapmaktadır. Yazar, böyle birleştirici bir sembole ihtiyaç duyulması durumunda,
başkanın temsili karakterini mümkün olduğu ölçüde yaygınlaştıracak bir seçim sisteminin benimsenebileceği
yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadır. Yazara göre, parlamenter sistemde başbakanın bu tür bir rol
oynaması ancak cumhurbaşkanının genel oyla seçilmesi suretiyle sağlanabilir.
Başkanlık sisteminin, yasama kontrolü ve hesap verme sorumluluğu bakımından bir takım
avantajlarından söz edilebileceği belirtilmektedir. Bu sistemde yasama organının yürütmeden organik ve
işlevsel olarak ayrılması, hükümetin sabit bir süreyle görevde kalması, bürokrasinin atanması ve gözetiminde
siyasal iradenin ve yasamanın daha etkin rol üstlenmesi bu avantajlardan bazılarını oluşturmaktadır (Albert,
2009: 57).
Başkanlık sisteminde, yürütme yetkisinin başkan tarafından kullanılması sonucu bakanlıkların uzlaştığı
ve yönetimin de etkinleştiği belirtilmektedir. Başkanlık sisteminde, parlamenter sistemdeki gibi koalisyonlara
dayalı bir belirsizlik söz konusu değildir. Başkanın, yürütme yetkisini tamamen elinde bulundurması ve
bakanları (sekreterleri) belirleme yetkisinin de tamamen kendisine ait olması nedeniyle parlamenter sistemdeki
gibi hükümet kurulması sürecinde yaşanan güçlükler başkanlık sisteminde yaşanmamaktadır (Yaman, 2014: 8889). Başkanlık sistemini savunanlar, güçlü ve yetkin bir otoritenin parlamenter sisteme kıyasla daha hızlı
olduğunu ileri sürmektedirler (Ergil, 2015: 25). Amerikan başkanlık sisteminin, hükümetin ve siyasetin
istikrarına katkıda bulunduğuna vurgu yapılmaktadır (Fendoğlu, 2012: 39).
Başkanlık sistemi, seçmenler için daha fazla seçme olanağı sağlamakta, başkanın halk tarafından
seçilmesi seçim öncesinde seçmenlerin seçimden sonra hangi hükümetlerin kurulacağını bilerek oy vermesini
kolaylaştırmakta ve seçilmişlerin hesap vermeye açık olmasını sağlamaktadır (Yılmaz, 2013: 3).
2.2. Başkanlık Sisteminin Dezavantajları
Başkanlık sisteminin lehine ve aleyhine görünen yönlerinin, sistemi benimseyen ülkelerin siyasal ve
sosyal koşullarıyla yakından ilgili olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, başkanlık sisteminin daha demokratik
olduğu veya otoriter yönelimlere yol açtığı yönündeki görüşlerin geçerliliğinin ülkeden ülkeye farklılık
gösterdiği ifade edilmektedir (Karatepe, 2013: 124). Her ülkenin siyasal ve sosyal koşullarının farklı oluşu,
sistemin uygulamadaki niteliğini de değiştirmektedir.
Başkanlık sisteminin plebisitçi karaktere sahip bir sistem olduğu belirtilmektedir. Bu yönü, demokratik
süreci zayıflatmaktadır. Görüşme, oydaşmaya varma ve farklı çıkarların bir araya getirilmesi ortadan
kalkmaktadır. Sorumlu yönetime ve siyasi partiler açısından sorumlu davranışlara yol açmadığı belirtilmektedir
(Yavuz, 2000: 221).
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Başkanlık sisteminde siyasal istikrarın sağlanabilmesi için güçlü tek parti hükümetine ihtiyaç olduğu
vurgulanmaktadır. Bu görüşe göre, başkanın mecliste çoğunluğu elde edememesi durumunda yürütme, yasama
desteğinden mahrum kalacağı için fiilen yetkilerini kullanamaz duruma gelecektir. Bu da, güçlü tek parti
hükümeti problemini doğuracaktır. Başkanlık makamını kazanan partinin mecliste çoğunluğu elde edememesi
ihtimalinin, bu sistemin en zayıf noktası olduğu belirtilmektedir. Özellikle toplumsal parçalanmışlığın olduğu
çok partili toplumlarda bu ihtimalin çok güçlü olduğu vurgusu yapılmaktadır (Kılınç, 2015: 20-22). Bir görüşe
göre, başkanlık sisteminin uygulandığı bir ülkede çok partili sistem mevcutsa; yasama, yürütme ve belirli ölçüde
yargı kuvvetlerinin birbirinden farklı siyasal görüşlere sahip kümeler tarafından oluşması ve kullanılması
olasılığı bulunmaktadır. Siyasal kutuplaşmaların meydana gelmesi durumunda ise sistem işlevsiz duruma
gelebilmektedir (Buran, 2009: 88).
Başkanlık sisteminin önemli sorunlarından birinin, “kazananın her şeyi kazanması” veya demokratik
siyaseti “toplam sıfır” oyunu haline getirmesi ve bu tür bir oyunun içerdiği tüm potansiyel çatışmaları
beraberinde taşıması olduğu belirtilmektedir (Abdullayev, 2009: 263). Bu sistemde oyların çoğunluğunu
kazanan kişinin, yürütme yetkisini belirli bir süre elinde tutacağı ve önemli, yüksek siyasal kararları tek başına
alabileceği, böyle bir durumun da, muhalefetin kendisini güçsüzlük duygusuna kaptırmasına ve dolayısıyla
rejime karşı güven beslememesine neden olacağı belirtilmektedir (Yılmaz, 2013: 3).
Başkanlık sisteminde, başkanın yasama organı tarafından düşürülememesinin, “istikrar” ve “katılık”
paradoksuna neden olduğu, bu nedenle de her siyasal sistem için ideal bir hükümet şeklinden bahsetmenin
mümkün olmadığı belirtilmektedir (Taner, 2015: 71). Bu sistemde başkan, yasama organının görevine son
veremediği ve Kongre de istisnai durum dışında başkanın görevine son veremediği için kurumlar arasında
uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda, haklı olanın kim olduğuna kimin karar vereceği ciddi bir sorun olarak
ortaya çıkmaktadır. Anayasa mahkemeleri bazen bu sorunları çözmekte önemli bir rol oynayabilmekte, bazen de
bu sorunlar çıkmaz bir durum olarak görülebilmektedir (Yaman, 2014: 87).
Başkanlık sisteminin dezavantajlarından biri de, başkanın başarısız da olsa, süresi doluncaya kadar
görevde kalma zorunluluğudur. Başkanın önerdiği yasalara sürekli muhalif olan bir meclisin, yasama sürecini
kesintiye uğratacağı ve işleyişi engelleyeceği belirtilmektedir. Başkanlık sisteminin uzlaştırıcı, gerilimleri
azaltıcı, yatıştırıcı bir gücünün bulunmaması da sistemin dezavantajları arasında gösterilmektedir (Yılmaz,
2013: 3). Yürütmeyi temsil eden başkanın sabit bir süre boyunca görevde kalması, kongrenin başkan üzerindeki
kontrol mekanizmalarının oldukça sınırlı olması gibi faktörler başkanlık sisteminde zaman zaman etkinlik için
demokratik sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi değerlerden vazgeçildiği eleştirilerini gündeme getirmektedir
(Albert, 2009: 57).
Erdoğan (2004: 209), başkanlık sistemine yöneltilen eleştirilerin hiçbirinin Amerikan sisteminde ciddi
boyutlarda ortaya çıkmadığını, bu gözlemlerin hemen hemen hepsinin başkanlık sisteminin Latin Amerika’daki
başarısız taklitlerinden hareketle yapıldığını ifade etmektedir. Yazara göre, bu ülkelerdeki anayasal
düzenlemeler görünüşte başkanlık modeline dayanmakla beraber, başkanlık sisteminin mantığını bozacak
nitelikte fesih gibi başka kurumsal tercihlere de yer vermişlerdir. Yazar ayrıca, söz konusu ülkelerdeki sorunun,
benimsenen modelin biçimsel yapısıyla ilgili olmaktan çok; bu ülkelerde genellikle demokrasiye elverişli bir
kültürel altyapının bulunmaması, darbecilik ve şef yönetimi geleneklerinin güçlü olması ve birtakım ciddi
ekonomik problemlerin olması gibi durumlarla ilgili olduğu değerlendirmesini yapmaktadır.
ABD’deki başkanlık sisteminden esinlenilerek, özellikle Latin Amerika ülkelerinin anayasalarında
kurumsal düzenlemeler öngörülmesine rağmen, bunların hiçbiri ABD örneğindeki sürekliliği sağlayamamışlar,
rejimler ya hükümet darbeleriyle son bulmuş ya da başkanlık sisteminden farklı olarak, otoriter nitelikteki
başkancı rejimlere dönüşmüşlerdir (Teziç, 1991: 423).
2.3. ABD Örneğinde Başkanlık Sisteminde Başkan ile İdari Yapı Arasındaki İlişki
Amerikan başkanlık sisteminde yürütme, yasama ve yargı güçlerinden ayrı olarak denetleyici ve
dengeleyici bir güç konumundadır. Hem yasama hem de yürütmeye karşı sorumlu olan özerk bürokrasiye,
ayrıca yürütmeyi yasamaya bağlama gücü olmayan disiplinden yoksun partilere, federal yapılanmaya, yazılı
anayasaya ve bağımsız mahkemelere yer verilerek işlerlik açısından etkili bir sistem oluşturulmuştur (Yavuz,
2000: 202).
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ABD’de yürütme tekçi yapıdadır ve başkan tarafından yönetilir (Erdoğan, 2004: 207). Yürütme yetkisi,
yasama yetkisini kullanan Kongre karşısında bağımsız hale getirilerek başkana verilmiştir. Amerikan başkanlık
sisteminde, siyasal kurumlar içinde her şeyden önce girişimcilik ve değerlendirme bakımından başkana önemli
ve merkezi bir konum sağlandığı belirtilmektedir. Yürütme dayanıklılığı ve istikrarı bu sistemde en üst
seviyededir. Başkan, hem devlet başkanı hem de hükümet başkanı görev ve yetkilerini kendinde topladığından,
halk tarafından iki dereceli seçimle seçildiğinden bu sistemde yürütme organı önemli bir güç kazanmıştır
(Yavuz, 2000: 202-206). Kurucular, yürütmeye ilişkin fikirlerinde çoğunlukla John Locke, Jean Jacques
Rousseau ve Baron de Montesquieu gibi halk egemenliği ve bireysel özgürlükler alanında teoriler üretmiş, 17.
ve 18. yüzyılda yaşamış düşünürlerden esinlenmiştir (Nomer, 2013: 5).
Amerikan başkanlık sisteminde Başkan, ülkede izlenecek genel politikanın sorumlusudur ve geniş
yetkilerle donatılmıştır. Başkan genel oyla fakat iki dereceli bir seçimle seçilmektedir. Başkanı seçmek üzere
seçilen ikinci seçmenler, partili olduklarından, kendi partilerinin Başkan ve Başkan Yardımcısı adaylarına oy
vermek zorundadırlar; yani emredici vekâlet uyarınca oy vermektedirler. Bu nedenle, Başkan gerçekte,
doğrudan halk tarafından seçilmiş sayılmaktadır (Teziç, 1991: 426). Başkanlık sisteminde kazanan taraf her şeyi
kazanır, kaybeden taraf ise her şeyi kaybeder anlayışının, demokratik uzlaşma kültürü gelişmeyen ülkelerde
siyasal kutuplaşma ve çatışmaya yol açabileceği ifade edilmektedir (Karatepe, 2013: 124).
Başkanlık sisteminde başkan, dış politikayı tek başına yürütmektedir (Fendoğlu, 2012: 44). Başkan,
Senato’nun tavsiye ve onayı ile anlaşmalar yapabilmekte, savaş ve buhran dönemlerinde Kongre’den çok geniş
yetkiler alabilmektedir. Fakat savaş ilanına Kongre karar vermektedir (Yavuz, 2000: 205). Başkanlık sisteminde
başkan aynı zamanda en yüksek askeri komutandır. Bu yetki sembolik bir yetki değildir, demokrasiyi
içselleştirebilmiş başkan, general ve amirallerin komutanı olarak, askeri diktatörlüğe karşı en büyük teminatı
oluşturmaktadır. Savaş ilanına karar veren Kongredir fakat silahlı kuvvetlerin nasıl, ne zaman, nerede ve ne
amaçla kullanılacağı gibi stratejik konulara başkan karar vermektedir. Bu yetkilerin isabetli kullanımıyla,
başkanın ulusal prestijini uluslararası sınırlara taşıdığı belirtilmektedir. Başkan ayrıca Senato’nun onayını alarak
askeri mevkilere atamalar yapabilmekte, en küçük rütbeli askerden en üstteki generale kadar bütün askeri
görevlileri dilediği gibi atayabilmekte ve azledebilmektedir. Böylece sivil otoritenin askeri otoriteye
üstünlüğünün sağlanmış olduğu ifade edilmektedir (Yanık, 2016: 43).
Bu sistemde bakanlar, Senato onayından geçtikten sonra başkan tarafından atanmaktadırlar.
Uygulamada genellikle, Senato onaylama konusunda başkana zorluk çıkarmamakta ve başkanın atamalarını
onaylamaktadır. Bakanların görevden alınması noktasında ise Senato’nun onayı gerekmemekte, bu nedenle
başkan istediği zaman bakanları azledebilmektedir. Kongre üyesi veya kamu görevlisi olanların ise bakan
olabilmeleri için görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir. Bakanların (sekreterlerin) oy hakkı
bulunmamaktadır ve başkan tarafından istenildiği zaman azledilebilmektedirler. Yani, bu sistemde bakanlar bir
nevi danışma kurulu mahiyetinde görev yapmaktadırlar (Yanık, 2016: 52-53).
Başkan, bakanları genellikle seçim çalışmalarında kendisine yardımcı olan kişiler arasından
seçmektedir. Fakat homojenliği ve dengeyi sağlamak için bir iki tane de dışarıdan bakan seçerler. Seçilen bu
bakanların başkanla uyum içinde çalışması gerekmektedir. Aksi durumda, istifa etmeleri zorunlu hale
gelmektedir. İstifa etmezlerse başkan tarafından görevden alınabilmektedirler (Yanık, 2016: 53). Başkanlık
sisteminde bakanlar, kabine teşkil etmezler, bunlar başkanın danışma organı ve yürütme aracı durumundadırlar
(Kuzu, 1996: 15). Bakanların tek başlarına hiçbir teşebbüs ve karar yetkileri bulunmamaktadır. Hepsi başkanın
emrinde ve onun şahsına bağlıdır (Yılmaz, 2013: 2).
Başkanlık sisteminde Başkan, sekreterleri toplayarak ortaklaşa karar alabilmektedir. Ama bu tür
toplantılar danışma niteliğindedir. Dolayısıyla, alınacak kararlarda nihai karar verici Başkandır. 1861-1865
yılları arasında ABD Başkanı olan A. Lincoln’ün, sekreterleri ile yaptığı bir toplantıda, kendi görüşüne karşı
olan yedi sekretere “yedi hayır bir evet, evetler kazanmıştır” diyerek, kendi görüşüne uygun karar vermesi buna
tipik bir örnek olarak gösterilmektedir (Teziç, 1991: 426). Başkanlık sisteminde “bakanlar kurulu” veya benzeri
bir organın mevcut olmaması ve başkanın nihai karar verici olması, başkana, halk tarafından seçilen yasama
organı karşısında üstünlük sağlamaktadır (Karatepe, 2013: 124).
Başkanlık sisteminde yardımcılar (sekreterler) bakan niteliğinde değildir. Yardımcılar, başkan
tarafından belirlenen politikayı yürütmekle yükümlüdürler. Bunların atanmaları ve görevden uzaklaştırılmaları
ise, Senato’nun uygun bulma koşulu ile Başkan tarafından yapılmaktadır. Başkanlık sisteminde Başkan,
yürütme yetkisini bir hükümet başkanı (başbakan) ile paylaşmaz. Bu nedenle, hukuki ve siyasi bakımlardan
yürütmenin asıl yetkilisi Başkandır. Başkanın yardımcıları (sekreterler) parlamento üyesi olmadıkları gibi,
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meclislerdeki görüşmelere de katılmamaktadırlar. Yardımcıların siyasi açıdan sorumluluğu parlamentoya karşı
değil, Başkana karşıdır (Teziç, 1991: 426). Bu sistemde başkan yardımcısının, danışmanların ve bakanların,
başkana kişisel olarak yakın olmaları nedeniyle “başkanın adamları” diye anıldıkları belirtilmektedir. Bu kişiler,
hükümet işlerinin yürütülmesinde başkana yardımcı olmaktadırlar (Karatepe, 2013: 124).
Başkanlık sisteminde başkan yardımcısı, Başkanla birlikte dört yıllık bir süre için seçilmekte ve bu süre
içinde Senato’nun da başkanlığını yürütmektedir. Başkan yardımcısının, bunun dışında Anayasada öngörülen
belirli bir görevi bulunmamaktadır. Ancak başkanın istediği ölçüde siyasi bir rol oynayabilmektedir. Ölüm,
istifa ya da başka nedenlerle başkanlık makamı boşalırsa yerini başkan yardımcısı almaktadır (Teziç, 1991:
426). Bu nedenle, başkan yardımcılığı makamının öneminin çok arttığı belirtilmektedir (Yanık, 2016: 51).
Başkan yardımcılığının, yürütmenin görev süresinde bir kesinti olmaması için öngörüldüğü belirtilmektedir
(Teziç, 1991: 427). Hem başkanın hem de başkan yardımcısının görevden uzaklaştırılmaları, ölümleri, istifaları
ya da yetersizlikleri durumunda başkanlık görevini yerine getirecek olan makam sahibini Kongre
belirlemektedir. Belirlenen kişi, bu görevleri, yetersizliğin ortadan kalkmasına ya da yeni bir başkanın seçimine
kadar yerine getirmektedir (Günal, 2015: 33).
Başkanlar belirli bir dönem için seçilmekteyken memurlar görevlerini ömür boyu bir meslek olarak
sürdürmektedirler. Seçilen her başkanın, diğerinden farklı bir politika sürdürmek istediği belirtilmektedir.
Başkanların, izledikleri rotada belirli aralıklarla kayma olan kalabalık bir memur kitlesiyle karşı karşıya
kalındığı ifade edilmektedir. ABD başkanlarından Roosevelt, ancak güçlü ve iyi seçilmiş bir federal
bürokrasinin, uyum içinde hükümet politikalarını takip edebileceğini iddia etmiştir. Roosevelt ve ondan sonraki
başkanlar, bürokrasi üzerindeki kontrolün Beyaz Saray’da merkezileşmesinde aynı fikirde olmuşlardır. Nomer’e
göre (2013: 50-51), başkanlar merkezi kontrolü sağlamaya çalışmış olsalar da Beyaz Saray çalışanlarının sayısı,
büyük bir kitle olan idari teşkilatı kontrol altına almaya yetmemiş ve hiçbir başkan bürokrasi üzerinde tam bir
kontrol sahibi olamamıştır. Yazar, başkanların ancak, atadıkları yüksek rütbeli memurlar aracılığı ile tüm idari
teşkilata ulaşabildiklerini vurgulamaktadır. Başkanların, bu bağlantıyı kurabilecek ve kendi politikasını takip
edebilecek yeteneğe sahip memurları ataması beklenirken, genellikle karşılaşılan tablo ise aynı siyasi partiden
ya da önemli sosyal kitleleri arkasından sürükleyebilecek kişilerin bu görevlere atandığıdır.
Başkan, elçileri ve üst düzey memurları, Senato’nun onayını alarak, ikinci derecedeki memurları ise
doğrudan doğruya atamaktadır. Başkan, bakanları (sekreterleri) ve her derecedeki memurları Senato’nun
onayına gerek kalmadan azledebilmektedir. Başkan, idarenin başı olarak ve kanunların yürütülmesinden
sorumlu kişi olarak kararname ve tüzük mahiyetinde düzenleyici işlemlerde bulunmak yetkisine sahiptir.
Bakanların da başkan adına ikinci derecede düzenleyici işlemde bulunma yetkileri bulunmaktadır (Yanık, 2016:
45-46).
Başkanın idari mekanizma üzerindeki mutlak hâkimiyetinin, kamu hizmetlerinin zamanla aşırı derecede
siyasal niteliğe bürünmesine neden olduğu ifade edilmektedir. Özellikle 19. Yüzyılda Başkan Jackson
tarafından başlatılan “Spoil System”e (ganimet sistemi) göre, her seçimden sonra idari kadrolara, başkanın
kendi partisinin üyelerini ve destekleyicilerini getirmesi bir gelenek olmuştur. Bu geleneğin, azalmış olsa bile
halen devam ettiği belirtilmektedir (Yanık, 2016: 46). Spoils System’in dayandığı temel, her başkanın idareye
ancak kendi kadrosu ile hâkim olabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır (Günal, 2015: 41). Bu sistemde,
seçimde başkanı destekleyenler mükâfatlandırılmaktadır (Fendoğlu, 2012: 44). Amerikan sisteminde başkan,
yürütmeye bağlı devlet memurlarını Senato’nun da onayıyla atamaktadır. Bu sistemde, başkanlar tek başlarına
hareket edememekte, göreve başlarken devletin idari teşkilatını da yeniden şekillendirmektedirler. İdari teşkilat,
çoğunlukla başkana ve politikasına yakınlık duyan kişilerin ya da önemli çıkar gruplarının temsilcilerinin
başkan tarafından atanmasıyla oluşmaktadır. Bu kişiler çoğunlukla, normal alt kademe memurlardan farklı
olarak doğrudan başkana hizmet etmekte ve başkanın sözcülüğünü yapmaktadırlar. Sistem içinde, başkana
yalnızca aday gösterme yetkisi verilmektedir. İdari teşkilatta bölüm yaratma yetkisi ise yasama organına
verilmiştir. Uygulamada ise, başkanların, Senato onayı olmadan diplomatik temsilciler atadığı belirtilmektedir
(Nomer, 2013: 52).
Amerikan Anayasası, idarenin başı sıfatıyla başkana açıkça çok fazla yetki vermemiş, fakat 2.
maddesinde, bürokratlardan görev alanlarıyla ilgili olarak yazılı rapor isteme yetkisi tanımıştır. Bu maddenin,
idarede açık bir hiyerarşi olduğunu ima ettiği ve başkanı idari teşkilatın en üst noktasına yerleştirdiği
belirtilmektedir. Amerikan Anayasası başkana, kendisine bağımlı olan üst düzey devlet memurlarını atama
yetkisi vermektedir. Anayasada, devlet memurlarını atama yetkisinin verilebileceği organlar arasında Kongrenin
bulunmadığı, bu durumun da atama yetkisinin Kongre tarafından kullanılamayacağının açık bir kanıtı olduğu
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belirtilmektedir. Kongre’nin idari teşkilatta oluşturduğu bölümlerin üst düzey memurlarını başkanın atama
zorunluluğu bulunmamaktadır (Nomer, 2013: 54). Üst düzey kamu görevlilerinin atanması ve görevlerinden
alınması yetkisinin, başkana bürokrasiyi kontrol etme yönünde önemli bir güç verdiği belirtilmektedir. Aynı
şekilde bütçe prosedürleri ve başkanın ilgili kurumlara bütçe tahsisleri de kurumların başkanın politikalarına
uygun hareket etmelerinde önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır (Öztürk ve Kurt, 2015: 72).
Üst düzey devlet memurlarının görevden alınması yetkisi, başkanın yürütmenin başı olması konusuyla
ilgili bir durumdur. Bu nedenle, başkanın idare üzerinde kontrol sahibi olabilmesinin tek yolunun, üst düzey
devlet memurlarını görevden alma yetkisine sahip olması olduğu ifade edilmektedir. Başkana, hiçbir denetime
tabi tutulmadan idari memurları görevden alma yetkisi tanınmasının, yürütmenin tekliği ile yasama, yürütme ve
yargının birbirlerini kontrol etmeleri ve dengelemeleri prensiplerinin karşı karşıya geldiği bir nokta olduğu
belirtilmektedir (Nomer, 2013: 56-59). Kabine üyelerini de kendi takdirine göre atayan ve görevden alan
başkandır (Sartori, 1997: 114).
Başkanın otoritesinin ve nüfuzunun psikolojik kaynağının “seçim sistemi”, hukuki kaynağının ise
“Amerikan Anayasası” olduğu belirtilmektedir. Bu görüşe göre, başkan parlamento tarafından seçilmediği için
parlamentoya karşı minnet borcu altında kalan bir figürü temsil etmemekte, halk tarafından siyaset alanında
basit bir kişi olarak görülmemekte, bütün Amerika vatandaşları tarafından ve doğrudan seçildiği için hem bütün
vatandaşları hem de bütün eyaletleri temsil etmektedir. Başkanın otoritesinin en büyük sebebinin bu seçim
sistemi olduğu ifade edilmektedir. Başkanın otoritesinin güçlü olmasına etki eden bir diğer faktör olan
Amerikan Anayasası, başkanın görev, yetki ve sorumluluğunun olması gerektiğini belirtmiştir. Anayasa, bu
ilkelerden hareket ederek başkana yoğun görevler yüklemiş ve o derecede de yetkiler vermiştir (Yanık, 2016:
49). Bu sistemde, bu kadar çok yetkileri olan başkan aynı zamanda geniş bir dokunulmazlık zırhından da
istifade etmektedir. Anayasa mahkemesi, başkanın görev alanıyla ilgili faaliyetlerinden dolayı
dokunulmazlıktan geniş bir şekilde yararlanması gerektiğini hükme bağlamıştır. Ancak bu dokunulmazlık
başkanın özel işleriyle ilgili durumları kapsamamaktadır (Öztürk ve Kurt, 2015: 72).
Amerikan sisteminde başkanın yetki ve görevlerinin fazla oluşu nedeniyle, başkana yardımcı olan
“Ofis”ler bulunmaktadır. Bu ofisler içinde en önemlileri Yürütme Ofisi, Beyaz Saray Ofisi ve Bütçe Ofisi’dir.
Bu kuruluşlar büyük bir ihtiyaca cevap vermekte ve ABD’nin idaresinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu
nedenle, ofislerin sayısı oldukça artmıştır. Bunlar içinde başkanla doğrudan doğruya ilişki içinde bulunan ve
sorun çözücüler diye anılan “Beyaz Saray Ofisi”, mali program ile bütçenin hazırlanmasına yardım eden “Bütçe
Ofisi”, Başkan’ın Kongre’ye dört ayda bir verdiği iktisadi raporu hazırlayan “İktisat Danışmanları Konseyi”
gibi kuruluşlar sistemin işleyişi açısından büyük öneme sahiptir. Ofislerin en önemli görevleri, kendi görev
alanlarında verilen kararların yerindeliğini ve etkinliğini sağlamaktır. Çalışma yöntemleri uygulama yoluyla
gelişmiş olan bu kurumların, idarenin mekanizmanın yönetilmesinde ve idarenin uyum içinde çalışmasında da
etkileri bulunmaktadır. Bu kurumların çalışma yöntemleri ile ilgili olarak, Amerikan Anayasası’nda açık bir
hüküm bulunmamaktadır. Anayasa sadece başkanın, “yürütmenin başlıca memurlarının yazılı mütalaalarını
isteyeceğinden” bahsetmektedir. Başkanlık sisteminde bunların dışında, bağımsız yürütme ajanları, bağımsız
düzenleyici ajanlar ve hükümet korporasyonları da başkana yardımcı olmaktadır. Bağımsız yürütme ajanları,
düzenli ve sürekli kabine bakanlıklarının dışında ayrı bir örgüt olduğu için bunlar hakkında “bağımsız” sıfatı
kullanılmaktadır. Bağımsız düzenleyici ajanlar, ulusal ekonominin çeşitli alan ve aşamalarını düzenlemekler
görevlendirilmişlerdir. Bu kuruluşların üyelerinin atanması başkan tarafından, bütçeleri ve fesihleri ise Kongre
tarafından yapılmaktadır. Hükümet Korporasyonları ise, bazı kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve
yürütülmesi için oluşturulmuştur. Bunların büyük ölçüde, başkanın ve Kongre’nin denetiminden ayrı oldukları
belirtilmektedir. Son olarak başkana yardımcı olan kuruluşlar arasında “Milli Güvenlik Kurulu” bulunmaktadır.
Bu kurul, bir kanunla oluşturulmuştur. Milli Güvenlik Kurulu’nda Başkan, Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve
Milli Savunma Bakanları, Olağanüstü Hal Planlama Bürosu Başkanı, Genelkurmay Başkanı, C.I.A Başkanı
bulunmaktadır. Fakat bu kurul da bir danışma kuruludur ve aldığı kararlar ülkemizde olduğu gibi tavsiye
niteliğindedir (Yanık, 2016: 54-55).
Amerikan başkanlık sisteminde bürokrasinin meclis tarafından gözetimi doğrultusunda Kongre’ye bağlı
GAO (General Accounting Organization), CRS (The Congressional Budget Office) gibi ofislere önemli görevler
yüklenmiştir. Bu ofislerde bürokrasi, bütçe kaynaklarının kullanımıyla ilgili olarak ciddi bir sorgulama ve
denetim sürecinden geçmektedir. Örneğin GAO, ABD başkanının artan yetkilerinin kontrol edilmesi amacıyla
kurulmuştur. Bu ofis, Kongre tarafından tahsis edilen bütçenin nasıl harcandığının bağımsız şekilde
denetlenmesi açısından önemli bir görev üstlenmiştir (Taner, 2015: 84).
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Yasama ve yürütme arasındaki ilişkiler bakımından, kamu bürokrasisinin önemli pozisyonlarına yapılacak
atamalar önem taşımaktadır. Amerikan başkanlık sisteminde kural olarak, atamalar yürütmenin yetkisi
dâhilindedir fakat büyükelçi ve konsolos gibi kimi önemli atamalarda Senato yetkili olmaktadır (Özbudun,
2005: 108). Başkanın, Senato’nun eğilimlerini dikkate alması gerekmektedir. Parlamenter demokrasilerde ise
meclisler, kanun yapma, bütçe onaylama yetkilerinin yanında yüksek denetim organları ve kamu denetçisi gibi
alternatif yapılar aracılığıyla hükümet icraatlarını ve kamu bürokrasisini gözetim ve kontrol altında tutma
yetkisine sahiptir. Özellikle bürokrasinin meclis karşısında hesap verme sorumluluğunun daha çok, ilgili kamu
idaresinin bağlı olduğu bakan üzerinden ve siyasal sorumluluk ekseninde gerçekleşmesi, meclisin bürokrasi
üzerindeki gözetim ve denetiminin etkinliğini sınırlamaktadır (Taner, 2015: 81-84).
3. TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET
SİSTEMİ
Türkiye’de devlet biçimi olarak Cumhuriyet tercih edildikten sonra, belli bir süreç sonucunda parlamenter
sisteme geçilmiş, bu tercih toplumdan gelen yaygın bir isteğin tezahüründen ziyade, anayasa yapıcılarının
tercihleri sonucunda gerçekleşmiştir. Parlamenter sistemin güçlü bir Cumhurbaşkanı veya başbakanın var
olduğu dönemde sorunlara yol açmadığı, ancak bahsedilen faktörün yokluğunda siyasi istikrarsızlığa ve yönetim
krizine neden olduğu söylenebilir. Türkiye’nin özellikle 1970’li yılları bu duruma iyi örnektir (Coşkun, 2015:
15).
Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, hükümet sistemi bir toplum için değişmez nitelikte değildir, toplumun
istemesi ve razı olması durumunda elbette hükümet sistemi değişebilir ve nitekim bu duruma ilişkin birçok
örnek bulunmaktadır (Coşkun, 2015: 17). 1958 yılında Fransa’da yarı başkanlık sistemine geçilmiş, 1960
yılında Brezilya’da başkanlıktan yarı başkanlık sistemine geçilmiş ve 1963 yılında yeniden başkanlık sistemine
dönülmüştür. 1992 yılında İsrail, başbakanını halkın seçtiği bir sisteme geçmiş, 2001 yılında eski sistemine geri
dönmüştür. Moldova yarı başkanlıktan parlamentarizme geçmiştir (Fendoğlu, 2012: 46).
Türkiye’de başkanlık sistemi uzun bir tartışma döneminden sonra 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan
referandumla halk tarafından kabul edilmiştir. Burada önce 1970’li yıllardan itibaren başkanlık sistemi hakkında
dile getirilen düşünce ve tartışmalar özetlenecek daha sonra da 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edilen
Anayasa değişikliği hükümlerinin doğrudan idare ile ilgili olanları ele alınacak ve değerlendirilecektir.
3.1. Başkanlık Sistemi Hakkındaki Tartışma ve Değerlendirmeler
Başkanlık sistemi konusunda fikirleri en net olan kişinin Necmettin Erbakan olduğu belirtilmektedir.
Türkiye’de başkanlık sistemi ilk defa Necmettin Erbakan’ın Milli Nizam Partisi’nin programında1 yer almıştır.
Bu partinin programında, yönetimin etkin ve hızlı çalışabilmesi için başkanlık sistemi önerilmiştir. Milli Nizam
Partisi’nin kapatılmasından sonra Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi’ni kurmuştur. Başkanlık sistemi,
Milli Selamet Partisi’nin programında2 da (1973) yer almıştır. Bu partinin programında, cumhurbaşkanlığı ve
başbakanlık makamlarının tek yerde toplanması gerektiği belirtilerek başkanlık sistemine geçilmesi gerektiği
önerilmiştir. Milli Selamet Partisi 1973 seçim beyannamesinde de, başkanlık sistemi önerisinde bulunmuştur
(Yayman, 2016: 282-283).
Yaygın bir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı 1970’li yıllardan sonra, 1980’li yılların başında Türkiye’de
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve başkanlık sistemi tartışmalarının gündeme geldiği ve bu
tartışmaların Turgut Özal’la birlikte güçlendiği görülmektedir (Coşkun, 2015: 16). Başkanlık sistemi, Özal’dan
sonra Demirel tarafından tekrar gündeme getirilmiş fakat fazla yankı bulmamıştır (Yılmaz, 2013: 1). Süleyman
Demirel de başkanlık sistemini savunanlar arasında yer almaktadır. Demirel hükümetlerin kurulamadığı, meclis
başkanının, cumhurbaşkanının seçilemediği, dokuz yılda on bir hükümetin kurulduğu 1970’li yılların kaotik
politik ortamında da, yeniden başbakan olduğu 1990’lı yıllarda da, cumhurbaşkanı olduğu dönemde de güçlü bir
1

“İcrai organın daha kudretli olması süratli çalışabilmesi için Reisicumhur’un tek dereceli olarak (halk tarafından)
seçilmesi ve icrai organ düzeninin başkanlık sistemine göre tanzimi…”
2
“Seçme ve seçilme hak ve hürriyetlerinin üzerine konulan anti-demokratik tahditler kaldırılmalı, milletvekili sayısı
azaltılmalı, tek meclis sistemine dönülmeli, devlet ve hükümet başkanlıkları birleştirilmeli ve başkanı millet seçmeli.
Referandum, millet vetosu ve halk teşebbüsleri müesseseleri kabul edilmelidir.”

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

75

yürütme istemiş, bu dönemde de başkanlık sistemini savunmuş ve hiçbir zaman felsefi olarak karşı çıkmamıştır.
Dahası, 1980 yılında Adalet Partisi, cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine TBMM’ye “cumhurbaşkanının
halk tarafından seçilmesini” içeren tek maddelik bir anayasa değişiklik teklifi vermiştir. Demirel’in, Özal’la
girdiği kişisel rekabetten dolayı Özal’ın başkanlık sistemini savunduğu dönemde bu konuya fazla girmediği ve
susmayı tercih ettiği, Özal’ın vefatından sonra cumhurbaşkanı olduğu dönemde ise yeniden başkanlık sistemini,
yeni anayasayı ve anayasal vatandaşlığı savunmaya başladığı belirtilmektedir (Yayman, 2016: 288).
12 Eylül sonrasında başlayan başkanlık sistemi tartışmalarına Danışma Meclisi, İstanbul Hukuk
Fakültesi Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu ve bazı hukukçular da dâhil olmuştur. (Fendoğlu, 2012: 46).
Türkiye’de başkanlık sistemini varoluşsal bir biçimde savunan, büyük bir iddia ve heyecanla konuyu gündeme
getiren kişinin Turgut Özal olduğu belirtilmektedir. Özal’ın, cumhurbaşkanlığı dönemindeki en büyük gündem
maddesi başkanlık sistemi olmuştur. Özal, Türkiye’nin tek parti dönemlerinde istikrar yakaladığını, parlamenter
sistemin krizler ürettiğini, 21. Yüzyılda Türkiye’nin var olabilmesi için başkanlık sisteminin kurulması
gerektiğini dile getirmiştir. Özal, başkanlık sistemini Türkiye’nin kurtuluşu olarak görmekteydi (Yayman, 2016:
289). Özal, uzlaşma geleneği zayıf olan Türkiye’nin koalisyon hükümetleriyle zaman kaybettiğini belirterek
Türkiye’nin heterojen yapısına başkanlık sisteminin daha uygun olacağını dile getirmiştir. Özal’a göre,
başkanlık sistemi, çoğunluğun seçtiği başkanın ülkenin bütünlüğünü temsil etmesi bakımından daha demokratik
bir sistemdir (Yılmaz, 2013: 630).
Alparslan Türkeş’in, 1990’lı yıllarda Özal’ın başlattığı başkanlık sistemi tartışmalarına sessiz kaldığı ve
bu konuda olumsuz konuşmadığı belirtilmektedir. Türkeş, hızlı ve güçlü bir iktidar için başkanlık sistemine
geçmek gerektiğini ifade etmiştir. Türkeş Dokuz Işık isimli eserinde “Yürütmeyi cumhurbaşkanlığı ve
başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz. Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın başında da
bütünleşmeci olmalıyız. Türk tarih felsefesi ve tarihinde icra organı hiçbir zaman bulunmamış yani tek bir
başkan tarafından yürütülmüştür” değerlendirmesinde bulunmaktadır (Yayman, 2016: 286).
Başkanlık sistemi tartışmalarını başlatan cumhurbaşkanı Özal, 1997 sonrasında bu tartışmaları sürdüren
ise Demirel olmuştur. Demirel’in başkanlık sistemi talebine başbakan Ecevit şiddetle karşı çıkmıştır. 2002
sonrasında ise başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Kuzu ve Cemil Çiçek başkanlık sistemi tartışmalarını
sürdürmüşlerdir (Fendoğlu, 2012: 46).
Başkanlık sistemini daha büyük bir istekle gündeme getiren ve somut bir anayasa değişikliği taslağı
hazırlatan kişi Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Erdoğan’ın isteğiyle hazırlanan anayasa değişikliği taslağı 2012
yılında Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunularak tartışmaya açılmıştır (Ataay, 2013: 269). Recep
Tayyip Erdoğan, 2003-2014 yılları arasında on bir yılı aşan başbakanlığı döneminde, farklı zamanlarda
başkanlık sistemiyle ilgili görüşlerini dile getirmekle birlikte özellikle 2014 yılında cumhurbaşkanı olmasından
sonra başkanlık sisteminin hükümet modeli olarak benimsenmesi konusunda daha istekli bir tutum sergilemiştir.
Erdoğan, özellikle 2015 genel seçimlerinin bu bakımdan bir dönüm noktası olması gerektiğini vurgulamış,
“Yeni Türkiye” hedefi doğrultusunda başkanlık sisteminin daha güçlü ve kararlı bir yönetim modeli olarak
benimsenmesi ile birlikte çok başlılığın yarattığı sıkıntılardan kurtulmanın mümkün hale geleceğini dile
getirmiştir. Erdoğan, Amerikan başkanlık sisteminden farlı olarak Türkiye’ye özgü bir başkanlık sistemi
modelini inşa edecek yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir (Kurban, 2015: 50).
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başkanlık sistemi anlayışının, temel siyasal kurumlar arasında başkana
ağırlık tanıdığı, buna yöneltilen eleştirilerin, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlal edildiği ve yürütmenin yasama ve
yargıya hâkimiyet kurduğu üzerinde yoğunlaştığı belirtilmektedir. AK Parti’nin 2012’deki anayasa değişiklik
taslağının en önemli özelliğinin, yürütme yetkisini kullanan başkana sistem içinde büyük bir ağırlık verilmesi
olduğu ifade edilmektedir. Taslağa göre, başkan beş yıllığına halkoylaması ile seçilmekte ve bir kişi en fazla iki
defa başkan seçilebilmektedir. Başkanlığa aday olabilmek için, son genel seçimde en az yüzde beş oy almış
siyasi partiler veya yüz bin vatandaş tarafından aday gösterilmek gerekmektedir. Başkanın yürütmeyle ilgili
yetkileri arasında bakanları atamak ve görevden almak, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yarısını ve üniversite
rektörlerini seçmek, yabancı devletlere temsilci göndermek sayılmış ve bunları tek başına kullanabilmesi
öngörülmüştür. Ayrıca, bakanların başkan tarafından atanacağı ve görevden alınabileceği, her bakanın başkana
karşı sorumlu olduğu, bakanların meclis dışından seçilebileceği, milletvekilleri ve yedek milletvekillerinin
bakan olmayacağı belirtilmektedir. Başkana verilen önemli bir yetki de, bakanlıkların kuruluş ve teşkilat
yapılarını başkanlık kararnamesiyle düzenleyebileceğidir (Ataay, 2013: 267). Böylece başkana, idari yapıyı
düzenlemede tek başına hareket etme olanağı tanınmaktadır.
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AK Parti’nin taslağını, ABD başkanlık sisteminden ayıran en önemli noktalardan biri, Türkiye’deki
mevcut üniter sistemin korunarak başkanlık sistemine geçilmek istenmesidir. Kıran (2015: 333), ABD’nin
federal bir sisteme sahip olmasının ve Kongrenin iki meclisten oluşmasının, yasa yapma süreçlerinin de daha
müzakereci ve sağlıklı bir zeminde ilerlemesine olanak sağladığını belirtmektedir. Yazar, iki meclisli yapının,
hem azınlık gruplarının hem de küçük eyaletlerin temsiline olanak sağladığını, çoğunluk despotizmine geçit
vermediğini ifade etmektedir. Yazar tarafından, AK Parti taslağında tek meclise yer verilmesi ve sistemin tek
meclisli üniter bir yapı üzerine inşa edilmek istenmesi bir eksiklik olarak görülmektedir.
Siyasal sistemimizin mevcut karmaşık halinin siyasal krizlere kolaylıkla sürükleyebileceği, özellikle
cumhurbaşkanı ve hükümetin farklı siyasal görüşlere sahip olması durumunda yürütmenin iki kanadı arasında
krizin kolaylıkla ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Bu görüşe göre, krizden kurtulmak için üç alternatif ortaya
konulmuştur (Kılınç, 2015: 13):
 Yeniden parlamenter sisteme dönmek ve cumhurbaşkanlığı makamını mümkün olduğunca
sembolik yetkilerle sınırlamak. Bu durumda yürütmenin fiili sahibinin hükümet olacağı ve
krizin önleneceği belirtilmektedir.
 Fiilen yarı başkanlık sistemine yaklaşan mevcut yapıyı tam olarak yarı başkanlığa dönüştürüp
cumhurbaşkanının yürütme yetkilerini artırmak.
 Başkanlık sistemine geçerek cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yetkilerini tek makamda yani
başkanlık makamında toplamak.
Yarı başkanlığa yakın olan sistemimiz yerine, ülkeye adaptasyonu sağlanabilmiş, aksak yönleri
giderilmiş, Türkiye’ye uygun bir başkanlık sisteminin Türkiye için faydalı olacağı belirtilmektedir. Türkiye
nüfusça bir mozaik halinde olduğundan bu duruma en uygun sistemin başkanlık sistemi olduğu, nüfusumuzun
homojen olmadığı; mezhep, etnik köken gibi farklılıkların koalisyonları doğurduğu, bunun da statükoculuğu
getirdiği vurgusu yapılmaktadır (Fendoğlu, 2012: 40-48). Türkiye’de çok partili parlamenter sistem, sık sık
yaşanan koalisyon hükümetleriyle bunlara bağlı olarak yaşanan siyasi istikrarsızlık ve hükümet krizleri
nedeniyle eleştirilmektedir. Bu eleştirilere, cumhurbaşkanının seçilme şekli ile ilgili yapılan düzenlemeler ve
yetkileri ile ilgili olarak ortaya çıkan yürütmedeki çift başlılık gibi konular da eklenmiştir (Aktaş, 2015: 275).
Başkanlık sisteminin, hükümetin ve siyasetin istikrarına katkıda bulunduğunu belirten Fendoğlu (2012: 39),
Türkiye’de her şeyin merkezden çözülmekle hantal bir bürokrasinin oluştuğunu, merkeziyetçiliğin değil de,
yerinden yönetimin esas alınması gerektiğini belirtmektedir. Yazar, ABD’de başkan öldüğünde yerine, seçilmiş
başkan yardımcısının geçtiğini, Özal’ın ölümünden sonra ise Türkiye’de kaos yaşandığını, yönetimde süreklilik
ve istikrar için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Türkiye’nin katı üniter yapılanmayla kimi sorunlarına çözüm bulmasının imkânsız olduğu, Avrupa’da
Türkiye kadar büyük olup aşırı şekilde merkezden yönetilen başka bir ülkenin olmadığı, merkezi yönetimin bir
tabu olarak görülmesinden dolayı aşırı merkeziyetçi yapının yıkıcı etkilerinin dahi Türkiye’de ciddi bir şekilde
tartışılmadığı ifade edilmektedir. Türkiye açısından değişim ve demokratik dönüşümün önündeki en büyük
engellerden birinin katı merkeziyetçi yapılanma olduğu vurgusu yapılmaktadır (Kıran, 2015: 325). Türkiye’nin
siyasi ve ekonomik yönden gelişmesi bakımından, hükümet sistemi değişikliği ile yürütmenin
güçlendirilmesinin ve tek elde toplanmasının sağlanabileceği ifade edilmektedir. Bu durumun, mevcut siyasi
ortama bakılarak değil, bir gelecek öngörüsü bağlamında istikrarlı hükümetler oluşturma açısından gerekli
olduğu vurgusu yapılmaktadır. Böylelikle, değişen şartlara uyum sağlayabilen ve gerçek anlamda icra eden bir
yürütmenin söz konusu olacağı belirtilmektedir. Türkiye’ye özgü uygun araçların geliştirilmesi halinde,
başkanlık sisteminin parlamenter sistemden ve yarı başkanlık sisteminden daha başarılı bir uygulama
gösterebileceği değerlendirmesi yapılmaktadır. Aksi durumda, Türkiye’nin değişen şartlara ayak uyduramaması
ve önemli krizlere sürüklenmesi tehlikesinin söz konusu olabileceği endişesi dile getirilmektedir (Yıldız, 2015:
11-12). Türkiye gibi siyasi parti liderlerinin, adayların belirlenmesinde birincil derecede rol oynadığı
sistemlerde başbakanın hem yasama hem de yürütmeyi kontrol etmesinin kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından
önemli sorunlar ortaya çıkardığı belirtilmektedir (Aktaş, 2015: 279).
Türkiye’de on birinci cumhurbaşkanının seçilmesi sürecinde yaşanan krizle birlikte hükümet sistemi
tartışmaları yeniden gündeme gelmiş ve beraberinde birtakım değişiklikler ve yeni sorunları da getirmiştir.
Cumhurbaşkanının seçilmesi krizi, görev süresi, görev ve yetkileri ile ilgili tartışmalar hükümet, muhalefet, ordu
ve bürokratik çevreleri karşı karşıya getirmiştir. Sürecin, bu çevreler arasında adeta bir iktidar kavgasına
dönüştüğü belirtilmektedir. AK Parti Hükümeti, askeri ve sivil bürokrasinin muhalefetine rağmen Anayasa’da
yapılan değişiklik yoluyla Abdullah Gül’ü 28 Ağustos 2007 tarihinde cumhurbaşkanı seçtirmiştir (Aktaş, 2015:
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280). Anayasa Mahkemesinin Anayasaya aykırı bir şekilde on birinci cumhurbaşkanının seçiminde oynadığı
engelleyici rolün üstüne, parlamentonun buna tepki olarak cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayan anayasa
değişikliği hamlesinin, gelecekte yaşanılacak muhtemel yönetim krizlerinin zeminini oluşturacağı belirtilmiştir
(Demirci, 2015: 435). Cumhurbaşkanı seçimlerinin krizlerle sonuçlanmasından dolayı cumhurbaşkanının meclis
tarafından seçilmesinin Türkiye’de ideal bir çözüm olarak görülmediği ifade edilmektedir. Cumhurbaşkanının
seçilme şekli ve yetkilerinin gözden geçirilmesiyle mevcut sistemin daha iyi işletilmesini sağlayacak
reformların daha iyi bir çözüm olarak düşünülebileceği belirtilmektedir (Ciğerli, 2015: 531).
Başkanlık sisteminin Türkiye için iyi sonuçlara yol açmayacağı yönünde görüşler de sürekli dile
getirilmiştir. Bu kapsamda siyasal kültürümüzdeki uzlaşmacı değerlerin zayıflığı, hoşgörü eksikliği dikkate
alınırsa, “kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği” seçimler, siyasetin rekabet alanı
olmaktan çok savaş alanı olarak görüldüğü bir ülkede kutuplaşma ve çatışmaların olmasına yol açacağı
biçiminde görüşler dile getirilmiştir (Yılmaz, 2013: 6-7). Başkanlık sisteminin, çoğunlukçu bir yapı ortaya
koyduğu için Türkiye gibi derin biçimde bölünmüş toplum yapıları için uygun bir sistem olmadığını ileri süren
başka bir görüşe göre, bu tür toplum yapılarında ortaklıkçı ve güç paylaşımına dayanan düzenlemelere ihtiyaç
vardır (Uluşahin, 2011: 29).
Ancak bütün bu tartışmalar devam ederken, başkanlık sistemine geçişi öngören “Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemini” ne ilişkin anayasa değişikliği teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine
(TBMM) sunulmuş ve Mecliste 21.01.2017 tarihinde 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun adıyla TBMM üye tamsayısının üçte ikisinden az, beşte üçünden çok bir oyla (339 oy)
kabul edilmiş ve referanduma sunulmak üzere 11.02. 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 16 Nisan
2017 tarihinde yapılan referandum ile 6771 sayılı Kanun % 51.41 ile kabul edildi. Böylece başkanlık sistemine
Türkiye’deki isimlendirme ile “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine” geçiş süreci resmen başlamıştır.
3.2. 16 Nisan 2017 Referandumu İle Kabul Edilen Anayasa Değişikliğinin Cumhurbaşkanı-İdare
İlişkisi Açısından Değerlendirmesi
16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa değişikliği hükümleri, hükümet sistemi değişikliği
yanında kuvvetler ayrılığı/kuvvetler arası ilişkiler açısından yeni bir yaklaşım getirmektedir. Ayrıca Türkiye
açısında eskiden beri tartışma konusu olan sivil-askeri yargı ayrımına son vermekte, sıkıyönetim gibi bir
yönetim tarzını ortadan kaldırmaktadır. Bunların yanında başkanlık sistemleri açısından en önemli kriz durumu
olarak nitelendirilen yürütme-yasama arasındaki krize çözüm olarak yürütme ve yasamaya karşılıklı seçimlerin
yenilenmesine karar verme yetkisi tanımaktadır. Yasama ve yürütmeye karşılıklı tanınan bu yetki Türkiye
şartları açısından muhtemel krizler için bulunmuş rasyonel bir tedbir olarak değerlendirilebilir.
Yukarıda belirtilen yeni düzenlemeler yanında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğal olarak idari
yapı hakkında da düzenlemeler içermektedir. Çalışmada “başkan-idare ilişkisi” odak nokta olduğundan
referanduma kabul edilen yeni düzenlemeler ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürütmeyi yeniden
yapılandırıldığı için, idare ile yürütme arasındaki ilişki birçok açıdan yeni bir niteliğe kavuşmaktadır. Bu
nedenle çalışmanın devamında bu alandaki doğrudan veya dolaylı hüküm ve düzenlemeler üzerinde
durulacaktır.
Genel bir tespit olarak; Anayasa’nın 8. ve 104. maddeleri gereği yürütme yetkisi ve görevi
Cumhurbaşkanına geçmesi ile birlikte, Bakanlar Kurulunun idare üzerinde sahip olduğu yetkiler, doğrudan
Cumhurbaşkanına geçmektedir. Bu kapsamda idareyle doğrudan veya dolaylı ilişkili Cumhurbaşkanın yetkileri
aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.
3.2.1 Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi
Bakanlar Kurulu yürütme organı olarak, idarenin yapı ve/veya işleyişini düzenlemek amacıyla
Anayasanın 115. Maddesine göre tüzük çıkarma,3 124. Maddesinin yorumuna göre de yönetmelik çıkarma
yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise, bu yetki Cumhurbaşkanına geçmektedir.
Cumhurbaşkanının idarenin yapı ve işleyişine ilişkin sahip olduğu/olacağı yetkiler şunlardır:
3

Madde 115 – Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı
olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.
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- Anayasanın 123. Maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı Kararname ile “Kamu Tüzel Kişisi” oluşturma
yetkisine sahip olacaktır. Söz konusu Anayasanın 123. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre “ Kamu tüzelkişiliği,
ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur.” Böylece Cumhurbaşkanı çıkaracağı
kararname ile kamu tüzel kişiliğine sahip yeni bir kamu teşkilatı kurabilecektir.4
- Anayasanın değiştirilen 124. maddesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı, “Bakanlar Kurulunun” ve
“Başbakanlığın” sahip olduğu yönetmelik çıkarma yetkisini devralmaktadır. Değişikliğe uğrayan 124.
Maddenin yeni hali şöyledir: “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” Ayrıca Cumhurbaşkanının yönetmelik çıkarma yetkisi
değiştirilen 104. maddede yer almaktadır. 104. maddenin 18. fıkrasına göre; “Cumhurbaşkanı, kanunların
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.” Ancak burada
değiştirilen 124. madde ile 104. madde arasında bir farklılık ortaya çıkmaktadır. 124. madde geleneksel normlar
hiyerarşisine uygun olarak “tüzük” yerine “Cumhurbaşkanlığı kararnamesini” ikame etmekte ve yönetmeliklerin
bunlara aykırı olmayacağını belirtmektedir. Buna karşın 104. Madde de çıkarılan yönetmeliklerin yalnızca
kanunlara aykırı olmamasını vurgulamaktadır. Kanımızca 104. maddede yalnızca “yönetmelik çıkarmak”
konusuna değinilip, ayrıntının ilgili maddeye bırakılması daha yerinde olurdu.5
Anayasa’nın 115. maddesinin de yürürlükten kaldırılacak olması, yukarıda değinilen düzenleme ile
birlikte normlar hiyerarşisi açısından “Tüzük” kavramı tarihe karışmakta, onun yerine “Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin” ikame edildiği görülmektedir.6
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hangi şartlarda çıkarılabileceğine ilişkin ayrıntılı düzenleme
Anayasanın değiştirilen 104. maddesinde yer almaktadır. Anılan maddenin 17. fıkrasına göre, “Cumhurbaşkanı,
yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.” Ancak yine aynı fıkrada yer
alan düzenlememeye göre Cumhurbaşkanın kararname çıkarma yetkisi şu kısıtlamalara tabidir:
1- Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve
ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenlenemez.
2- Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarılamaz.7
3- Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
4- Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri
uygulanır.
5- Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi hükümsüz hale gelir.
3.2.2 Cumhurbaşkanının İdareye Dair Genel Yetkisi
Öngörülen değişiklik ile, Başbakanın işlev ve yetkileri Cumhurbaşkanına geçeceği için, 2019 yılında
yürürlükten kalkacak olan 112. maddede başbakan için tanımlanan işlev8 Cumhurbaşkanına geçecektir.

4

Ancak Cumhurbaşkanının burada değinilen kararname çıkarma yetkisi mutlak olmayıp, Anayasanın 104. maddesinin
değişik halinde belirtilen sınırlamalara tabidir.
5
Nitekim değiştirilen 104. madde de yer “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir” biçimindeki yetki bu
türdendir. Silahlı kuvvetlerin hangi durumda kullanılmasına karar verileceğine ilişkin ayrıntı Anayasanın 92. maddesinde
yer almaktadır. Buna göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya
uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı
da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.”
6
Anayasaya ilave edilen Geçici Madde 21’e göre “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun
hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici
işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında
152 nci ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur.”
7
Bu kısıtlamaya, Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü örnek verilebilir.
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Dolayısıyla siyasi işlevleri yanında her bir bakanlığın idari teşkilatının başı konumunda olan bakanların
sorumluluğu Cumhurbaşkanına karşı olacaktır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanının her bir bakan üzerinde bir
gözetim ve denetim yetkisi olacaktır.
Başbakanlığın idari yapısını düzenleyen 3056 sayılı Kanun 4. maddesinde Başbakan için “Başbakan,
Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst amiridir.” denilmektedir.
Dolayısıyla bakanlıkların en üst amiri olma sıfat ve yetkisi Cumhurbaşkanına geçecektir. Böylece
Cumhurbaşkanı ile, idari teşkilatlar arasında açık hiyerarşik bir ilişki de kurulmuş olacaktır.
Diğer taraftan değiştirilen 106. maddenin 10 fıkrasına göre; “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenir.” Mevcut duruma göre Kanun ile düzenlenen bakanlık yapıları9 Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile düzenlenebilecektir. Yukarıda değinilen ve Anayasa’nın değiştirilen 104. maddesinde yere alan
“Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” hükmü dikkate
alındığında, Cumhurbaşkanının ancak yeni bakanlık teşkilatı kurabileceği yorumu yapılabilir. Ancak kurulan
yeni bakanlık şu veya bu şekilde diğer bakanlıklardan bazı görevler alınarak oluşturulabilir. Böyle bir durumda
da yine yukarıda değinilen değişik 104. Maddede yer alan “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı
hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır” hükmü geçerli olacaktır. Bu kısıtlamalar göz önüne
alındığında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni bir bakanlığın kurulması zor görülmektedir. Dolayısıyla
mevcut 21 bakanlık yanında yeni bakanlıklar kurulacaksa bunun yine kanun ile yapılması daha rasyonel
olacaktır.
Cumhurbaşkanının idare üzerindeki genel yetkisi kapsamında kamu politikası belirleme yetkisinden de
bahsedilebilir. Kamu hizmetleri, belirlenen kamu politikaları doğrultusunda sunulduğu için, belirlenen kamu
politikalarının idare için yönlendirici etkisi olacaktır.
3.2.3 Cumhurbaşkanının Kamu Görevlilerinin Atanmasına İlişkin Yetkisi
Değiştirilen 104. maddenin 9. fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı “Üst kademe kamu yöneticilerini atar,
görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenler”. Dolayısıyla üst kademe kamu yöneticilerini atama yetkisi Cumhurbaşkanında olacaktır. Ancak “üst
kademe kamu yöneticisi” nitelendirilmesinin kapsamına hangi kamu yöneticilerinin girdiği açık değildir. Yine
Anayasanın 128. maddesinin son fıkrasında “Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla
özel olarak düzenlenir” denilmektedir. Dolayısıyla iki farklı madde de iki farklı nitelendirme yapılmıştır. Bunun
yanında üst kademe kamu yöneticilerinin “yetiştirilme usul ve esaslarının” kanunla düzenleneceği anayasa
tarafından hüküm altına alındığı için bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacaktır.10
Değiştirilen 104. maddenin 9. fıkrasında yer alan üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin
usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği hükmünün nasıl uygulanacağının tartışılması
gerekir. Çünkü 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, uygulamada üst
düzey diye kabul edilen kamu yöneticilerinin nasıl atanacağını düzenlemiştir. 2451 sayılı Kanununa göre,

8

112. maddenin ilgili metni şöyledir: “Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini
sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte
sorumludur.
Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve
işlemlerinden de sorumludur.
Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri
almakla yükümlüdür.”
9
2019 yılında yürürlükten kalkacak olan 113. maddenin 1. fıkrası şöyledir: “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
10
Anayasa’nın 128. maddesinin son fıkrasının amir hükmünü yerine getirmek üzere 1985 yılında 3149 sayılı Üst Kademe
Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında Kanun kabul edilmiş ve bu Kanunda üst kademe yönetici “Müsteşar, Müsteşar
Yardımcısı, Genel Müdür, Başkan, Kurul Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkam, Büyükelçi, Vali, Kaymakam,
Bölge Müdürü olarak atanabilecek kamu görevlileriyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla
tespit edilecek diğer üst kademe yöneticileri” biçiminde tanımlanmıştır. Ancak bu 3149 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilmiş olup, yerinde başka bir kanun çıkarılmamıştır.
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Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı
cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır (md. 2).11
Dolayısıyla genel olarak bakıldığında “üst kademe kamu yöneticileri”nden bazılarını Bakanlar Kurulu
atamaktadır. Bakanlar Kuruluna ait bu yetki doğal olarak Cumhurbaşkanına geçecektir. Ancak bu konuda bir
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin çıkarılması değiştirilen 104. maddede yer alan “Kanunda açıkça düzenlenen
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı
hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır” düzenlemesi ile nasıl bağdaştırılacaktır?
3.2.4

Cumhurbaşkanının İdari Eylem ve İşlemlerinin Yargı Denetimine Tabi Tutulması

1982 Anayasasının geleneksel parlamenter sisteme göre, yürütmeyi ve yürütmenin sorumsuz kanadı
olan Cumhurbaşkanını güçlendirdiği bilinen bir olgudur. Cumhurbaşkanı çok sayıda idari işlemi tek başına
gerçekleştirmesine rağmen, Cumhurbaşkanının tek başına gerçekleştirdiği idari işlemler Anayasanın 125.
maddesi ile yargı denetimi dışında bırakılmıştır.
Yeni sistemde 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı
işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır” cümlesi ve “Ancak,” kelimesi metinden
çıkarılmıştır. Bunun yanında Anayasanın 105 maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanının resen imzaladığı
kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dâhil, yargı mercilerine başvurulamaz”12 hükmü de Anayasa
dan çıkarılmıştır. Şimdiye kadar Anayasanın 2. maddesinde belirtilen “hukuk devleti” ilkesi açısından
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idari işlemlerin yargı denetimi dışında kalması eleştirilen bir husustu.
Yeni durumda Cumhurbaşkanının bütün idari eylem ve işlemleri yargı denetimine açık hale gelecektir. Böylece
atama vb. işlemler idari yargı denetimine tabi olacak olup, Cumhurbaşkanının idari işlemleri nedeniyle Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuru da yapılabilecektir.
3.2.5. Milli Güvenlik Kurulu’nun Yapısında Meydana Gelen Değişiklik
Milli Güvenlik Kurulu’na ilişkin düzenleme, 1982 Anayasası’nın 118. Maddesinde yer almaktadır. Bu
maddenin 1. Fıkrasına göre “Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay
Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.” Yeni sistemde bu fıkrada yer alan
“Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları” ibaresi yerine “Cumhurbaşkanı Yardımcıları”,
“Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” ibaresi yerine “Genelkurmay
Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından” ibaresi getirilmektedir.13
11

(1) Sayılı Cetvelde belirtilen görevler şunlardır: Valiler; Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler; Diyanet
İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri; Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri; Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanı,
12
Anayasanın 105 maddesi tamamen değişmiş olup, anılan maddenin mevcut hali şu şekildedir:
E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
Madde 105 – Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek
başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan
Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dâhil, yargı mercilerine
başvurulamaz.
13
Madde 118 – (Değişik birinci fıkra: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında,
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.
Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.
(Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti
ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar
Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve
güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.
Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca
düzenlenir.
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Anayasa’nın 118. maddesinin üçüncü fıkrasına göre “Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik
siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması
konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin
bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü
tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.” Yeni değişikliğe göre, bu fıkrada yer alan “Bakanlar
Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde
değişmektedir.
Anayasa’nın 118. Maddesinin dördüncü fıkrasına göre “Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan
ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.” Yeni sistemde bu
fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, şeklinde değişmektedir. Aynı maddenin
beşinci fıkrasında ise “Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında
toplanır.” İfadesi yer almaktadır. Yeni sistemde, bu fıkrada yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı
yardımcısının” şeklinde değişmektedir. Aynı maddenin altıncı fıkrasına göre “Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.” Bu fıkrada yer alan “kanunla” ibaresi
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değişmektedir.
SONUÇ
Amerika Birleşik Devletleri’nde cari olan başkanlık sisteminde federal devlet açısından idare üzerinde
başkanın güçlü bir erke sahip olduğu ifade edilebilir. Bunun yanında bazı kamu görevlilerinin atanmasında
Kongrenin onayı, başkanı, atamalarında daha dikkatli olmaya sevk etmektedir. Buna karşılık başkan da, kamu
görevlilerinin görevden alınması noktasında hiçbir denetime tabi değildir. Başkanın bu yetkisi, yürütmenin başı
sıfatıyla idare üzerindeki denetim ve kontrol gücünü artırmaktadır. Başkanlık sisteminde, başkanın idare
üzerinde mutlak anlamda bir hâkimiyetinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar bazı atamalarda
Kongrenin onayını alması zorunlu olsa da, görevden almalar noktasında başkanın herhangi bir denetime tabi
olmaması, sistem içinde onu çok güçlü bir konuma getirmektedir.
Türkiye’de 2019 yılında geçerli hale gelecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yukarıdaki
değerlendirmeler yanında, genel bir değerlendirme yapılacak olursa, idare-Cumhurbaşkanı ilişkisinin, Bakanlar
Kurulu-İdare ilişkisine benzer bir biçimde yürüyeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanında, sistemin niteliği gereği
daha önce kolektif bir yapıya verilen yetkiler, tek bir kişi tarafından kullanılacak, tamamlayıcı işlem
mahiyetinde Cumhurbaşkanının onayı gibi bir mekanizma da olmayacaktır. Cumhurbaşkanın idari işlemlerinin
yargı denetimine açılacak olmasının, özellikle atama işlemlerinde daha dikkatli olmasına neden olacağı ifade
edilebilir. Ancak Türkiye’nin üniter bir devlet olması, Cumhurbaşkanının idare üzerindeki etkisini ABD’ye göre
daha da güçlendirecektir.
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TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARINDA BAKAN VE BAKAN
YARDIMCILIKLARININ GELECEĞİ
Doç. Dr. Mehmet Güneş
Ufuk Üniversitesi İİBF
mehmet.gunes@ufuk.edu.tr
ÖZ
Bakan yardımcılıklarının idari hiyerarşideki yerinin hala tartışmalı olduğu mevcut sistemden sonra
başkanlık sisteminde bakanlar ve yardımcılıklarının gelecekteki durumlarının nasıl olacağı Türk kamu
yönetiminin ilgilenmesi gereken bir konudur. Benzeri ülkelerdeki uygulamalar incelendiğinde Türkiye’de
Başkanlık sistemi tartışmaları ile birlikte geleneksel merkezi idari yapılarının da değişime uğrayacağı tahmin
edilebilir.
Bu çalışma, tarihsel gelişimi dikkate alınarak bakan ve bakan yardımcılarının hiyerarşik örgütlenmedeki
yerini Türkiye’deki başkanlık sistemi tartışmalarını gözeterek analiz etmeyi ve analiz yardımıyla bakan ve bakan
yardımcılarının hiyerarşide gelecekteki yeri konusuna açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Başkanlık sistemi, Bakan, Bakan yardımcılığı, Türkiye

Future Status of Minister and Vice-Ministers at Presidential System Discussions in Turkey
Abstract
After the status of the vice-ministers in the organizational hierarchy is still in question at current
political system in Turkey, how will the future status of ministers and vice ministers in presidential system is a
issue for the Turkish public administration. Considering the practices in other countries with discussions of
presidential system for Turkey, it is also predictable for the central administrative structures in Turkey will
undergo change
This study aims to analyze the ministers and vice-ministers in terms of their organizational role by
considering the presidential system discussions with its historical development in Turkey. By the help of the
analysis, the hierarchical future roles of the ministers and vice-ministers are tried to be clarified.
Keywords: presidential system minister vice minister, Turkey

GİRİŞ
Parlamenter sistemin vazgeçilmez öğesi olarak Meclisin güvenine sahip olan Kabine,
çoğunlukla Başbakan ve bakanlardan oluşur. Yürütme organı olarak Devletin öne çıkan faaliyetlerini
yerine getirme görevini üstlenirken Kabine; birlikte hareket eder, kararlarını müşterek alır ve
sorumluluğunu birlikte yerine getirir. Bakanlar hem Başbakana ve hem de güvenoyu aldıkları Meclise
karşı siyasi sorumluluk taşırlar. Meclis hükümeti sisteminden farklılaşarak kuvvetler ayrılığı ilkesinin
bir sonucu olarak Türkiye’de ilk kabine 30 Ekim 1923 - 6 Mart 1924 tarihleri arasında görev yapan
İnönü hükümeti ile başlamıştır. Mayıs 2016’dan itibaren görevde bulunan Başbakan Binali Yıldırım
kabinesi ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin 65nci hükümetidir. Türkiye’de uygulanan Parlamenter
demokrasi sistemi, yaklaşan yüz yıllık geçmişine rağmen birçok dönemde çeşitli eleştirilere tabi
tutuldu. Her defasında Türkiye’deki Parlamentarizm çeşitli anayasa değişiklikleri ile güçlendirilmeye,
rasyonelleştirilmeye çalışıldı. İlk olarak 1982 anayasasında önemli yetkilere sahip kılınan bir
Cumhurbaşkanlığı görüldü ancak büyük kırılma 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandıktan sonra
2014 yılında halkın doğrudan Cumhurbaşkanını seçmesi ile başladı. Halk tarafından doğrudan Meclisi
belirlediği gibi Cumhurbaşkanını belirlemesi sonucunda oluşan farklılığa ilişkin beklenti ve eleştiriler
arttı. Ancak 2015 yılından itibaren bu eleştiriler artık yerini yeni bir sistem arayışına dönüştürüldü.
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Bahsedilen tarihten itibaren Türk Kamu yönetiminde, parlamenter demokrasideki çeşitli sorunların
varlığı daha sıkça tartışılarak Başkanlık modeli karşılaştırmaları daha çok yapılmaya başlandı.
Türkiye’nin siyasi, idari, ekonomik birçok sorunun çözümünde başkanlık modelinin gerekliliği
konusunda farklı görüş ve düşünceler ortaya konuldu. 10 Aralık 2016 tarihinde TBMM’ne iktidar
partisi tarafından sunulan kapsamlı anayasa değişikliği ile bu tartışmalar yerini muhtemel
değişikliklere dönüştürüldü. Bu çalışmada Türk kamu yönetimini yakından ilgilendiren ve hükümet
sistemini kökten değiştirecek olan Başkanlık tartışmaları eşliğinde, Parlamenter sistemde bakanlar ve
bakan yardımcılıkların gelecekte kurulması planlanan hükümet sisteminde nasıl şekilleneceği konusu
açıklanmaya çalışılmaktadır. Mevcut uygulamalar sonrasında bakanlıkların ne şekilde oluşturulacağı
ve bu durumun diğer ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılması yapılacaktır.
1. Türkiye’de Başkanlık
Eleştirilerin Kaynağı

Sistemi

Tartışmalarında

Parlamenter

Sisteme

Yönelik

Türkiye’de sosyal nitelikli başlıklardan olan yönetim, hükümet, hukuk ve siyasetle ilişkili konular
tartışıldığında varılan sonuç genelde “sistemin sorunlu” olduğu ve yeni bir sisteme geçilmesi gerektiği
teklifini içermektedir. Ancak sistemin ne şekilde ve nasıl sorunlu hale geldiği, ne zamandan beri kendi
kendine sorun üretmeye başladığı, sistemdeki uygulamaların kurala bağlı mı yoksa kişiye bağlı mı
olmasından kaynaklandığı türünden sorulara cevap verilmemektedir. Benzeri bir duruma örnek olarak
son yılarda artan yoğunlukla halen geçerli olması gereken Parlamenter hükümet sisteminin
kendiliğinden geçersizleştiği, uygulanamaz hale geldiği veya yetersizliğine yönelik tartışmalardır.
Buna göre “mevcut sorunları çözmeye Anayasada yer alan Parlamenter sistem yeterli olmadığı gibi
birçok sorunun da kaynağı durumundadır. Bu sistem etkisini yitirmiştir, değiştirilmesi gerekir”
iddiaları artmıştır. Bu tür iddialar karşısında Gözler; “Ülkemizde şu an parlâmenter hükûmet sistemi
kurum ve kurallarına fiilen uyulmamaktadır. Türkiye’de şu an parlâmenter hükûmet sisteminin fiilen
değiştiği vakıası, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından 14 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı bir konuşmada:
“İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi
yapılması gereken bu fiilî durumun hukukî çerçevesinin yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi,
kesinleştirilmesidir.” (Gözler, 2016a: 11). Cumhurbaşkanın bu çıkışı üzerine özellikle 14 yıllık
kesintisiz iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından siyaset gündemine taşınan Parlamenter
sistemden vazgeçilerek başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğine dair öneri ve kabuller her geçen gün
daha da çoğalmıştır. Bu görüş sahiplerine karşı Gözler, Parlamenter sistemden vazgeçilmesini öneren
öneri sahiplerinin başta olmak üzere diğer geçmişte de bu şekilde düşünen iktidar sahipleri tarafından
1982 Anayasasının kabul edildiği tarihten yani 1982’den şu ana kadar “Cumhurbaşkanının seçim
usûlü dışında, hükûmet sistemine ilişkin tek bir değişiklik yapılmadığını hatırlatarak artık bir öneri
ortaya koymak gerektiğini belirtmiştir (Gözler, 2016b: 18).
Türkiye’de 1 Kasım 2015 seçimleri ile bir ara küllenen bu tartışmalar “Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun 4 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra Başbakanlıktan
çekileceğini açıklaması ve konunun basında “4 Mayıs Saray Darbesi” diye isimlendirilmesinden sonra
tekrar alevlenmiş ve bu olayla artık Türkiye’de Anayasamızın öngördüğü parlâmenter hükûmet
sisteminin artık tamamıyla terk edildiğini ve fiilî bir başkanlık sistemine geçildiğini” (Gözler, 2016a:
13) ileri süren yazarların da vurguladığı üzere Türkiye anayasal olmasa da fiili bir başkanlık sistemine
doğru sürüklendiği görüşü ileri sürülmüştür. Nihayet yaşanan fiili durumu hukuki bir gerçekliğe
dönüştürmek amacıyla MHP ve AKP tarafından yapılan müzakereler neticesinde Türk siyasi sistemi
ve kamu yönetiminde önemli bir değişime işaret eden anayasa değişiklik önergesi 10 Aralık 2016
tarihinde TBMM’ye verilmiştir. Artık Türkiye’deki Başkanlık tartışmalarında en çok üzerinde durulan
hususlar; başkanın seçimi ile başkanın kim veya hangi siyasi görüşten olacağı ve başkanın ne tür
yetkileri ile donanacağı, meclise karşı değil halka karşı sadece sorumlu olacağı ve bu şekilde hızlı
karar ve uygulamalara sahip olacağına yönelik olacaktır. Ancak diğer yanda ister adı
Cumhurbaşkanlığı ister başkanlık sistemi olsun bu yeni sistemde başkanın yetkileri, yeteneği, becerisi

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

kadar kuracağı kabinede görev yapacak olan bakanların seçimi, yetki ve sorumlukları ve bakan
yardımcılıkları konusu da bir o kadar önem kazanacaktır.

2. Parlamenter Sistemde Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklarının Oluşumu
Türkiye’nin öteden beri uyguladığı ve artık yetersiz kaldığı ve birçok yönetim sorunun kaynağı
olarak kimi gruplar tarafından ifade edilen parlamenter sisteminin özellik ve unsurlarını yakından
hatırlamak gerekir. Gerçekte Türkiye’nin bir parlamenter sistemi içerip içermediğini de ayrıca
değerlendirmek gerekecektir. Egemenliğin öncelikli olarak seçimle işbaşına gelen ve
milletvekillerinden veya senatörlerden oluşturulan Meclis olarak da adlandırılan Parlamentolar eliyle
belirlendiği ve “Parlamenterizm” olarak anılan sistemde; yürütme organı ikili (düalist) bir yapıdadır ve
bir kanatta sembolik yetkilerle donatılmış devlet başkanı olurken, diğer kanatta ise başbakan ve
bakanlardan oluşan bakanlar kurulu bulunur. Bu sistemde, yasama faaliyetleri icra edilen Parlamento
içerisinden oluşturulan yürütme organının en etkili ve yetkilisi devlet başkanı değil Bakanlar
Kuruludur. Bu kurulun üyeleri hem yasama hem de yürütme organının bir üyesi olarak görev
yapabilirler. Yürütme organının sorumlu ve yetkili kanadını oluşturan Bakanlar Kurulu, ancak yasama
organının güvenine sahip olduğu sürece görevde kalabilir ve her an Parlamento üyelerinin güvenini
kaybederek yetkilerini kaybedebilir. Buna mukabil yürütme organı da kimi anayasalarda düzenlendiği
üzere yasama organı karşısında tamamıyla güvencesiz değildir ya Cumhurbaşkanı tarafından ya da
Hükümet kararıyla parlamentonun feshedilerek yeni seçimlere gidilmesine ve yeni bir yasama organı
oluşturulması için ayrıca karar verilebilir. Ancak her seferinde yürütme organı daima yasama
organının kararlarına bağımlı olacaktır. Bakanlar kurulu oluşturulduktan sonra artık tüm program ve
icraatlarını doğrudan sorumlu olmadığı seçmenlere karşı değil meclisteki Parlamenterlere sunmak
zorunda kalmaktadır. Parlamenter sistemde en yetkili organ olan bakanlar kurulunda bakanlar gerçek
yetki sahibidirler. Her ülkede bakanlar siyasi bir görev olarak devleti yani merkezi idareyi en üst
seviyede temsil eden bir yapı olmanın yanı sıra idari olarak da merkezi kamu hizmetlerinin gerektiği
gibi yönetilebilmesi için kurulan ana hizmet teşkilatlarıdır. Türk anayasal düzeninde de kabul edildiği
üzere her bakan, bakanlık merkez örgütü ile bakanlığına bağlı dairelerin ve hizmet birimlerinin en üst
hiyerarşik amiridir. Ayrıca teşkilatının sorumluluğu yanında bakan, kabinede Başbakana karşı sorumlu
olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.
Anayasada bakanların üstlendikleri görevlerinde öne çıkan yani bakanların yürütmeye yönelik
görevleri arasında;
(a) Bakanlığını ilgilendiren yasaları uygulamak ve normal olarak bakanlığının yetki çevresine giren
tüm konu ve işleri yönetmek;
(b) Başbakana ve Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere bakanlığını ilgilendiren kararname, tüzük ve
yönetmelikleri hazırlamak;
(c) Kendi bakanlığını ilgilendiren herhangi bir yasa ve bu yasalara uygun olarak çıkarılan tüzük ve
yönetmeliklerin uygulanabilmesi için yönerge, genelge ve benzeri metinleri yayınlamak;
(ç)
Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Cumhuriyet Bütçesinin kendi bakanlığına ait kısmını
hazırlamak ve uygulamak başta yer almaktadır.
Bakanlar kurulu üyesi olarak resmi görevleri dışında başka bir iş yapamayan bakanlar, TBMM
içerisinden veya dışından görevlendirilebilirler. Halen son kurulan kabinede Başbakan dışında beş
Başbakan yardımcısı ve 21 bakanlık bulunmaktadır.
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3. Türkiye’de Parlamenter Sistem Yerine Başkanlık Sisteminin Uygulanmasına İlişkin
Tartışmalar
Türkiye’de halk tarafından sonucu belirlenen 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yürütme
erkinde birbiriyle eşit demokratik meşruiyete sahip iki aktörün ortaya çıktığı ve bu durumun belirsizlik
doğurduğu, çift-başlılık sorununun ülke yönetiminde yetki karmaşası ve yetki sorumluluk
dengesizliğine yol açtığı, ülkedeki parlamenter sistemin kuruluşundan itibaren tipik parlamentarizm
özelliği göstermediği, bürokratik vesayetin devamını sağlayan bir mekanizma işlevi gördüğü,
uygulanan parlamentarizmin kırılganlık yarattığı ve tıkanmalar oluşturduğu, çeşitli hükümet krizlerine
yol açtığı ileri sürülerek parlamenter sistemin sınırlılıkları dile getirilmektedir. Eğer Türkiye’de
Başkanlık sistemi getirilirse yürütmede çift-başlılık sorununa bir son vererek olası hükümet krizlerinin
önüne geçecek, halk iradesinin direkt olarak devlete yansımasını getirerek yürütme organının
demokratik meşruiyetini artıracak, parlamenter sistemde karşılaşılan halk iradesinin siyasi
mühendisliğe kurban gitmesinin önüne geçecek, toplumun vesayet karşısında konjonktürel ve liderodaklı bir siyasete olan bağımlılığına bir son vererek siyasetin gayrı-şahsileşmesine katkı yapacak,
yürütme ile yasama erklerini birbirinden net bir şekilde ayrıştırarak etkin, hızlı ve istikrarlı bir
yönetimin zemininin oluşmasını sağlayacak, parlamentoyu özerk ve güçlü kılarak toplumsal
farklılıkların korunmasını ve milletvekilliğinin kalitesinin yükselmesini getirecek denilerek beklenen
faydaları sıralanmaktadır (Aslan, 2015: 8). Başkanlık sistemine ilişkin tartışmalarda diğer taraftan
Türkiye’de başkanlık sistemine yönelik kamuoyunda dillendirilen başlıca üç itiraz bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, başkanlık sisteminin “tek-adam yönetimi” ve otoriterleşmeye yol açacağı
iddiasıdır. Bu görüşe göre, başkanlık sistemi ancak karizmatik siyasi liderler tarafından
savunulmaktadır. Bu siyasiler gücü tek elde toplayıp tüm ülkeye kendi iradelerini dayatmayı
arzuladıklarından, buna en uygun yönetim sistemi olan başkanlık sistemine geçilmesini istedikleri
iddia edilmektedir. İkinci itirazda, başkanlık sisteminin ülkenin “bölünmesine” yol açacağı ileri
sürülmektedir. Başkanlık sisteminin ülkenin üniter yapısını bozarak ülkeyi federalizme, oradan da
parçalanmaya götüreceği savunulmaktadır. Bu iddia, başkanlık sistemi ile federalizmin birbirlerini
zorunlu olarak gerektirdiği ve federalizmin her halükarda parçalanmayı getireceği düşüncesine
dayanmaktadır. Son olarak ise, başkanlık sisteminin yürütme ile yasamayı net bir şekilde birbirinden
ayıran niteliği ve ülkede uzlaşma kültürünün eksikliği nedeniyle ülke yönetiminde bir “tıkanmaya” ve
istikrarsızlığa sebep olacağı ayrıca öne sürülmektedir (Aslan,2015: 9).
Türkiye’de Başkanlık sistemini önerenlerin ileri sürdüğü üzere Başkanlık sisteminin yönetime hız
getirmesi önemli avantajlardan ilki olacaktır. Ülke yönetimine dair kararların yürütme erki içerisinde
parlamento süreçlerine takılmadan alınması yönetimin hızlı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca Başkanlık
sisteminde tek karar alıcı merciinin olması, yani karar süreçlerinin çok fazla yayılmadan gerçekleşmesi
yönetimde kararların tutarlılığını ve dolayısıyla da etkinliğini artıracak ve başkanlık sisteminde
yürütmenin tek elde toplanması daha etkin bir yürütmeyi ortaya çıkarabilecektir. Diğer yandan
yürütme ile yasamanın birbirinden net bir şekilde ayrılması, demokratik bir rejimin en başta gelen
ilkelerinden biri olan güçler ayrımının en iyi şekilde gözetilmesini sağlayacaktır. Özellikle yürütmenin
halk tarafından doğrudan seçilmiş olması, ülke yönetiminde alınan kararların hesabının kimden
sorulacağı konusunda da bir netlik olmasını sağlayacaktır. Başkanlık sisteminin demokratik istikrar
açısından daha tercih edilir olan iki-partili siyasi yapıya gidişi kolaylaştıracağı ve aşırılıkçı partilerin
sistemi etkilemesinin önüne geçileceği, parlamento seçimlerinin ayrı bir şekilde yapılması, aşırı
grupların istikrar adına seçim barajı yoluyla parlamento dışında tutulmasını gereksizleştirerek bu
grupların demokratik siyasetin içine çekilmesini de olanak sağlayacağı ileri sürülmektedir.
Başkanlık sisteminin mevcut yapısından kaynaklanan olumsuzluk ve eleştiriler arasında ise ilk
olarak başkanlık sisteminin “çifte meşruiyet” sorununa kapı aralaması gelmektedir. Buna göre hem
başkan hem de parlamento doğrudan halk tarafından seçildiğinden, erkler demokratik olarak en az
diğeri kadar meşru olduğunu öne sürerek iktidar mücadelesine tutuşma ve geri adım atmayarak sistemi
tıkama (gridlock) eğilimi gösterebilmektedir (Mainwaring, 1990). Diğer bir eleştiri ise Başkanlık
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sisteminin katılığı yani esnek olmamasıdır. Burada vurgulanan husus, başkanın belirli bir dönem için
seçilmiş olmasından dolayı, ülke yönetiminde başarısızlığı veyahut da daha başka nedenlerle halk
nezdinde popülaritesini yitirmesi durumunda görevinde kalmaya devam etmesi zorunluluğudur
(Mainwaring and Shugart, 1997). Bunlara ek olarak getirilen diğer bir eleştiri ise Güney Amerika
ülkelerinde görüldüğü üzere seçimi kazananın, yani başkanın aşırı özgüvene kapılarak gücünün
sınırlarını zorlaması ve baskıcı bir yönetime evrilebilmesidir. Diğer taraftan, muhalefette kalanların da
bir sonraki seçime kadar iktidar umutlarını tüketmeleri sonucu, kaybetmenin de verdiği hayal
kırıklığıyla ülkede kutuplaşmayı körükleme ya da askeri müdahale gibi siyaset-dışı yolları devreye
sokma girişiminde bulunabileceği endişesi de dile getirilmektedir (Cheibub, 2007). Son olarak
Başkanlık sisteminin etnik, dini ve ideolojik olarak bölünmüş çok-partili siyasi yapılara sahip ve parti
disiplinin ön plana çıktığı ülkelerde başarılı olamayacağı, böylesi toplumsal yapılarda başkanlık
sisteminin ülkeyi Max Weber’in öne sürdüğü “liderlik demokrasisi”ne sürükleyeceği, iktidarın
şahsileşeceği ve “katılımcı demokrasi”ye zarar vereceği dillendirilmektedir (Aslan, 2015: 18-19).
Siyasi tıkanıkların aşılabilmesi için sistem önerileri içerisinde belirtilmesi gerekir ki
“Cumhurbaşkanlarının parlâmento seçimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisi sadece ve sadece
parlâmenter hükûmet sistemlerinde olan bir yetkidir. Başkanlık hükûmeti sistemine geçildiğinde
hâliyle başkanın böyle bir yetkisi olmayacaktır.” (Gözler, 2016b: 19). Ayrıca “başkanlık hükûmeti
sisteminde başkan, kanun koyma yetkisine sahip değildir; sadece ve sadece yürütme yetkisine, yani
kanunları sadıkane bir şekilde uygulama yetkisine sahiptir. Başkan, yasama yetkisine hiçbir şekilde
sahip değildir. Yasama sürecine de katılamaz. Kanun teklif etme yetkisi bile yoktur. Keza başkanlık
sistemlerinde
bakanlar,
parlâmentoda
kanun
müzakerelerine
katılamazlar;
oy
da
kullanamazlar.”(Gözler, 2016b:20). O halde böyle bir başkanlık sistemiyle parlamenter sistemin
sorunlarına çare aranıyorsa Gözler’e göre bu arayış bir çözüm getirmeyecektir.
Başkanlık sistemi tartışmaları kadar uygulanacak başkanın seçim sistemi de önem kazanmaktadır.
Örneğin tek turlu uygulanan Meksika’da mevcut başkan Enrique Pena Nieto % 38 oy oranıyla, daha
önceki başkanlardan Felipe Calderon ise 2006 yılındaki seçimlerde % 36 oy oranıyla başkan
seçilmiştir. Bu oranlar Başkanın meşruiyetini tartışmalı kılabilecektir. Diğer yandan Başkanlık ve
parlamento seçimlerinin aynı anda yapılması aynı siyasi iradenin her iki erkte de çoğunluğu elde
etmesine yol açarak demokrasi, özgürlükler ve güç paylaşımı konusunda sıkıntılara neden olabileceği
eleştirileri yapılmaktadır. Ancak seçimlerin farklı zamanlarda yapılması da toplumsal ve siyasi
alandaki dalgalanmalara endeksli olarak iki farklı iradenin yürütme ve yasama da konuşlanmasına ve
dolayısıyla sistemi tıkayarak istikrarsızlığa sebep olabileceği de belirtilmektedir. Fransa’da
Cumhurbaşkanı ve parlamentonun farklı siyasal düşünceleri temsil etmesi durumuna “nikâhsız evlilik”
denilmektedir. Bu şekilde yaşanan dönemlerde Fransa istikrarsız yönetimleri yaşamıştır. Yürütme ile
yasama organları arasındaki ilişkilere damgasını vuran başka bir mesele de birbirlerinin seçimlerini
yenileme meselesidir. Bu durum, başkan ile parlamentonun karşı karşıya gelmesi sonucu sistemin
tıkanma yaşamasında ön plana çıkmaktadır. İki taraf arasındaki ilişkilerin birbirini feshedebilecek
şekilde düzenlenmesi başkanlık sisteminin genel mantığına ve güçler ayrılığı ilkesine uymamaktadır.
Ayrıca yürütme ile yargı arasındaki ilişkiler de büyük önem arz etmektedir. Yüksek yargının ve üst
düzey bürokratların atamasında yürütme ile yasamanın ne kadar rol oynayacağı, aynı zamanda yüksek
yargının yürütmeden ne ölçüde bağımsız olacağı ve yargısal denetimi dikkate alınması gerekli önemli
meselelerdir.
4. Bakanlıklar ve Bakan Yardımcılıklarında Mevcut Anayasal Durum
Yürütüme organı içerisinde büyük önemi bulunan bakan ve bakan yardımcılarının nasıl
belirlendiği ve görevlerinin anayasal durumunun ortaya konulması gerekir.
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4.1. Bakanlar
Devlet yönetiminde yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirlerinden bağımsız olduğu ve
yürütme görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca kullanılacağı Anayasanın 8.
maddesinde belirtilmiştir. Yürütme; Parlamenter sistemde düalist bir yapıdadır. Bu sistemde devlet
başkanı siyasal bakımdan sorumsuz, hükûmet veya bakanlar kurulu ise yasama organına karşı kollektif
ve bireysel olarak sorumludur. Düalist yürütme içinde de Cumhurbaşkanı’nın üstünlük taşıdığı
sistemlerle (mesela, V. Fransız Cumhuriyeti), Bakanlar Kurulu’nun üstünlük gösterdiği sistemler
(İngiltere, Almanya, İtalya, İskandinav ülkeleri) arasında bir ayrım yapılabilir. Parlamenter rejimi
benimseyen ülkemizde de yürütme organı düalist yapıdadır (Özbudun, 2012: 146). Parlamenter
sistemde esas sorumlu taraf olarak yürütmede yer alan Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan
oluşur. Başbakan, Cumhurbaşkanı’nca, TBMM üyeleri arasından atanır. Bakanlar, TBMM üyeleri
veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanı’nca
atanır; gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı’nca görevlerine son verilir (m.109)
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın atama işlemiyle birlikte kurulmuş olur ve göreve başlar. Yeni
kurulan Bakanlar Kurulu’nun göreve başlamak için TBMM’nin güvenoyunu beklemesi söz konusu
değildir. Ancak, Bakanlar Kurulu’nun kuruluşu ile birlikte, Bakanlar Kurulu’nun listesi tam olarak
TBMM’ye sunulur. Meclis tatilde ise toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulu’nun programı, kuruluşundan
en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve güvenoyuna
başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve
görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır (m. 110).
Anayasanın 112. maddesine göre de; “Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi
yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.” Bakanların
siyasal sorumluluğu, parlamenter rejimin temel kuralı ve önde gelen özelliğidir. Bu sorumluluk,
bakanların görevlerine parlamento tarafından son verilebilmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle,
siyasal sorumlulukta müeyyide, cezai veya hukuki değil, sadece siyasaldır. Siyasal sorumluluk yasama
organının güvenini kaybeden bir hükûmetin veya bakanın çekilmek zorunda kalması› anlamına
geldiğine göre, siyasal sorumluluğu gerçekleştirecek anayasal yöntem, güvenoyu mekanizmasıdır.
Anayasa, güvenoyunu, görev başlangıcında ve görev sırasında olmak üzere iki tür olarak
düzenlemiştir. Cezai sorumluluk, bakanların görevleriyle ilgili suçlarından doğan sorumluluklarıdır.
Bu sorumluluk, meclis soruşturması yoluyla araştırılır ve soruşturma sonucunda, ilgili bakanın Yüce
Divan’a sevk edilmesine Meclis’çe karar verilebilir. Hukuki sorumluluk ise, bakanların görevleriyle
ilgili olarak devlete verdikleri zararın, kendilerine tazminat davası yoluyla ödettirilmesidir (Özbudun,
2012: 155).
Bakanlıkların kurulması kaldırılması görevleri, yetkileri ve teşkilatının düzenlenmesine ilişkin
olarak 1984 yılında 3046 sayılı Kanun çıkarılarak bakanlıkların oluşumuna ilişkin ayrıntılı hükümlere
yer verilmiştir. Aynı şekilde 3046 sayılı Kanunun Müsteşarın görev ve sorumlulukları başlıklı 22.
maddesine göre “Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan
adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına
ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık
teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve
sağlar. Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı sorumludur.”
4.2. Bakan Yardımcılığı
Bakan yardımcılığı Türk yönetim geçmişinde daha yeni bir konudur. “6 Nisan 2011 tarih ve 6223
sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 3 Haziran 2011 tarih ve 643 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 3046 sayılı Kanun’a eklenen 21/A maddesiyle hukukumuzda şimdiye kadar
görülmemiş “bakan yardımcıları” adı altında yepyeni bir kurum ihdas edilmiştir.” (Gözler, 2012: 12).
Türk devlet yönetiminde daha önce yer almayan bu uygulamayı 5 Şubat 1937 tarih ve 3115 sayılı
Kanun ile getirilip çok kısa bir süre sonra aynı yıl 29 Kasım 1937 tarih 3271 sayılı Kanun ile
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uygulamadan kaldırılan “siyasi müsteşarlık kurumuna benzetenler bulunmuştur (Turan, 1999). 1924
Anayasası’nda, VII. İnönü Hükümeti döneminde (01.03.1935 - 01.11.1937), 5 Şubat 1937 tarih ve
3115 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, “Siyâsî Müsteşar”lar Anayasal düzeyde yönetsel yapıya
eklenmiştir. İngiltere gibi ülkelerde örneği görülen "Koltuksuz Bakan" (Minister without Portfolio)
diye bilinen “siyasi müsteşarlık” görevi genelde milletvekilleri arasından seçilmekte ve icrai görevleri
bulunmaksızın parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerini sürdürmek amaçlanmaktaydı (Akçekoce,
Binbir, 2013: 3). 1937 tarihindeki siyasi müsteşarlık tecrübesinin yanında 1987 tarihinde de, herhangi
yasal bir dayanağa gerek görülmeksizin, 1937 tarihli siyasi müsteşarlığa benzer şekilde, TBMM
içinden siyasi yetkilerle donatılmış olan bakan yardımcıları görevlendirilmiş, ama 1937’de olduğu gibi
kısa süre sonra bu uygulamaya da son verilmiştir (Yılmaz, 2013: 5).
Yıllar sonra 2004 yılında tartışılan Kamu Yönetimi Reformu Kanun tasarısında da ‘bakan
yardımcılığı” sistemi yer almış, ancak bu tasarıda müsteşarların ‘bakan yardımcısı’ yapılması
öngörülmüştür. Ancak bu kanun tasarısı kabul edilmemiştir. 2011 yılındaki yeni düzenlemeye göre
icracı bakanlıkların her birine istisnai memur statüsünde “Bakan Yardımcılığı” görevi ihdas edilmiştir.
İlgili kanunun 21/A maddesine göre “bakan yardımcılığı” şu şekilde tanımlanmıştır: “Bakana (Millî
Savunma Bakanı dâhil) bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde
Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine
getirilmesinden Bakana karşı sorumludur. Bakan Yardımcıları Hükümetin görev süresiyle sınırlı
olarak görev yapar; Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer.
Bakan Yardımcıları gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. Bakan
Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde
yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir.”
Bakana bağlı olarak, Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana
yardımcı olmak üzere atanan bakan yardımcılığı görevine 657 sayılı Devlet memurları Kanununun
“İstisnai memurluklara atanmada aranacak şartlar” başlığını taşıyan 60’ncı maddesi uyarınca, aynı
Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen devlet memuru olmak için gereken genel koşulları taşıyan
herkes bakan yardımcısı olarak atanabilmektedir. 21 adet Bakan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiş ve
bunlardan “20” adedi,190 sayılı KHK eki (I) sayılı cetvelde ilgili bakanlıkların (Milli Savunma
Bakanlığı hariç) merkez teşkilatına ait bölümüne birer adet olarak eklenirken, Millî Savunma
Bakanlığı için ihdas edilen kadro ise bu Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarının ilgili bölümüne ilave
edilmiştir.
İstisnai memuriyet kadrolarından olan ve müşterek kararname ile ataması yapılan Bakan
Yardımcılığı görevi, Hükümetin görev süresiyle sınırlıdır ancak gerektiğinde Hükümetin görev süresi
dolmadan da görevden alınabilmektedirler. Bakan yardımcısı kadrolarında atanacaklarda; daha önce
kamuda ya da özel sektörde belli bir süre hizmet şartı aranmadığı gibi, eğitim bakımından da
ilköğretim (ortaokul) mezunu olmaları yeterli sayılmaktadır. Dolayısıyla bakan yardımcılarının
atanmaları için kanunda öngörülmüş öğrenim, kıdem, liyakat gibi şartlar söz konusu değildir
(Akçekoce, Binbir, 2013: 5). Bakanlıkta en üst amir konumundaki bakan, görevinden geçici olarak
ayrılıp vekâlet bırakmak durumunda kaldığında, bakan yardımcısına değil, ancak kabinedeki bir başka
bakana görevi bırakabilmektedir.
Yukarıda görev ve atanmalarına ilişkin değinilen bakan yardımcılarının hukukî statüsü konusunda
iki farklı görüş bulunmaktadır: Günday tarafından savunulan birinci görüşe göre, bakan yardımcısı
sadece “bir tür bakan danışmanı”dır (Günday: 2011: 397). Bu görüşe göre bir tür bakan danışmanı
olarak görev yapacak olan bakan yardımcılarına bakan yetkilerinden bir kısmının devredilmesi
mümkün değildir. Gözler ve Tekin tarafından savunulan ikinci görüşe göre ise, bakan yardımcısı
danışman değil, bakanlık hiyerarşisine dâhil, bakanın altında, müsteşarın ise üstünde yer alan bir kamu
görevlisidir (Gözler, Kaplan, 2011: 148). Ancak 3046 sayılı Kanunun “yetki devri” başlıklı 38’nci
maddesinde “Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde
sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir”

89

90 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

içeriğine sahiptir ve bu madde bakanın, bakan yardımcılarına yetkilerinin bir kısmını devredebileceği
anlamına gelmektedir (Akçekoce, Binbir, 2013: 5-6). Aynı şekilde Gözler ve Tekin’e göre; Bakanın ne
yetkisi varsa, bu yetkilerinin kullanılmasında bakan yardımcısı bakana yardımcı olabilecek, bakan
yetkilerinden bazılarını yetki ve imza devri yoluyla bakan yardımcısına devredebilecektir. Ancak yetki
devri yoluyla devredilmeyecek yetkiler arasında yer alan örneğin bakanlar kurulu toplantılarına
katılmak yetkisi bakan yardımcılarına devredilemeyecek aynı şekilde bakan yardımcısı bakan yerine
parlamento çalışmalarına katılamayacak ve bakan yerine oy kullanamayacak ve Anayasaya göre
Bakan yardımcısı bakana vekâlet edemeyecektir (Gözler, Kaplan, 2012: 16-17). Diğer yandan Bakan
yardımcısı, bakanın siyasi danışmanı olarak kabul edildiğinde müşterek kararname ile atanmasını
açıklamak da zorlaşmaktadır. Bakan yardımcısı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur
olarak bakanlık hiyerarşisine dâhil olduğundan istisnaî memur statüsünde olsa da hiyerarşide, bakan
yardımcısı, bakanın altında, müsteşarın ise üstünde bulunması gerekir. Ancak 644, 645 ve 663 sayılı
KHK’lerde ilgili bakanlıkların müsteşarlıkları, açıkça “Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu
görevlisi” olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla bakanlıklarda bakan yardımcılığı ile müsteşarın
nitelendirilmesinde kanuni bir sorun bulunmaktadır. Çünkü 3046 sayılı bakanlıkların kuruluş ve görev
esaslarına ilişkin kurallar getiren kanunun 21/a maddesine göre: “Bakana (Millî Savunma Bakanı
dahil) bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı
olmak üzere Bakan Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden
Bakana karşı sorumludur.” Aynı kanunun bir sonraki maddesi olan Madde 22’ye göre: “ Müsteşar,
bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve
emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara,
mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.”
Yukarıda belirtilen görüşlerin dışında bakan yardımcılıkları makamlarının devletteki ek
göstergeleri üzerinden anlaşılmak istendiğinde aslında bakan yardımcısının bakanlık müsteşarı
arasında astlık üstlük ilişkisi olmadığı ileri sürülmektedir. Bakan yardımcısı, bakan müsteşarının siyasi
eşiti olarak kabul edilmektedir. Her ikisi de Bakana bağlı olarak görev yapmakta ancak ek gösterge ve
makam tazminatı olarak bakanlık müsteşarınınkinden daha yüksektir. (Bakanlık Müsteşarının ek
göstergesi 7600 olmasına rağmen Bakan Yardımcısının ek göstergesi 8000’dir). Aynı şekilde makam
tazminatı olarak Bakan yardımcıları makam göstergesi 15 bin olan Başbakan müsteşarı ile aynı
göstergeden faydalanacaktır. Bakan Yardımcı, Başbakanlık Müsteşarı ile birlikte 15.000 Makam
Tazminatı alacağı için kendisine 20.000 Temsil Tazminatının memur maaş katsayısı ile çarpımı
sonucu oluşacak ücret ödenecektir. Bakanlık Müsteşarları aralarında makam tazminatından
kaynaklanan farktan dolayı temsil tazminatında da Bakan Yardımcıları lehine 1.000 puanlık bir fark
ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2011).
Bakan yardımcılığı oluşturmanın, Anayasal dayanağına ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır
Örneğin Gözler ve Kaplan’a göre; “Bu düzenlemelerde anayasamıza aykırı bir yön yoktur. Zira
anayasamızda bakanlar ve bakanlıklar geçmekte, ama bakan altındaki kamu görevlilerinin kimler
olacağı sayılmamaktadır. Dolayısıyla bir bakanlıktaki bakanın altında yer alan kamu görevlilerinin
kanunla belirlenebilir.” (Gözler, Kaplan, 2012: 12). Diğer yandan Günday ve Kayar’a göre: “Bakan
yardımcılığı oluşturmanın, Anayasal dayanağı olduğunu söylemek de güçtür. 1982 Anayasasına göre
(m. 109) Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçme yeterliliğine sahip olanlar arasından
Başbakan tarafından seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Maddede bakan yardımcılığı ile ilgili
bir düzenleme yoktur. Bir KHK ile istisnai, ancak sonuçta bir kamu görevi ve kamu görevlisi
yaratmak ve bunlara siyasi konum ve siyasi rol vermek Anayasaya aykırıdır. 1924 Anayasası
döneminde olduğu gibi bu uygulamanın Anayasa ile düzenlenmesi bu konudaki tartışmalara son
verebilirdi. Ama bu düzenleme elbette, düzenlemenin yaratacağı sakıncaları ortadan kaldırmazdı.
Böyle bir durumda bakan yardımcıları ancak, “siyasi danışman” gibi çalışabilir.” (Günday, 2011: 397
ve Kayar, 2016).
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Bakan yardımcılıklarının fiili kullanımına ilişkin yapılan bir araştırmada; bakan yardımcılarından
büyük çoğunluğunun eski görevlerinin milletvekilliği olduğu; sadece iki bakan yardımcısının bürokrat
geçmişe sahip olduğu gözlenmektedir. 21 icracı bakanlığa yapılan ilk atamalarda 14’ünün eski
milletvekili, üçünün akademisyen, üçünün bürokrat ve ikisinin seçilememiş milletvekili adayı olduğu
görülmüştür. Atanan bakan yardımcılarının yaş ortalamasının 40-60 arası olması ve birçoğunun 50 yaş
altı kişilerden oluştuğu, bakan dışında Başbakanın da bakan yardımcılarına doğrudan doğruya
görevlendirmeler yaptığı uygulamada bakan yardımcılarına icrai işlem yapma yetkisinin tanınmadığını
ve bakan yardımcılarının imza yetkisi de verilmediği görülmektedir (Uçman, 2015: 215).
5. Bakan ve Bakan Yardımcılıklarında Diğer Ülkelerdeki Uygulamaları
Bakan yardımcılığı, koalisyon hükümetlerinde hükümet içinde dağılımın denkleştirilmesi, siyasi
eğitim, deneyim sağlamak, parti içinde dengeleri gözetmek, Parlamento ve bakanlıklar arasındaki
ilişkileri yürütmek gibi amaçlarla bakanlık hiyerarşisinde bakanın altında parlamento içinden dışından
siyasi irade ile atama yapılan bir siyasi pozisyondur (Theakston, 2010). Bakan yardımcılığı değişik
ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. İngiltere’de Devlet Bakanı “Junior Minister”, “Secretery of
State”, Almanya’da Parlamenter Devlet bakanı “Parlamentarische Staatssekretaer”, Avusturya’da
Devlet Bakanı “Staatssekretaer”, Amerika’da Bakan Yardımcısı “Deputy Secretary- Under Secretary”,
İndonezya’da Devlet Bakanı “Sekretaris Negara, Lüksemburg’da Devlet Bakanı Secretaire d’EtatStaatssekretar, Portekiz’de Kıdemsiz devlet sekreteri “Subsecretatio de Estado”, İsveç’de devlet
sekreteri, “Staatssekreterare”, olarak isimlendirmişlerdir. Bazı ülkelerde ise devlet sekreteri unvanı,
Türkiye’de müsteşarlığa denk gelen, bir bakanlığın atanmış en üst düzey bürokratına verilen görev
veya makamını tanımlamak için kullanılmaktadır (Tataroğlu, 2016: 526).
Türkiye’de halen uygulanan bakan yardımcılığı aslında birçok ülkede “Devlet Sekreteri” adı
altında halen yürütülmektedir. Ülkemizde uygulanan model, Avrupa Birliği içinde en fazla Almanya
ve Finlandiya'daki uygulamalarla paralellik içermektedir. Örneğin Almanya’daki bakan yardımcısı
doğrudan bakana bağlı ve ilgili bakanlıkta bakandan sonra gelen ve siyasi özelliği olmayan bir kişidir.
Bakanının görevi sona erdiğinde bakan yardımcısının da görevi sona ermektedir. Yakın zamanda bu
uygulamayı benimseyen Finlandiya’da doğrudan bakana bağlı olan görev yapan bakan yardımcısı,
bakanlığın en üst düzey yetkilisi olarak görev yapmaktadır.
İngiltere’de bakan yardımcılarının çoğu parlamenter devlet sekreteridir (Parlamentary
undersecretary). Küçük yapılı bakanlıklarda bir, büyük bakanlıklarda ise birden fazla olabilmektedir.
Bakan yardımcılarının bir kısmı da devlet bakanıdır (minister of state). Kıdemsiz bakanlardan (junior
minister) daha güçlü ve deneyimli olan bu bakan yardımcıları, bakanlığın bir veya birkaç biriminin
sorumluluğunu üstlenir; kabine bakanlarına karmaşık ve yanıltıcı işlerin ele alınması konusunda
destek sağlarlar (Civilservant, 2012:1).
Federal Almanya’da Başbakan tarafından oluşturulan Bakanlar Kurulu Meclis’te herhangi bir
güvenoyu almaksızın göreve başlayabilmektedir. Herhangi bir bakanın atanması veya görevden
alınması ise Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır. Anayasada yer alan
bir kısıtlama olmaksızın bakanların sayıları, görev alanları ve çalışma esaslarını Başbakan
belirlemektedir. Sadece anayasa adalet, dışişleri, maliye, savunma gibi bakanlıkların kurulmasını
zorunlu tutmuştur. Alman kabinesi yaklaşık 15 bakanlıktan oluşmaktadır. Bakanların meclis
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Avusturya’da bakan yardımcılığına benzer “Devlet Sekreterliği” (Staatssekretaer) uygulaması,
Anayasal dayanağa sahiptir. Şansölye tarafından parlamento üyeleri arasından önerilmekte ve devlet
başkanı tarafından atanmaktadır (Avusturya Anayasası, Md.70/1; Md. 78/2) Bakan yardımcısı,
Bakanın kendisine verdiği görevleri yerine getirmekte ve bakanlığı parlamentoda temsil etmektedir.
ABD’de 15 bakanlık bulunmaktadır. İlk defa 1793 yılında kurulan Kabine; faaliyetini yürütmeden
daha çok danışma amaçlı olarak sürdürmektedir. Bütün bakanlar Başkan tarafından doğrudan
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atandığından, hükümet politikalarının oluşturulmasında Başkan özel danışmanlarından sonra ikinci
sırada değerlendirilmektedir (Parlak ve Caner,2009: 81). Bakanlıklar kendi içerisinde Bakan,
Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, ana görev bölümlerinden oluşmaktadır. Amerikan sisteminde tüm
bakanlıklarda bakan yardımcısı vardır ve genelde idari görevleri sürdürecek bir bürokrat olan
müsteşarın dışında, bakana gerçek anlamda bir yardımcı olarak yüksek bir danışman olarak
görülmekte ve Bakanın yerine politika üretimine yardımcı olan ikili temaslarda bulunan ve bakanlık
içinden ziyade bakanlık dışı iş ve işlemlerle meşgul olan bir gölge bakan fonksiyonuna sahiptir.
Amerika’da Bakanın dışında yardımcılarının da dış ülkelere seyahatler düzenleyerek ikili temaslarda
bulunduğu ve ülkesi adına politika oluşumuna katkı sağladıkları görülmektedir. Dolayısıyla bakan
yardımcılarını bakanlık içi bürokratik işlemlerden ziyade bakanlık dışı ilişkilerde Bakana yardımcı
olarak görmek daha doğru olacaktır (Aydın, 2011).
ABD'de bakandan sonra en yetkili kişi olarak Bakan yardımcıları, Senato'nun önerisi ve onayıyla
ABD Başkanı tarafından atanmaktadır. Ayrıca bakanlıklarda tüm bölümler bakan yardımcısına bağlı
çalışmakta ve bakan görevde olmadığında bakanlığın başına geçmektedir. Bakan istifa ederse ya da
hayatını kaybederse, ABD Başkanı yeni bir bakan atayana ve yeni bakanı Senato'da onaylanana kadar
yerine vekâlet etmektedir. ABD’deki bakan yardımcılığı modeli İngiltere ve Fransa gibi batı
demokrasilerinde de uygulanan bir modeldir. Bu modellerde de genel olarak müsteşarlar idari
görevleri yürütürken Bakan Yardımcıları siyasi, halkla ilişkiler gibi daha fazla hareketliliğin olduğu
alanlarda Bakanın verdiği yetkiler çerçevesinde görev yapmaktadır. Bakan yardımcıları alanında
uzman, özel sektör veya daha çeşitli alanlarda hizmet vermiş kişilerden seçilmektedir (Akçekoce,
Binbir, 2013: 8).
Yunanistan’da bakan yardımcıları, bakanlar kurulunun asil üyeleri değildir; toplantılara katılamaz
ve oy kullanamazlar. Ancak ilgili konularda toplantılara davet edilebilir ve görüşlerine başvurulabilir
(Spanou, 2012:109-110). Bakanlık hiyerarşisinde siyasi memuriyet olarak tanımlanmış olan
müsteşarlık, siyasi bir pozisyondur. Bakan, bakan yardımcısı ve müsteşarlık görevlerine atanacakların
parlamento üyesi olma şartlarına haiz olmaları gerekmektedir (Yunanistan Anayasası Md. 81/2).
Fransa’da dördüncü Cumhuriyet’in yıkılmasıyla 1958 yılında cumhurbaşkanının yetkilerini artıran
Beşinci Cumhuriyet ilan edilmiş ve 1962 yılında da Charles de Gaulle liderliğinde parlamenter
sistemden yarı-başkanlık sistemine geçilmiştir. Fransa’da bakanlıkların sayısı ve birimleri dönemsel
olarak değişmekle birlikte hükümet kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla kurulmaktadır. Genel olarak
Fransa’da üç tip bakanlık mevcuttur. Birincisi devlet bakanlığı olarak günümüzde 14 adet Başbakana
bağlı olarak siyasi konjonktüre uygun olarak belirlenirken ikinci tip bakanlık özel görevli bakanlık da
denilen icracı bakanlıklardır. Halen sayısı 18 adet olup en önemli hizmet alanlarını yürütme
görevlidirler. Son olarak Başbakan veya bir bakanlığa bağlı olarak çalışan “Devlet Sekreterleri”
verilen görevleri yerine getirerek Parlamento ve hükümet arasındaki koordinasyonu sağlamaktadırlar
(Parlak ve Caner, 2009: 41). Fransa’da bakan yardımcıları (Ministres delegues), bakanlıkların faaliyet
alanları veya belirli birimlerinde bakana destek sağlamaktadırlar.
6. Başkanlık Sisteminde Muhtemel Bakan ve Bakan Yardımcılıklarının Konumu
Türkiye’de bakan yardımcılıkları eğer siyasi müsteşarlık benzeri şekilde kurgulanacaksa halen
uygulanan sistemden farklı olarak şu özellikleri ile ön plana çıkacaktır. İlk olarak bakan yardımcıları,
tıpkı bakanlar gibi, Başbakan tarafından tercihe bağlı olarak ya TBMM üyeleri arasından veya meclis
dışından seçilerek Cumhurbaşkanı onayı ile atanması gerekecektir. Atanacak olan bakan
yardımcılarının birden fazla olabileceği de söz konusudur. Diğer yandan bakan yardımcıları atandıktan
sonra bakanlar kurulu toplantısına katılma ve istişari nitelikte de olsa kanaat bildirme yetkisi elde
edecektir. Benzeri şekilde Bakanların izinli ve mazeretli olması durumunda bakan yardımcıları
bakanlar kurulunun herhangi bir üyesi gibi ilgili bakana vekil olabilecektir. Bakan yardımcıları
Bakandan sonra bakanlığın en yetkili amiri olarak hiyerarşik yetkinin de gereği ile müsteşarların bakan
yardımcısına bağlanması gerekecektir. Bakan yardımcılarının sahip olacağı emir ve talimat yetkisi
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dâhil imza yetkisi ile kural olarak idari sorumluluğu da bulunacak ve gerektiğinde sorumlu olarak yüce
divana sevk sebebi olabilecek fiillerden dolayı yargılanabilecektir. Dolayısıyla yüce divana sevk
edilen bakan yardımcıları aynı zamanda görevden düşmüş kabul edileceklerdir. Bakan yardımcıları
bakanın görevden ayrılması ile görevlerine son verilmesi gerekecektir (Uyanık, 2015:104). Aynı
zamanda bir kamu görevlisi statüsüne sahip olacak olan bakan yardımcıları, hukuken çeşitli hak ve
borçlara da sahip olabilecektir. Bakan yardımcılarına devredilecek yetkiler ve bu yetkilerin
kullanımından kaynaklanacak siyasi sorumluluğu ise ilgili bakanın üstlenmesi gerekecektir.
Bakan yardımcıları ile ilgili ayrıca devletin resmi protokolündeki yerlerinin belirlenmesi de
gerekecektir. Halen 05.05.2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ulusal ve Resmi
Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve
Kutlamalar Yönetmeliği” gereğince bakan yardımcıları resmi törenlerdeki protokol yeri TBMM
Üyelerinden (Milletvekilleri) ve mahallin en büyük komutanından (generaller, amiraller, garnizon
komutanı), sonra gelmektedir. Sıralamada üçüncü sırada yer alan bakan yardımcıları, büyükşehir
belediye başkanı ve il belediye başkanı ile aynı sırayı paylaşmaktadır (Uçman, 2012: 184).
7. Başkanlık Tartışmalarında Anayasa Değişikliği Olarak Önerilen Yeni Sistemin
Özellikleri
10 Aralık 2016 tarihinde TBMM’ne, 316 AKP milletvekili tarafından imzalanarak verilen 21
maddelik yeni Anayasa değişikliği önerisi Türk siyasal sisteminde mevcut birçok değişikliğin
başlangıcı sayılmaktadır. Bahsedilen anayasa değişikliğine ilişkin genel gerekçe olarak “Anayasalar
toplum tarafından devleti hukukla sınırlamak için hazırlanan metinlerdir. Ancak Türkiye’de tam tersi
bir anlayışla anayasalar hazırlanmıştır. Ülkemizde anayasalar, toplum ve temsilcileri tarafından değil
vesayetçi zihniyete sahip elitler tarafından devleti sınırlamak için değil, toplumu hizaya sokmak için
hazırlanmış metinler olmuştur. 1961’de ve 1982’de askeri darbelerden sonra yapılan anayasalar bir
toplum mühendisliği projesi anlayışıyla hazırlanmıştır.” denilerek Anayasalara ilişkin bir eleştiri
getirilmekte ve devamında “1980’lerin sonunda bürokratik kökenli Cumhurbaşkanı yerine demokratik
siyasetten gelen bir Cumhurbaşkanının seçilmesi, vesayetçi tasarımı bozmuştur. 2007 yılında
cumhurbaşkanının parlamentoda seçtirilmemesi sonrasında yapılan anayasa değişikliği ile
Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi esası benimsenmiştir. 1961’den günümüze
uzanan çizgide, parlamentonun seçtiği sembolik yetkileri olan “bürokrat” cumhurbaşkanından,
milletin doğrudan seçtiği geniş yetkileri bulunan “siyasetçi” cumhurbaşkanı profiline geçiş
yaşanmıştır. Hükümet sistemini bütüncül bir yaklaşımla ele almayı engelleyen sosyal ve siyasi şartlar
ve gelişmeler, sonuçta bir sistem karmaşasına yol açmıştır. Sistemin işleyişinde sorunlar doğurması
kaçınılmaz olan bu karmaşanın aşılması hükümet sisteminde esaslı bir anayasa değişikliği zaruretini
ortaya çıkartmıştır.” şeklinde bir gerekçe ileri sürülmektedir.
Anayasa değişikliği teklifinde özellikle yeni sistemin kurgulanmasına ilişkin olarak: “Bu
bakımdan, milletin sadece yasama organım seçtiği, yürütme organının yasama organı içinden çıktığı
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dengelerinin hükümet kurma ve hükümet düşürmede etkili olduğu
bir sistem yerine; yasamanın ve yürütmenin ayrı ayrı ve doğrudan millet tarafından seçildiği bir
sistemin benimsenmesinin ülkemizin şartlan ve ihtiyaçlarına daha uygun olduğu anlaşılmıştır. Seçim
ve sistem bizatihi istikrar üretmelidir; istikrarı konjonktürün dalgalanmalarına bırakmak doğru
değildir.
Bu anayasa değişikliği ile öngörülen hükümet sisteminin kurgulanırken, Cumhurbaşkanlığı ve
parlamento seçimlerinin eş zamanlı olarak yapılması ve sistemde bir tıkanmanın ortaya çıkması
halinde parlamento ve başkanlık seçimlerinin birlikte yenilenmesine imkân verilmektedir. Anayasa
değişikliği teklifiyle sunulan model, Türkiye’nin sistem tecrübesi ve dünya hükümet sistemi pratikleri
gözetilerek geliştirilmiş rasyonel bir modeldir.” şeklinde modelin içeriğin değinilmektedir.
Buna göre 2709 sayılı Kanunla Anayasanın 104 üncü maddesinde değişiklik önerilen maddede;
“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.” denilerek yürütmeyi tek
başına Cumhurbaşkanının temsil edileceği belirtilmiş ve bilinen Başkanlık sisteminin en önemli
unsuru düzenlenmiştir. Ayrıca yine aynı maddede “Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve
görevlerine son verir.” denilerek Parlamenter sistemin vazgeçilmezi olan Başbakan ve Bakanlar
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Kurulunun yeni sistemde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca bu teklifte Cumhurbaşkanının doğrudan
bakanları atayabileceği ve gerekirse görevlerine son verebileceği anlaşılmaktadır. Anayasanın 106ncı
maddesinde ise “Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı
atayabilir.” şeklindeki düzenlemeye ek olarak “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,
Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.”
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı
yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.
Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma
açılmasına karar verebilir.” Denilerek yürütme ile yasama ilişkisi tamamen kopartılarak, bakanların
artık Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacağı, siyasi sorumluluk olarak Meclise karşı sorumlu
olmayacağı anlaşılmaktadır.
Anayasa değişikliği teklifinde bakanlıkları ilgilendiren diğer önemli bir düzenleme ise; hangi
hallerde görevlerinin sona ereceğine ilişkindir. Buna göre Anayasasının 106ncı maddesine eklenen
düzenlemede; “Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı
veya bakanın görevi sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan
suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması,
kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.”
Buna göre Cumhurbaşkanın oluşturacağı yürütme kabinesinde bakanlıkların sayısı, çeşidi ve
faaliyetleri siyasi değil idari özellikleri ile öne çıkacak gibi anlaşılmaktadır. Yukarıda değinilen
anayasa teklifinde bakan yardımcılığına ilişkin bir hüküm yer almamakta ve bu konu anayasal bir
düzenlemenin dışında yer almış görünmektedir.
SONUÇ
Türkiye’de son bir yıldır parlamenter sistemin sorunlar doğurduğu ve bu sorunların
giderilebilmesi için mutlaka başkanlık sitemine geçmesi gerektiği üzerine çeşitli tartışmalar
yaşanmaktadır. Sözlü ve yazılı tartışmalara ek olarak bu konuda fiili teşebbüs 10 Aralık 2016 tarihinde
TBMM’ne verilen ve iki partinin üzerinde uzlaştığı belirtilen anayasa değişiklikleri ile başlatılmıştır.
Parlamenter sistem yanında kamu yönetiminde etkin görevleri icra eden bakan ve bakan
yardımcılıklarının başkanlık sisteminde nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak Türkiye’nin önceki
tecrübeleri ile diğer ülke uygulamaları incelenmemiştir.
Bakan ve bakan yardımcılıklarında esas olan uygulama biçimi ülkelerin siyasi ve yönetsel
ihtiyaçları olduğu görülmüş, tek tip uygulamalardan ve uygulanan hükümet sisteminden daha çok
bakalar ve yardımcılarının belirlenmesinde esasın kamu hizmetlerinde verimlilik olduğu anlaşılmıştır.
Özellikle bakan yardımcılıklarının daha etkin kullanımının hedeflendiği görülmüştür. Birçok ülkede
bakan ve yardımcılıklarının anayasal dayanağının bulunduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de 2011 yılında yeni uygulama olarak başlatılan bakan yardımcılıklarının anayasal
dayanağı bulunmadığı gibi 10 Aralık 2016 tarihli anayasa değişikleri teklifinde de bu konuda yeni
düzenlemenin yer almadığı görülmüştür. Yeni teklif edilen sistemde bakanların Meclis içerisinden ve
dışından atanabilmesi sürdürülürken, bakan olacakların milletvekilliğinin sona ereceği belirlenmiştir.
Aynı şekilde bakanların sayısı ve özelliklerine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Türkiye’de
önerilen bakanlık sisteminin Fransa ve ABD arasındaki bir model olduğu belirtilebilir. Yeni önerilen
sistemde Bakan ve yardımcılıklarının siyasi ve idari sorumlulukları konusu da tam olarak açıklığa
kavuşturulamamıştır.
Başkanlık tartışmalarında bakan ve yardımcılıklarının yeni görev ve etkinliklerinden daha çok
Başkanın pozisyon, görev, yetki ve sorumlulukları öne çıkarılmış, bir kabine oluşumu ve görev
paylaşımdan bahsetmek yerine Başkanın güçlendirilmesi ve görev dağıtması olarak öncelikli
düzenlemeler yapılmıştır. Anayasal düzenlemeler dışında bu konuda yasal birçok düzenlemenin
ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.
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YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTME ORGANINDA
MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
Doç. Dr. Ferit İzci
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
ferit.izci@yyu.edu.tr
ÖZ
Türkiye’de uzun yıllardan beri uygulanan parlamenter sistem, ülkenin kendine özgü şartlarına hitap
edemediğinden dolayı, hep istikrarsız yönetimler üretmiştir. İstikrarsızlığın sonuçları ise genelde ciddi toplumsal
ve ekonomik maliyetler olarak ülkeyi ağır külfetlerle karşı karşıya bırakmıştır. Parlamenter sistem güçlerin
ayrılığına dayanmasına rağmen, 1921 ve 1924 anayasaları döneminde yasama erkinin üstünlüğü esas alınmıştır.
1961 Anayasasıyla birlikte parlamenter sisteme geçilmiş, ancak yürütme erki yasamanın karşısında güçsüz
konumda bırakılmıştır. Anayasa, meclisin içinden çıkan ve meclise karşı sorumlu olan yürütmeden sadece görev
olarak bashetmiştir. 1982 anayasası yürütmeden “yetki ve görev” olarak sözetmiş ancak, çift başlı olan
yürütmeyi daha fazla bölmüştür. Cumhurbaşkanının yetkilerini kısmen artırmasına rağmen, siyasi, hukuki ve
cezai sorumluluğu olmayan bir Cumhurbaşkanlığı tesis etmiştir. Mevcut sistemde, yürütmenin tüm sorumluluğu
bakanlar kuruluna aittir. Durum böyle iken, 2007 anayasa değişikliğiyle birlikte cumhurbaşkanının 2014 yılından
itibaren halk tarafından seçilmesi, çift başlı yürütmede meşruiyet açısından yeni bir yönetsel kriz doğurmuştur.
Cumhurbaşkanı halktan aldığı yetkiyle, yürütme kanadında çoğu zaman bakanlar kurulunun önüne geçmiştir.
Cumhurbaşkanının iktidar partisi ile aynı siyasal çizgide olması, muhtemel çok ciddi krizleri engellemiştir, ancak
yürütmenin iki kanadının farklı siyasal çizgide olması, ülkeyi aşılması imkansız krizlerle karşı karşıya
bırakacaktır. Bu yüzden anayasa değişikliği yapılarak, yeni bir hükümet modeli benimsenmiştir. Bu çalışmada,
yeni hükümet modeli sistemine geçişle birlikte yürütme erkinin nasıl şekilleneceği, idari ve bürokratik yapıda
nasıl bir değişim-dönüşüm meydana getireceği üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yeni hükümet modeli, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yeni Yürütme Gücü

Changes in the Executive Authority in the New Constitutional Amendment Framework
Abstract
The parliamentary system, which has been practiced in Turkey for many years, has always produced unstable
governments because it can not address the specific conditions of the country. The consequences of instability
are often seen as a burden on the country as serious social and economic costs. Although the parliamentary
system was based on the separation of powers, the rule of the legislative was based on the 1921 and 1924
constitutional periods. With the 1961 Constitution, the parliamentary system was passed, but the executive
power was left in a weak position against the Legislative Power. The Constitution is merely defining executive
as a duty, who comes from within the parliament and is responsible for the parliament. 1982 Constitution
referred the executive power as "authority and duty" but divided the double-headed executive further. Although
it partially increases the authority of the President, 1982 Constitution established a Presidential Office that does
not have political, legal and criminal responsibility, The full responsibility of the executive is for the Council of
Ministers in the current system. In such a case, the presidential election of the president since the year of 2014,
with the 2007 constitutional amendment, has created a new administrative crisis in terms of legitimacy in the
double-headed administration. With the authority he has received from the President, the President often leads
the Council of Ministers in the executive direction. The fact that the president is on the same political line as the
ruling party has prevented possible serious crises. However, the fact that the two wings of the executive board
are on different political lines will face the impossible crises of overcoming the country. Thus, a new
government model has been adopted by making a constitutional famendment. In this study, it will be emphasized
how the executive authority will be shaped with the transition to the new model of government model and the
kind of chaning/transformationing will take place in the administrative and bureaucratic structure.
Keywords: New Government Model, Presidential System, New Execution Authority
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Giriş
Demokratik toplumlarda, hükümet şekilleri ülkelerin tarihi geçmişleri, siyasal ve toplumsal
değerlerine göre şekillenir. Bugünün dünya devletleri genel olarak, parlamenter sistem, başkanlık
sistemi ve yarı-başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Türkiye gibi bin yıllık bir devlet geleneği üzerine
inşa edilmiş bir ülkenin hükümet sisteminin tercihinde, tarihi, toplumsal ve siyasal sistem gerçekleri
göz ardı edilemez. Osmanlı devleti, Cumhuriyet dönemine kadar kendine has yönetim şeklini en iyi
uygulayan devletlerden biridir. Hatta dünyada bugün en iyi şekilde uygulanan ABD’nin başkanlık
sistemine temel teşkil etmiş ve ABD sistemini Osmanlı sisteminden esinlenerek kurmuştur. Ancak
cumhuriyetin ilanı ile önce meclisin üstünlüğüne dayanan meclis hükümeti sistemi, 1924 anayasası ile
meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistemin ortak özelliklerini barındıran karma hükümet modeli
benimsenmiştir. Bu dönemin siyasal sistemi tek parti düşünce ve ideolojisi üzerine bine edildiği için
demokratik bir yönetimden söz etmek pek mümkün değildir. 1946 şaibeli seçimleri ve nihayetinde
1950 Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle, çok partili demokratik bir sisteme geçilmiş anacak bunun
ömrü sadece on yıl sürebilmiştir. 1960 darbesi ve hemen akabinde yapılan anayasa ile parlamenter
sisteme geçilmiştir. Parlamenter sistemin, teoride yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrı
ve bağımsız olması anlayışı üzerine kurulu olduğu ifade edilse bile, uygulamada bunun böyle
olduğunu ileri sürmek imkansızdır. Bu sistemde, yargı doğası gereği bağımsız iken, yürütme organı
tamamen yasama organının içinden çıkmaktadır ve yasama organına karşı sorumludur. Ayrıca,
yürütme görevi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu arasında bölüşülmüş ve çift başlı bir yürütme
organı ortaya çıkmıştır. Parlamenter sistemde, güçlerden yetki olarak söz edilirken, 1961 anayasası
yürütme için ‘görev’ kelimesini kullanmış ve bu görev de yürütmeye yasama organı tarafından
bölüşülmüştür. 1980 darbesi sonrası askeri cunta tarafından hazırlatılan anayasa 1982 yılında
referandumla yürürlüğe girmiştir. 82 anayasası, yürütme gücünü “görev ve yetki” olarak tanımlamış
ve bu yetkiyi çift başlı yapı içinde paylaştırmıştır. Yetki alanı genişletilmiş, ancak hiçbir sorumluluğu
olmayan Cumhurbaşkanı, bunun yanında hem yasama organına hem de cumhurbaşkanına bağımlı
bakanlar kurulu yürütme yetkisini birlikte kullanmışlardır.
Bu tarz şekillenen bir hükümet sistemi bünyesinde pek çok sorunu barındırmıştır. Genelde
koalisyon hükümetlerinde ve Cumhurbaşkanı ile Hükümetin fikir ayrılığına düştüğü durumlarda,
yönetimde ciddi krizlerin yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Yaşanılan bir krizlerin ise ülkeye derin
ekonomik, sosyal ve siyasal maliyetleri olmuş, yönetimde yaşanılan her problem, ülkeyi daha da
gerilere götürmüştür. Bu nedenle yapılan anayasa değişikliği ile getirilmek istenen yeni hükümet
modelinin asıl amacı, 94 yıllık cumhuriyet tarihindeki yönetim krizlerini anayasal olarak çözüme
kavuşturmak şeklinde ifade edilebilir. Böylece, ülkede güçlü ve istikrarlı yönetimlerin olması
sağlanacaktır. Bu çalışmanın amacı, yeni anayasa değişikliği ile ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı
sisteminin diğer sistemlerle karşılaştırılarak incelenmesi ve ortaya çıkacak olan yeni yürütme erkinin
geniş bir analizinin yapılmasıdır. Konuyla ilgili literatür araştırması yapılmış ve çalışmanın daha sonra
yapılacak bilimsel çalışmalara da dayanak teşkil etmesi amaçlanmıştır.
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Devlet Organları Arasındaki Güç Bölüşümü: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
Modern devlet üç temel güç üzerine kuruludur. Bu üç temele güç devlet iradesi olarak ifade
edilir. Devlet dediğimiz mekanizma, bu güçler tarafından yönetilir. Ancak, tartışmalara sebep olan,
bu üç irade yansımasının kim tarafından ve nasıl kullanılacağıdır. Yani, bu üç irade tek kişide mi
toplanacak, yoksa ayrı ayrı organlar eliyle mi kullanılacaktır. Siyasi rejimler sınıflandırılırken bu
tartışma esas alınmakta ve kuvvetler ayrılığı teorisi burada devreye girmektedir. Buna göre devletin
bütün kuvvetleri tek bir elde toplandığında kuvvetler birliğinden söz edilirken; kuvvetlerin ayrı
organlara verilmesi durumunda kuvvetler ayrılığı söz konusu olmaktadır.
Devlet iradesi denilen güçlerin kim veya kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı ile ilgili
tartışmalar yeni değildir. Tartışmaların geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Aristotales ile başlayan
güçler ayrılığı ilkesi, daha sonra önce John Locke, Lord Bolinbroke ve özellikle Montesquieu’nun
çalışmalarıyla kurumsallaşarak ve 18.-19. Yüzyıllarda da konu bilimsel çerçeveye oturtulmuştur. Bu
dönemin düşünürleri üç kuvvetin tek elde toplanmasına karşıdır. Montesquieu, Kanunların Ruhu adlı
eserinde açıkça kuvvetler ayrılığından bahsetmez ancak, “yasama kuvvetiyle yürütme kuvveti aynı kişi
veya memurlar topluluğuna verilirse, ortada özgürlük diye bir şey kalmaz” diyerek kuvvetlerin
ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Montesquieu’ye göre her devlette üç türlü kuvvet vardır ve her
kuvvet ayrı bir organ tarafından kullanılmalıdır ve yargı kuvveti yasama kuvvetinden ayrılmalıdır.
Kuvvetler ayrılığı, hürriyetlerin yaşamasına imkân sağlar ve ılımlı devletler ortaya çıkarır.
Montesquieu’ye göre; yasama organı kanun yapmalı, yürütme organı icra görevini ifa etmeli yargı da
çıkan uyuşmazlıkları çözmeli ve devletin cezalandırma yetkisini kullanmalıdır. Kişilerin temel hak ve
hürriyetleri ancak bu şekilde teminat altında olacaktır (Kılınç,D.2016:449). 17.Yüzyılda ise John
Locke “Sivil Siyasal Yönetim Üzerine İki İnceleme” (1691) adlı kitabında kuvvetler ayrılığının bir
özgürlük güvencesi olduğunu gündeme getirmiştir. Locke; devlet yönetiminde yasama kuvveti,
yürütme kuvveti ve federatif kuvvet şeklinde üç kuvvetin bulunduğunu ve bunların ayrılması
gerektiğini söylemiştir. John Locke yasama ve yürütmenin tek elde bulundurulmasının olumsuz
sonuçlar doğurabileceğini belirtmiştir. Lock’a göre yürütme yasamaya bağlı olmakla beraber, yürütme
yasamanın emirlerini yerine getiren bir kuvvet değildir. Yargı ise ayrı bir kuvvet değildir; yasamaya
bağlı bir etkinliktir. Montesquieu’ya göre yasamanın yapısı itibariyle halkın bütününe mal olması
gerekmektedir. Montesquieu, yürütmenin doğası gereği bir kişinin elinde toplanmasının daha iyi sonuç
vereceğini savunmuş; yargı kuvvetinin ise münhasıran mahkemelerde olması gerektiğini belirtmiş ve
mahkemelere halktan da üye seçilmesi gerektiğini öne sürmüştür (Erdoğan, 2011:69).
Kuvvetler teorisi, devletin iktidarını kısıtlamak amacıyla devletin üç ayrı gücünün de üç ayrı
organa verilmesi üzerine kuruludur. Bu teori ile devlet iktidarının hukuki anlamdaki işlevleri
aralarında işbirliği olan organlar tarafından yerine getirilir (Özbudun, 2005:71). Kuvvetler ayrılığı
ilkesi günümüze boyut değiştirerek gelmiştir, güçler mutlak olarak birbirinden ayrıldığı gibi, güçlerin
birbirleri ile olan ilişkileri ve birbirleri üzerindeki etkileri gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bunun
birçok sebebi olmakla beraber değişen siyasi hayatın getirdiği yeni düzen bu durumun ortaya
çıkmasında çok etkili olmuştur. Mesela, çok partili siyasal hayat, yasama ve yürütme erklerinin birbiri
üzerindeki etkilerinin şekillenmesinde önemli bir etkendir.
Hükümet sistemleri açısından en önemli kural denge unsurudur. Devlet yönetiminde denge
sağlanmadığı taktirde her zaman sorunlar karşımıza çıkmaya devam edecektir. Yasama ve yürütme
kuvvetlerinin yürütme organında birleşmesiyle mutlak monarşi ve diktatörlük olmak üzere iki ihtimal
karşımıza çıkmaktadır. Mutlak monarşi; yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir
hükümet sistemidir. Bu sistemde devlet içinde tek ve en yüksek otorite sahibi hükümdardır. Hükümdar
iki kuvvetle beraber yargı erkini de elinde bulundurduğundan devletin otoritesinin de sahibi
konumundadır. Ancak anayasal süreçlerin başlamasıyla, mutlak monarşiler tarihe karışmış, bunun
yerine yönetme erkinin organlar tarafından kullanıldığı parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve
başkanlık sistemleri ortaya çıkmıştır. Çalışma konusunun önemi açısından bu sistemleri üzerinde biraz
durmakta yarar vardır.
Kuvvetlerin Katı Bir Biçimde Ayrışması: Başkanlık Sistemi
Yasama ve yürütmenin çok net olarak birbirinden ayrıldığı ve bu alandaki görevin gerek
kaynak bakımından gerekse varlıklarını sürdürme bakımından tamamen ayrı iki erke verildiği sistemin
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ismindir. Başkanlık rejimi “Westminster modeli” demokrasinin XVIII. Yüzyıl sonundaki şartlarına
bir tepki olarak, İngilizlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesinden etkilenerek, Amerika’da
üretilmiştir. Aslında, Başkanlık sistemi İngiliz parlamenter sisteminin siyasal kültür ortamının ve
siyasal zihniyetinin bir ürünüdür. Başkanlık rejimi, Westminster modelinin bazı özelliklerinin aynen
korunması ve bazılarının da değiştirilmesiyle ortaya çıkmıştır (Kalaycıoğlu,2005:13).
Başkanlık sisteminin dayandığı belli temel unsurlar olmakla birlikte, örneklerin çeşitliliği
tanımlamada farklılıklara yol açmaktadır. Haliyle, başkanlık sistemine dair yapılan tanımlamaların
tamamen birbirleri ile örtüşmediğini söylemek mümkündür. Örneğin, Giovanni Sartori, Arend
Lijphart, Juan Linz, M. Shugart ve M. Carey gibi siyaset bilimciler farklı yaklaşımlarla başkanlık
sistemini ele almaktadırlar. (Yazıcı, 2002:19). Bu sistem dünyanın her tarafında aynı olmasa bile,
özellikleri itibarı ile genel benzerlikler göstermektedir. Başkanlık sistemin en önemli özelliği;
başkanın doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından seçilmesi, görev süresinin anayasal olarak
sabitlenmesi ve yasama ile yürütmenin, bağımsızlık ilkeleri gereği, birbirini fasih edememesidir.
Bu sistemde başkanlık, sembolik bir makam ve saltanat değil, hükümet eden ve geniş
yetkilerle donatılan bir makamdır. Halk tarafından seçilen başkanın yürütmeyi en etkin biçimde
kullanması, bu sistemin en vazgeçilmez özelliğidir. Bazı ülkelerde olduğu gibi (Avusturya, İzlanda),
halk tarafından seçilmesine rağmen sembolik bir makam olmaktan öteye geçemeyen sisteme başkanlık
sistemi denilemez.
Başkanlık sisteminde, yürütmeden doğrudan sorumlu ve meşruiyetini doğrudan halktan alan
bir başkanın varlığının sonucu olarak, yürütme birimleri seçilmiş başkanın otoritesine tabi kılınmıştır
(Alkan, 2017:572). Başkanlık sisteminde kuvvetlerin ayrı ve bağımsız olmasının üç anlamı vardır.
Birincisi; organların yapısında ayrılık, ikincisi organların fonksiyonlarında ayrılık, son olarak da
organların birbiriyle ilişkilerinde ayrılıktır.
Organların yapısındaki bağımsızlık: Hem yasama hem de yürütme organı doğrudan halk
tarafından ve ayrı ayrı seçilmektedir. Dolayısıyla, iki organ da doğrudan halka karşı sorumludurlar.
Organların fonksiyonlarındaki bağımsızlık: yasama ve yürütme fon ksiyonu birbirinden
tamamen ayrıdır ve organlar birbirlerinin faaliyetlerine katılamaz. Bunun yanında yargı fonksiyonu da
doğası gereği bağımsızdır. Yasama organının çıkarmış olduğu kanunlar ile yargılama yapar fakat
kanun yapma sürecine katılamaz
Organların ilişkilerinde bağımsızlık: organlar hiçbir surette birbirini etkileyemez. Parlamenter
rejimdeki fesih ve güvensizlik oyu gibi denge ve kontrol araçları bu sistemde yoktur. Bu durumda
sistemin tıkanması halinde ya devlet faaliyetleri durur ya da hükümet darbesi olur.
Başkanlık sisteminin uygulamada kendine has bazı olumlu ve de olumsuz özellikleri vardır.
Bunların hepsini tek tek saymak yerine, önemli olan bazı özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
-

-

-

Yürütme tek başlıdır, bu da yönetim için istikrar demektir. Bakanlar başkanının sadece
danışmanıdırlar. Bakanlar, meclis üyesi değildirler, meclis toplantılarına katılamazlar ve
oy kullanamazlar. Görevlerini yaparken sorumlulukları meclise değil Başkan’a karşı
sorumludurlar. Görevlerinin devam etmesi veya sona ermesi konusunda Parlamenter
sistemden farklı olarak takdir hakkı meclisin değil başkanındır. Başkan karar alırken
başkan yardımcısı ve bakanların da görüşünü alır, ancak nihai karar başkan tarafından
verilir. Nitekim Amerika’nın eski Başkanlarından Lincoln’ün bakanlarıyla yaptığı bir
toplantıda oya sunduğu konuya ilişkin oylama sonucunu “7 hayır, 1 evet. Evetler galiptir”
şeklinde açıklaması yürütme organının başkan eksenli olduğunu göstermektedir
Başkanlık sisteminde aynı kişi, aynı anda hem yasama, hem de yürütme organında yer
alamaz. Bu kural, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılığının mantıksal sonucudur.
Bundan şu sonuçlar çıkar. Bir kere, başkan ve sekreterleri yasama organı üyesi olamazlar
ve yasama faaliyetlerine katılamazlar (Gözler, 2010: 575).
Amerika’da Başkan’ın meclisten geçen kanunları veto etme yetkisi vardır. Yine Başkan
tarafından yapılacak üst düzey atamalarda Senatonun onayı gerekmektedir. Başkanın
meclise gönderdiği “mesajlar”, “basın toplantıları”, “sürekli komiteler”, “bütçe”, “lobicilik
ve kulis faaliyetleri” yasama yürütme arası etkileşimi sağlayan diğer araçlardır
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-

Başkan, Kongreyi feshedemez. Kongre de başkanı istifaya zorlayamaz. Mali kaynaklar
üzerinde Kongre daha etkilidir. Başkanlık sisteminde, organların yapısı, fonksiyonu ve
ilişkilerinde bağımsızlık vardır; buna göre, kuvvetler birbirini kontrol eder ama, yürütme
organına üstünlük tanınır (Fendoğlu,2012:42)

-

Başkanın veto ettiği kanun Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı üçte iki
çoğunluk ile tekrardan kabul edilirse başkan kanunu yayımlamak zorundadır. Ancak
Kongre’nin bu çoğunluğu elde etmesi çok güç olduğundan Başkan veto yetkisini
Kongre’ye karşı bir silah olarak kullanmaktadır.
- Federal devletin dış politikasında başkanın yetkili olmasına karşın, başkanın imzaladığı
uluslararası antlaşmalar Senato’nun üçte iki çoğunluğunun onayı ile geçerli olmaktadır.
Yine başkan federal hâkimleri, elçileri ancak Senato’nun onayı ile atayabilmektedir.
- Yine hükümetin bir kişiden olması sebebiyle koalisyon hükümetleri de olmadığı için
bunlara bağlı olarak gelişen hükümet krizleri başkanlık sisteminde görülmemektedir.
- Başkanın yani yürütme organının doğrudan halk tarafından seçilmesi bu sistemi daha
demokratik hale getirmektedir. Halkın genel oyu ile yürütme organının belirlenmesi
başkanlık sistemini parlamenter sisteme göre daha demokratik konuma getirmektedir.
Parlamenter sistemde halkın oyu ile seçilen yasama organı içinden çıkan yürütme organının
seçimine halk doğrudan katılamamaktadır.
- Başkan ile Kongre çoğunluğunun ayrı partilerde olması durumunda sistem krizleri ortaya
çıkabilecektir. Ancak, Amerika’daki disiplinli olmayan gevşek parti yapısı, parti içi
demokrasi, Başkanın demokratik meşruiyeti ve uzlaşma kültürü sistemde meydana gelen
tıkanmaları açmada yardımcı olmaktadır. (Kılınç,2016:462)
- Başkanlık sisteminde hükümet, seçimden hemen sonra iş başına gelir. Parlamenter
sistemdeki gibi meclis araya girmez. Başka bir ifadeyle, yürütme yasamadan
doğmamaktadır. Dolayısıyla bu durum, uzlaşma dengelerinin hassas ve görüş
farklılıklarının olduğu kırılgan yapılı toplumlarda hükümetin kurulamayışının neden
olabileceği yönetim ve ortaya çıkabilecek otorite boşluğunun oluşturacağı sakıncaları
engeller.

Bunların yanında, başkanlık sisteminin uygulamada ortaya çıkan bazı olumsuz özelliklerinin
olduğunu söylemek de mümkündür. Bunlar:
-

Bu sisteme itiraz edenler, sistemin rejim krizine yol açabileceğini ileri sürmektedirler.
Anayasal organlar arasındaki çatışmalar ancak darbelerle ve demokratik olmayan
yollardan çözülebilir. Başkanlık sistemlerinin parlâmenter sistemlere oranla darbelerle
kesintiye uğrama ihtimali daha yüksektir (Uluşahin, 1999:84)

-

Başkanlık sistemi katı bir sistemdir. Hem başkan hem de yasama organı görev süreleri
dolana kadar faaliyetlerine devam ederler. Karşılıklı fesih söz konusu olmadığı için başkan
ile yasama organı arasında uyuşmazlık olduğunda siyasi süreç yeni seçimlere kadar bu
durumu devam ettirilmesi şeklinde işler.

-

Başkanlık sisteminde yasama organı gibi, yürütme organının da halk tarafından seçilmiş
olması, her iki organın da ayrı ayrı meşruluk iddiasında bulunmasına yol açabilir
(Uluşahin, 1999:106). Bu durum, başkan ve meclis çoğunluğunun farklı partilerden olması
durumunda ortaya çıkabilir. Her iki taraf da halk tarafından seçildiklerini, bu yüzden
meşru olduklarını ileri sürerek birlikte çalışmak istemeyebilirler. Böyle bir durum,
sistemin kilitlenmesine ve çalışamaz hale gelmesine neden olabilir.

-

Halkın güvenini kaybetmiş başkanın görevinden alınamaması başkanın meşruluk sorunu
yaşayacağı anlamına da gelmektedir. Bununla beraber başkanın görev süresi dolmadan
ölmesi veya kendiliğinden seçilmesi halinde yerine başkan yardımcısının geçecek olması
da başkan yardımcısının meşruluk sorununu gündeme getirebilir. Çünkü halk başkan
yardımcısına değil başkana oy vermiştir ve başkan yardımcısı halkın desteğini kaybetse
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bile görev süresi bitene kadar faaliyetine devam eder. Bu sorunun çözümü de
bulunmamaktadır (Yazıcı, 2011:50).
Yürütme Erkini kısmen Güçlendiren Yarı Başkanlık Sistemi
Bu sistem, Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Özellikle I. Dünya Savaşı’nın sona
ermesiyle, başta Fransa olmak üzere, Finlandiya, Almanya, Avusturya, İzlanda ve Portekiz gibi ülkeler
yarı başkanlık sistemini kabul etmişlerdir.
Fransa’da dördüncü Cumhuriyetin parlamentosu ülkenin bulunduğu karışıklık ve seçim
sisteminden kaynaklanan sonuçlarla işlevini yerine getirememekteydi. Bu dönemde hükümetlerin
siyasi istikrarsızlığı da göze çarpmaktadır. Nitekim 1958’e kadar geçen 12 yıl içinde 20 hükümetin
kurulmuştur. Ardından ülkede rejim 1958 yılında askeri darbeyle yıkıldı. Bu dönemde “anayasal
mühendislik” yolu ile ülkede yaşanan sorunların anayasa değişikliği ile giderileceği düşüncesi
gündeme gelmiştir. Bu nedenle De Gaulle mevcut sistemi tamamen değiştirerek yeni bir anayasayı
Fransa halkının çoğunluğuna kabul ettirdi. Bu sistemin temelinde yürütmenin güçlendirilmesi
düşüncesi hâkimdi. Beşinci Cumhuriyet denilen bu dönemin en önemli özelliği artık parlamentonun
değil Cumhurbaşkanının yetkilerinin ön plana çıkmasıydı. Yeni sistemde Cumhurbaşkanının yetkileri
artmakta ve Cumhurbaşkanı siyasi hayatta aktif bir rol üstlenmekteydi.
Parlamenter sistem ile Başkanlık sisteminin kısmi olarak özelliklerini barındırır.
Cumhurbaşkanı meclis yerine, doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Oldukça fazla yetkiyle
donatılıp iktidara ortak olmasına rağmen, yürütmenin sorumsuz kanadı olarak görev yapar. Yarı
başkanlık sisteminin temel unsurlarını sıralayacak olursak (Demir,2013:456);
Başkanlık sisteminde, yürütme organı yasama organının güvenine dayanmaz. Oysa yarıbaşkanlık sisteminde yürütme organının bir kanadı olan hükûmet (bakanlar kurulu) yasama organına
karşı sorumludur. Yasama organı, kabineyi güvensizlik oyuyla görevden alabilir. Bu nokta
bakımından, yarı-başkanlık sistemi başkanlık sistemine değil, parlâmenter sisteme benzemektedir
(Gözler, 2017:90)
• Yarı başkanlık sisteminde halkoyu ile seçilen bir cumhurbaşkanının yanı sıra parlamentonun
güvenoyu ile göreve gelen bir başbakan ve hükümet bulunmaktadır.
• Geniş yetkilere sahip olan cumhurbaşkanı iktidarın yetkilerine ortak olmaktadır.
• Yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bazı ülkelerde ise cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi
bulunmaktadır.
• Yasama ve yürütme arasında kilitlenme olması veya bir uzlaşma sağlanamaması durumunda
cumhurbaşkanı anayasada belirlenen koşullar çerçevesinde meclisi feshedebilir.
Erkler Arasında Yumuşak Ayrışmanın Olduğu Parlamenter Sistem
Parlamenter sistemde, yasama ile yürütme organı yumuşak bir şekilde ayrılmıştır. Bu sistem
monarşinin tamamen kaybolmadan evrimleşmesiyle yönetilenlerle yönetenler arası müzakereler
sonucu ortaya çıkmış yaşayan bir sistemdir. Bakıldığında İngiltere’de 18.yüzyıldan itibaren güçlü ama
gerileyen monarşik iktidar ile gelişmekte olan temsili organların arasındaki mücadelelerin parlamenter
sistemin ortaya çıkışını ve gelişimini hızlandırdığını görmekteyiz. Monark ile halk arasındaki
ilişkilerin halk lehine sonuçlanmasıyla parlamenter sistem ortaya çıkmıştır (Özsoy, 2009: 9).
Parlamenter sistem, tarihsel süreç içinde yaşanan sorunlar ve üretilen çözümlerin sonucunda
şekillenmiştir.
Parlamenter sistem; kuvvetler ayrılığına dayanan ancak kuvvetlerin ayrılmaktan öte iç içe
geçtiği ve yasama ile yürütme organının karşılıklı birbirlerinin varlığını sona erdirebildikleri hükümet
sistemidir. Parlamenter sistem; yasama ve yürütmenin esnek kuvvetler ayrılığı ile birleşerek vücut
bulduğu bir hükümet sistemidir. Epstein “Yürütme iktidarının, yasama iktidarından kaynaklandığı ve
ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipi” olarak tarif etmektedir (Kılınç.2016:551)
Parlamenter sistem uygulandığı her ülkenin siyasal kültürüne ve sosyal özelliklerine göre
farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Ancak sisteme parlamenter özellik kazandıran ve onlar olmazsa
parlamenter bir sistemden söz edemeyeceğimiz nitelikleri vardır. Avustralya, Avusturya, Belçika,
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Kanada, Danimarka, Almanya, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni
Zelanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve diğer birçok ülkede uygulanan parlamenter sistemin ayırt edici
özelliklerinin başında yürütmenin iki kanatlı olması gelmektedir. Devlet başkanı ve kabine yürütmeyi
oluşturmaktadır. Devlet başkanı monarşik rejimlerde veraset usulü ile göreve gelirken, cumhuriyet
rejiminde yasama organı tarafından seçilir. Devlet başkanı devletin sürekliliğini somutlaştırır ancak
iktidarın kullanılmasına katılmaz (Kaboğlu, 2011:133). Parlamenter sistemde devletin ve milletin
bütünlüğünü temsil eden devlet başkanı partiler üstü bir konumdadır ve yasama ile yürütme organları
arasında uzlaştırıcı bir görev görmektedir.
Yumuşak güçler ayrılığına dayanan olduğu bu sistemde, yürütmenin başı olan devlet
başkanının sorumluluğu olmadığı için yetkileri semboliktir. Parlamenter rejimin anavatanı İngiltere’de
bu durum “kral hata yapmaz, kral kötülük yapmaz” sözü ile ifade edilmektedir. Yine İngiltere’de
devlet başkanının sorumsuzluğunu ifade eden diğer bir söz, “Kral bir bakanı öldürürse bundan
başbakan sorumludur. Eğer başbakanı öldürürse bundan kimse sorumlu olmaz.” Şeklindedir
(ÇOBAN-İhsan,2008:180)
Devlet başkanı yürütme gücüne sınırlı ölçüde katılmakta; yasama gücü, üyeleri halkoyu ile
doğrudan doğruya seçilen parlamento tarafından kullanılmaktadır. Bu modelde, yürütme organı olan
Başbakan ve Bakanlar kurulu Meclisin içinden çıkmaktadır. Hükümetin göreve başlaması, meclisinin
güvenoyu vermesiyle mümkündür ve bakanlar kurulu meclise karşı sorumludur. Hükümetin, gerek
kuruluşu aşamasında gerekse görev başındayken güven oyu ile düşürülmesi mümkün olduğu için,
sabit bir görev süresi yoktur. Haliyle başkanlık sistemlerindeki gibi bir meşruiyet krizi yaşanması
durumunda hükümet düşürülüp yeni bir hükümet kurulabilir, böylece olası bir sistem krizi daha kolay
bir şekilde bertaraf edilebilir (Sandıklı ve Korkmaz, 2015:2).
Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmasına rağmen, parlamenter sistemin her zaman istikrarlı
bir yönetim şekli gösterdiği söylenemez. Bu sistemde güçlü iktidarların çıkma ihtimali her zaman
olmayabiliyor. Bunun başlıca sebebi parlamenter hükümet sisteminin uygulandığı çoğu ülkede nispi
temsil seçim sisteminin uygulanmasına bağlı olarak hükümetlerin koalisyon hükümetleri şeklinde
kurulmasıdır. Bunun sonucu olarak da farklı plan ve programlara sahip partilerin aynı hükümette yer
almasıyla yönetim tek elde toplanamamaktadır.
Güçlü tek parti hükümeti üretebilme imkânı açısından parlamenter sisteme yöneltilen iki temel
eleştiri vardır: Birincisi, parlamenter sistem koalisyonlar nedeniyle zayıf hükümetler ve siyasal
istikrarsızlığa sürükler. İkincisi ise iki başlılık eleştirisidir ve cumhurbaşkanına sembolik yetkiler
dışında yetki verilmesi ve cumhurbaşkanı ve hükümetin farklı siyasal görüşlerden olduğu durumlarda
karşımıza çıkan bir problemdir (Gözler,2000: 28). Aynı şekilde, Parlamenter sistemin zayıf yönlerine
bakıldığında ise ilk başta bu sistemin istikrarsız hükümetlere sebep olması gelmektedir. Parlamenter
sistemde hükümet, parlamentonun güvenine dayanır; dolayısıyla parlamento tarafından her zaman
görevden alınabilir. Yasama içerisinden çıkan ve onun güvenine dayanan hükümet, yasama
organındaki desteğini kaybederse; yerini bu desteği alacak hükümete bırakacaktır
Parlamenter sistemin, toplumsal temeller üzerinde uzlaşmanın olduğu ülke örneği
İngiltere’dir. İngiltere toplumsal temeller üzerinde uzlaşma nedeniyle yazılı bir anayasaya bile ihtiyaç
duymamıştır. Toplumsal temeller üzerinde uzlaşmanın tipik tezahürleri, toplumun kabaca iki parti
etrafında kümelenmesi ve bu iki parti arasında ideolojik farklılığın/mesafenin az olması, siyasal dilin
daha yumuşak ve uzlaşmaya yatkın olması, siyasal sistem ya da anayasal değişiklik taleplerinin pek
gündeme gelmemesi, problemlerin ideolojik değil pragmatik bir tutumla ele alınmasıdır. Toplumsal
temeller üzerinde uzlaşmanın olduğu bu tür bir toplumda seçim sistemi eğer çoğunluk sistemi ise
sonuç genel olarak tek parti hükümetidir. Küçük partilerin ve daha katı ideolojik grupların çoğunluk
sisteminde meclise girme ihtimali hepten zayıflar. İngiltere’nin parlamenter sistem olmasına rağmen
temeller üzerinde uzlaşma özelliği ve dar bölgeli tek isimli tek turlu seçim sistemi ile oyların ezici
çoğunluğu iki büyük partiye gitmekte ve genellikle güçlü tek parti hükümeti çıkarmaktadır
(Kılınç,2015:14). Oysa Türkiye gibi bir ülkede toplumsal değerler üzerine kurulu ve siyasal uzlaşı
kültürüne sahip parti özelliğini görmek pek mümkün değildir. Derin ideolojik ayrışma ve
kutuplaşmalarla birlikte, seçim sisteminden kaynaklanan eksiklikler, parlamenter sistemin işleyişini
daha da zorlaştırmaktadır.
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Başkanlık sistemini savunanlara göre; parlamenter sistemin en büyük sorunlarından birisi
koalisyonlardır. Bu sistem, genelde uygulanan nispi temsil sisteminin de etkisiyle koalisyonlara
sürüklenmektedir. Örneğin Fransa’da 1958 öncesi 70 yılda 104 hükümet kurulmuştur. Yani üçüncü ve
dördüncü cumhuriyet dönemlerinde durum bu merkezdedir. Almanya’da Weimar Cumhuriyetinde
durum aynıdır. Keza, 1974’te demokrasi ile tanışan Portekiz’de 19 Haziran 1987’de yapılan seçimlere
kadar 13 yıl içinde 16 hükümet kurulmuştur.
Türkiye’de çok partili hayata geçtiğimiz 1950 yılından bugüne kadar, 10 yıl Demokrat Parti, 5
yıl Adalet Partisi, 8 yıl Anavatan Partisi, 14 yıldır Ak Parti hükümeti tarafından tek partili
hükümetlerle yönetilmiştir. Altmış beş yıllık çok partili siyasal dönemde görülen tüm önemli ve
başarılı projelerin tek parti iktidarları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir. Buna karşın
Türkiye 1961-65, 1971-80 ve 1991-2002 yılları arasında koalisyon hükümetleri tarafından
yönetilmiştir. Koalisyon hükümetleri döneminde, Türkiye’nin gerek siyasal gerekse ekonomik alanda
projeler üretilemediği ileri sürülmektedir. 1971-1980 yılları arasındaki dokuz yılda tam 11 tane
hükümet kurulmuştur. Bu da hükümetlerin ortalama ömrünün bir yıldan daha az olduğu anlamına
gelir. Siyasetteki bu istikrarsızlık Türkiye’yi iç savaş eşiğine getirmiş, ekonomik göstergeler dibe
vurmuştur. Siyasal ve ekonomik krizler demokrasinin kesintiye uğramasıyla sonuçlanmıştır. Öyle ki,
TBMM’nin bir yıl boyunca Cumhurbaşkanını bir türlü seçememesi darbenin önemli gerekçelerinden
birisi olmuştur. Meclis Cumhurbaşkanı seçmek için 284 defa toplanmasına rağmen sonuç alamamıştır.
Doksanlı yıllardaki koalisyon hükümetleri zamanında da manzara pek parlak olmamıştır. 1991- 2002
yılları arasındaki dönemde 10 tane hükümet kurulmuştur. Bu dönemde de, siyasal istikrarsızlık ve
çekişmeler, yolsuzluklar, güvenlik sorunları, üstü üste yaşanan ekonomik krizler devam etmiştir
(Uluşahin,1999:81 ve diğerleri)
Parlamenter sistemde yasamanın yürütmenin kontrolünde çalışıyor olması organlar arasındaki
dengeyi bozmuş ve sistemde sapmalar meydana getirmiştir. Bu durum yürütmeyi yasama karşısında
daha güçlü bir konumda tutmaktadır. Parlamentodan geçen yasaların %98’i hükümetlerden
gelmektedir; geri kalan %2’lik kısım ise milletvekillerinin teklifi olarak gelmekle beraber, yine
hükümetlerin bilgisi dâhilinde gerçekleşmektedir. Bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesini işlemez duruma
getirmektedir (Kuzu, 2012: 90.)
Nisan 2017 Anayasa Değişikliğiyle Ortaya Çıkan Yeni Yürütme Erki: Cumhurbaşkanlığı
Sistemi
Bugün dünyada, özellikle ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda çok ciddi bir konsept
değişikliği gözlenmektedir. Bu değişimin beraberinde getirdiği şartları ülke menfaatleri doğrultusunda
en etkili biçimde kullanabilmek ise ülkelerin güçlü ve istikrarlı yönetimleriyle mümkün
olabilmektedir. Değişimi öngörebilen ve değişim karşısında hızlı kararlar alabilen sistemler daha
başarılı olmaktadır. Bu yüzden hükümet sistemlerinin revize edilmesi pek çok ülkenin gündemine
gelebilmektedir. Özellikle parlamenter sistemin belli şartlar karşısında sebep olduğu siyasi kaos ve
istikrarsızlıklar, bu hükümet modelini eleştirilerin hedefine koymaktadır. Parlamenter sistemde
yürütmenin iki başlı olması ve yetki-sorumluluk dengesinin gözetilmemesi başlıbaşına bir problemdir.
Özellikle ülkemizde, fiili durum ile hukuki durum hiçbir zaman örtüşmemiştir. İstikrarlı ve işler bir
hükümet sistemi kurulamamıştır (Fedayi, 2017: 292). Literatürde saf parlamenter sistemin iki başlı bir
yürütme öngörmüş olduğuna yer verilse de, gerçekte saf parlamenter yapıda tarafsız, arabulucu rol
üstlenen devlet başkanı yürütme içerisinde yetkisiz ve sembolik bir unsur teşkil ettiğinden, sistemi
teknik olarak iki başlı kılmaz (Uluşahin, 2011:32). Ancak, 2011 yılında cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilerek işbaşına getirilmesiyle birlikte, devlet başkanı tarafsızlığını bir kenara bırakarak,
halkın kendisini seçmesini, halka karşı sorumluluk olarak yorumlamış ve yürütme yetkilerini çok aktif
bir biçimde kullanmaya başlamıştır. Siyasi ve cezai sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanının
parlamenter sistem içinde yetkilerini kullanması, sistemin değişme zorunluluğunu beraberinde
getirmiştir. Zaten defalarca dile getirilen başkanlık sisteminin gelmesi için son bir gerekçe olarak
kabul görmüştür.
Türkiye’de hükümet sisteminin değişmesini isteyenlerin temel tezleri şunlardır: Türkiye hızla
gelişen dinamik bir ülkedir. Kıtaların kesiştiği bir bölgede olan ülke kendisiyle benzer durumda olan
ülkelerin önüne geçebilmesi için, ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarını süratli bir şekilde çözmesi
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gerekir. Bunu ancak, hızlı ve sorunsuz bir şekilde karar alıp uygulayan iş bitirici siyasi iktidarlar
yapabilir. İstikrarsız ve yavaş işleyen mevcut parlamenter sistem, buna imkân vermemektedir. Hal
böyle olunca, başkanlık ya da yarı-başkanlık hükümeti sistemine geçmek en doğru tercih olacaktır
(Gönenç,2005:1). Parlamenter sistemlerde her an değişebilecek bir hükümet yapısı olduğundan dolayı
yürütmenin istikrarının sağlanması hayli güçtür. Bu yaklaşım, Türkiye’de uzun süreli koalisyonları
besleyecek bir siyasi kültürün olmadığını da savunarak koalisyonların kısa süreli ve uzlaşıdan yoksun
olacağını varsaymaktadır (Sandıklı ve Korkmaz, 2015:5).
Türkiye’de yürütmenin yapısının değiştirilmesiyle ilgili en önemli adım 2007 yılında
atılmıştır. Yapılan anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin
öngörülmesi, sistemi yarı başkanlık modeline yaklaştırmıştır. Ağustos 2011 Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ile Türkiye’de ilk kez halkoyu ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı göreve gelmesiyle, Türkiye’de
sistem tartışmalarını yeniden alevlenmesindeki başlıca etkeni olmuştur. Zira halkoyu ile göreve gelmiş
bir Cumhurbaşkanı ile parlamentonun seçtiği başbakan arasında bir meşruiyet krizinin ortaya çıktığı
açıkça gözlemlenmiştir. Başbakan ve Cumhurbaşkanının aynı siyasi kanattan olması bu sorunun bir
krize dönüşmesini engellediyse de başkanlık sistemi tartışmaları, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin
temel argümanı olarak gündemin ilk sıralarında yer almıştır (Sandıklı ve Korkmaz, 2015:4). Yapılan
anayasa değişikliğinin 16 Nisan 2017 tarihinde referandumla kabul edilmesiyle birlikte,
Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasal bir boyut kazanmıştır.
Yeni anayasa değişikliğiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı sistemi getirilmiş ve parlamenter
sistemden tamamen farklı bir hükümet şekli benimsenmiştir. Bu sistemde bakanlar kurulu kaldırılarak,
yürütme yetkilerinin hepsini cumhurbaşkanı tek başına kullanacaktır. Yasama organı ile yürütmenin
birbirine olan bağımlılığına son verilmiştir. Ancak yönetimde istikrarın sağlanması konusunda
karşılıklı olmak üzere iki erke fesih hükmünde olan, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi yetkisi
tanınmıştır. Bu yeni sistemde, yürütme doğrudan halk tarafından seçildiği için, yasama organına karşı
değil, halka karşı sorumlu olacaktır. Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının hukuki ve cezai
sorumluluğu olacak ve işlemleri yargı denetiminden bağışık olmayacaktır. Başbakan ve bakanlar
kurulunun tüm yetkilerini kullanacak olan Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili oldukça geniş yetkileri
söz konusudur. Anayasa ve kanunla sınırlama getirilmeyen her alanda kararname ile düzenleme yetkisi
verilmiştir. Bakanlar kurulunun yetki kanununa dayanmak şartıyla Kanun Hükmünde Kararname
çıkarması konusu, Cumhurbaşkanına yetki kanunu olmaksızın kararname çıkarması şeklinde
değişmiştir. Bu durum kanuni idare ilkesinin istisna alanlarını oldukça genişletmiş gibi görünmektedir.
Olağan dönemlerde sadece ekonomik ve sosyal hakların Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
düzenleneceği belirtilirken, olağanüstü halin ilanı yetkisi dahil olmak üzere, olağanüstü hal
döneminde, anayasada öngörülen çekirdek haklar hariç, diğer tüm hakların kararname ile
düzenlenebileceği ifade edilmektedir. Bunun yanında önemli bir yenilik olarak, olağanüstü yönetim
şekillerinden biri olan Sıkı Yönetim uygulaması, anayasal sistemden tamamen çıkarılmıştır. Böylece
askeri darbe ve vesayetlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Bu sistemde yürütme organı yasama faaliyetlerine kesinlikle katılmayacaktır. Bakanlar
kurulunun meclise kanun tasarısı sunma yetkisi Cumhurbaşkanına tanınmamıştır. Dolayısıyla kanun
teklifi bütçe kanunu ile sınırlı tutulmuştur. Bütçe Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanır ve meclisin
onayına sunulur. Bütçenin meclisten geçmemesi durumunda, Cumhurbaşkanının istifa etmesi veya
düşmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, biz önceki yıl bütçesi yeniden değerlenerek, uygulama bu
bütçe üzerinden gerçekleştirilecektir. Yasama organı ile yürütme organı arasında siyasal tıkanma ve
krizlerin önüne geçebilmek için Cumhurbaşkanına parti üyeliği statüsü verilmiş, başkanının veto ettiği
kanunun meclis tarafından aynen kabul edilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabul şartı
öngörülmüştür. Bu durum mecliste çoğunluğu elinde bulunduran ve cumhurbaşkanına muhalif partinin
yürütme organını engelleme girişimine karşı bir tedbir olarak düşünmek mümkündür. Aynı şekilde,
Cumhurbaşkanının meclisin çıkardığı kanunları onaylamaması ve sık sık veto etmesi durumunda,
meclisin seçimleri yenileme yetkisinin olması da sistemin tıkanmaması için öngörülen bir tedbirdir.
Başkanlık sistemini en iyi uygulayan ülkelerden biri olan ABD’de durum buna çok benzerdir;
Başkanın veto ettiği kanun Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı üçte iki çoğunluk ile
tekrardan kabul edilirse başkan kanunu yayımlamak zorundadır. Ancak Kongre’nin bu çoğunluğu elde
etmesi çok güç olduğundan Başkan veto yetkisini Kongre’ye karşı bir silah olarak kullanmaktadır.
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ABD başkanlık sistemindeki sabit görev süresinin bir sistem krizine yol açabileceği olasılığı
göz ardı edilmektedir. Başkan oldukça istisnai bir durum olan “suçlama” (impeachment) dışında
görevden alınamaz. Hastalık dolayısıyla iş göremez hale gelen veya meşruiyetini yitiren bir başkanın
görevden alınamaması ciddi bir otorite sorununa yol açabilir ve hatta bu sorun bir rejim krizine
dönüşebilir. Üstelik başkanın vefatı veya sağlık sorunu durumunda yerine geçecek başkan
yardımcısının seçilen başkan kadar yeterli olması veya halkın desteğini alabilmesi mümkün olmayan
başkan yardımcısının görev süresinin sonuna kadar ülkenin başında bulunması çok önemli bir problem
olarak görülmektedir. Oysa yeni anayasa değişikliğiyle getirilen sistemde hem cumhurbaşkanı hem de
yasama organının görev süresi beş yıl olarak belirlenmiş, yani seçimler beş yılda bir yapılacaktır
hükmü getirilmiştir. Böylece görev süresi dolmadan başkanın hiçbir surette düşürülememesi mümkün
olabileceği gibi Cumhurbaşkanının ölmesi, hastalanması veya yüce divan tarafından yargılanarak ceza
alması durumunda, meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanının halk tarafından
yeniden seçilmesini sağlama ve olası bir krizin önlenmesi yetkisiyle de donatılmıştır.
Yeni Sistemde Yürütme ve İdarede Meydana Gelen Değişimler
Yeni sistemde halk tarafından doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve hükümet
başkanı olarak yürütme yetkisi ve görevine sahiptir. Bu yüzden yürütmede köklü değişiklikler öngören
Anayasa değişikliğini daha iyi anlatmak için, konuyu idareye yön veren anayasal ilkeler ekseninde
incelemek daha yerinde olacaktır. Yeni sistemin idareye olan etki ve yansımalarını özellikle, hukuk
devleti bağlamında, kanuni idare ilkesi, idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olması,
idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği, idarenin mali sorumluluğu, kanunsuz emir, olağanüstü
yönetim usulleri olarak anayasada geçen düzenlemeler temelinde açıklamak yararlı olacaktır.
• Bilindiği gibi Anayasanın birinci kısmının genel esaslar başlığı altında geçen 2. Madde hukuk
devletine vurgu yapmaktadır. Hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan,
vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, onlara karşı önceden belirlenmiş hukuk kurallarına göre
işlem yapan, koyduğu hukuk kurallarıyla kendini bağlayan devlettir. Bunlara ilaveten, idaresi yargı
denetimine tabi olan ve idaresi mali sorumluluk altında bırakılan devlet de özel şartları itibarı ile
hukuk devletidir.
• İdarenin yargısal denetimi, anayasanın 125. Maddesinde düzenlenmektedir. Maddeye göre,
“İdarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır…..Cumhurbaşkanı’nın tek başına
yaptığı işlemler yargı denetiminin dışındadır”
Yeni düzenlemeyle birlikte, yürütme konusunda geniş çaplı yetkiler verilen, anayasa ve
kanunlara aykırı olmamak şartıyla, yürütme konusunda kararname çıkarma yetkisi olan
Cumhurbaşkanının idari işlemlerinin yargı denetimi dışı tutulmamıştır. Bu yüzden, idarenin yargısal
denetim alanının kapsamı daha genişletilmiş ve Cumhurbaşkanının tüm kararlarına karşı yargı yolu
açılmıştır. Cumhurbaşkanı kararnamelerinin hem anayasa yargısı hem de idari yargı tarafından
denetlenmesi mümkün olmuştur. Böylece hukuk devleti olmanın gereklerinden biri daha yerine
getirilmiştir.
Yine ilgili maddenin devamında “…idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı
ödemekle yükümlüdür” hükmü, yürütmenin başı konumundaki Cumhurbaşkanı’nın kararnamelerinden
dolayı hak veya menfaat kaybı yaşayanlar, devlet aleyhine zararlarının tazmini talebiyle dava
açabileceklerdir. Ayrıca, Cumhurbaşkanının harcamaları Sayıştay tarafından da denetlenecektir.
- İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliğini düzenleyen 123. Maddeye göre, “idare kuruluş ve
görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. ….kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak kurulur”
hükmü “…….Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. şeklinde değişmiştir. Ayrıca, anayasanın
Cumhurbaşkanının görevleriyle ilgili olan 107. Maddenin son hükmü “Bakanlıkların kurulması,
kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” şeklinde belirlenerek, idarenin kanunla kurulması ve
kanunla işlemesi hükmü önemli oranda değişmiştir. Ülkenin en büyük teşkilatı olan bakanlıkların hem
merkezi hem de taşra yapıları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenebilecektir. Bu madde ile
idarede bütünlük ilkesi daha da pekişmiştir. Cumhurbaşkanına hiyerarşik olarak bağlanacak olan
bakanlıklar arasında koordinasyonsuzluk sorunu giderilmiş olacak ve yönetsel kontrol daha da
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kolaylaşmış olacaktır. Her bakanın, bakanlık hizmet alanıyla ilgili bağımsız davranması ve olası
olumsuz sonuçların önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.
Bu madde, her ne kadar kanuni idare ilkesine ters görünse de, günümüz hızla değişen şartlarına
çabuk cevap vermek ve idarenin hızlı, etkin ve de daha verimli çalışmasını sağlamak açısından
bakıldığında, yerinde bir değişiklik olduğu söylenebilir. Çünkü kanunların yapılması süreci kısa
sürede sonuçlanamamaktadır. Durum böyle olunca, değişime karşı pasif ve hatta dirençli bir idari yapı
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Bakanlar, Başkan tarafından atanırlar ve yine Başkan tarafından görevden
alınabilirler. Her Bakan, Başkan’a karşı sorumludur. Bakanlar Meclis dışından seçilirler.
Milletvekilleri ve yedek milletvekilleri bakan olamazlar. Düzenlemede, Başkan’a verilen bu önemli
yetki, bakanlıkların kuruluş ve teşkilat yapılarının da Başkanlık kararnamesiyle düzenlenmesidir.
Böylece, Başkan’ın yürütme organlarını tek başına düzenleyebilmesi ve bunun için hiçbir organın
onayına ihtiyaç duymaması sağlanmış olmaktadır.
• Yine 108. Madde ile düzenlenen Devlet Denetleme Kuruluyla ilgili bir değişiklik yapılmış
“İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin
sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu,
Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından
fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek
kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle
vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.
Yargı
organları,
Devlet
Denetleme
Kurulunun
görev
alanı
dışındadır.
Devlet
Denetleme
Kurulunun Başkan
ve
üyeleri, Cumhurbaşkanınca
atanır.
Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile düzenlenir”. Bu yeni düzenlemeyle, denetim sonuçları raporları sadece tavsiye
niteliğinde olan DDK, daha etkin hale getirilmiş, doğrudan soruşturma açma yetkisi ile kamu
kurumlarının hukuka uygunluk konusunda gösterecekleri hassasiyetin artmasında önemli bir role sahip
olacaktır.
• İdari sistem içinde, kanuni idarenin istisnası olarak kabul edilen iki durum vardır. Bunlardan
birincisi; Cumhurbaşkanlığı genel Sekreterliği Teşkilatıdır. Doğrudan doğruya cumhurbaşkanı
kararnamesi ile kurulmaktadır. Diğeri ise, Olağanüstü Yönetim Usûlleridir. Yeni sistemde,
Sıkıyönetim tamamen anayasadan çıkarılarak, OHAL olarak düzenlenmiş ve Anayasanın bu yönetim
usullerini içeren 119-120-121 ve 122 maddeleri birleştirilerek tek madde haline getirilmiştir. Yeni
maddeye göre, “Cumhurbaşkanı, savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,
seferberlik, ayaklanma vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve
milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,
anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet
hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii
afet veya tehlikeli salgın hastalık yada ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun
tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir”. Bu
madde ile yönetsel anlamda önemli bir değişiklik yapılmış oldu. Zira sıkıyönetim dönemlerinde
kurulan sıkıyöntim komutanlıkları, bütün idari yetkileri kullanmaya haizdiler. Ayrıca sıkıyönetim
komutanlarının almış olduğu idari kararlara karşı da yargı yolu kapalıydı. Bu durumun tamamen
değişmesi, askeri yönetim anlayışına da son vermiştir.
•
Merkezi yönetimin yardımcı kuruluşları arasında yer alan Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili yeni
düzenleme
yapılmıştır.
Madde
118 “Millî
Güvenlik
Kurulu;
Cumhurbaşkanının
başkanlığında, Cumhurbaşkanı
yardımcıları, Adalet,
Millî
Savunma,
İçişleri,
Dışişleri
Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulur.
Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili
alınan
tavsiye
kararları
ve
gerekli
koordinasyonun
sağlanması
konusundaki
görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve
bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü
tedbirlere
ait
kararlar Cumhurbaşkanınca değerlendirilir. Milli
Güvenlik
Kurulunun
gündemi; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak
Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik
Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel
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Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir” olarak
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, jandarma Genel Komutanı kurulun üyeliğinden çıkarılmış ve
Cumhurbaşkanı Yardımcıları kurul üyesi olarak kurulun toplantılarına katılması öngörülmüştür. Kurul
kararları tavsiye niteliğindedir ve Cumhurbaşkanına sunulur. Kurulla ilgili önemli bir değişiklik de,
Kurul Genel Sekreterlik Teşkilatının da kanunla değil, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenecek
olmasıdır. Bu durum da idarenin düzenlenmesi ile ilgili önemli bir yeniliktir.
• Anayasanın yerel yönetimleri düzenleyen 127 maddesinin son bendinde “mahalli idarelerin
belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kendi aralarında Cumhurbaşkanının izniyle birlik
kurabilirler” hükmü, bu birliklerin tüzel kişilik kazanmasının kararname ile olabileceğini gösterir.
Yetkinin kuruldan alınıp tek kişiye verilmesi, karar alma sürecini kısaltacağı için birliğin biran önce
kurulup hizmete başlaması sağlanmış olacaktır.
• Yine anayasanın 124. Maddesi, “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi
görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.
Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir” şeklinde değiştirilmiştir.
İdarenin işleyişiyle ilgili en önemli norm kurallarından biri olan Tüzüklerin kaldırılmasıyla,
Yönetmeliklerin düzenleme alanı genişlemiştir. Yönetmelik yetkisiyle birlikte, Cumhurbaşkanı idare
üzerinde tam hakimiyet kurabilecektir.
• Anayasanın 104. Maddesindeki değişiklik, idare açısından büyük bir öneme haizdir.
“……..Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu
yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler”.
En önemli değişiklerden birisi, üst düzey kadrolara atamaların cumhurbaşkanlığı kararnamesi
gerçekleşecek olmasıdır. Evans, neoliberal reform sürecinin başarılı olabilmesi için, bürokrasinin
siyasi birliğinin sağlanması ve merkezileşmenin gerekli olduğunu savunmaktadır. Evans’a göre,
neoliberalizm, siyasal iktidarın ve karar verme gücünün devletin zirvesinde merkezileşmesini
getirdiğinden, yürütmenin güçlendirilmesi için başkanlık sistemi işlevsel bir seçenek oluşturmaktadır
(Evans, 2011). Parlamenter sistemin uygulandığı Türkiye’de bürokrasi daima siyasi otoriteye tabi
olma fikrine mesafeli durmuş ve siyasetin üzerinde bir vesayet makamı olarak hareket etmiştir.
Devletçi zihniyetle iç içe geçmiş bir şekilde bürokratik elit, devletin bekasını sağlamak ve laikliği
korumak başta olmak üzere birçok misyonu yüklenen siyasete meyilli bir aktör olarak karşımıza
çıkmaktadır. Halka dayanmayan yollarla devleti kontrol etmeye çalışan bürokrasi, parlamenter
sistemin doğurduğu bir sonuçtur (Sobacı, 2017: 547-547). Dolayısıyla bu aktörün ancak güçlü bir
yürütme organıyla kontrol altına alınabileceği ifade edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet
modelinin etkili yönlerinden bir de bürokrasini kontrol altına alınmasını sağlamak olacaktır. Çünkü,
yeni sistem, karar vermeyi daha da merkezileştiriyor. Daha önce üyelerinin bir kısmı bakanlar kurulu
tarafından atanan bazı üst kurulların tüm üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Mesela, Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 3 üyesini Cumhurbaşkanı, 8 üyesini de Bakanlar kurulu atıyordu.
Şimdi tamamı Cumhur Başkanı tarafından atanacak. Bu durum, liyakate dayalı personel sisteminden
kayırma (spoils) sisteme geçiş şeklinde de algılanabilir. Ancak kamu bürokrasimizin pek de alışık
olmadığı bu durumun başarısı konusunda bir şey söylemek için erken görülmektedir. Amerika’da
kamu bürokrasisinin önemsenmemesi, yağma sistemi gibi bir geçmişe sahip olmasına rağmen
Dünya’nın süper gücü olma derecesine nasıl geldiği konusunda farklı izah biçimleri geliştirmek
mümkündür. Amerikan bürokrasisinin siyasi iktidar ile olan ilişkilerine bakıldığında, özellikle
geçmişte uygulanan “spoil sistem”in etkileri sebebiyle, siyasi iktidara karşı büyük oldukça güçlü
olduğunu söylemek mümkündür. Başkan, yürütmenin başı olarak bütün idari kurumlar üzerinde
kontrol yetkisine sahiptir. Bakanları da Kongre’ye değil; sadece kendisine karşı siyaseten sorumludur
(Öztürk, 2015: 274). Diğer çevresel unsurlarla birlikte bürokrasinin kısıtlayıcı, engelleyici, ve
kaynakları tüketici yönde gücüne maruz kalmayan Amerikan siyasilerinin enerjilerini rahatça ülkenin
gelişmesine
odaklayabilme
imkanı
bulduklarını
söylemek
mümkün
görünmektedir
(Tataroğlu,2016:77). Bizim ülkemizde de yeni sistemin başarısı büyük oranda bürokrasiye olan
hakimiyete bağlı olacaktır.
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Bürokrasi üzerindeki başkanlık kontrolünün düğüm noktası, onun idaresinde yer alan bütün
bürokratik eylemlerden sorumlu tutulmasıdır. Seçilmiş başkanın kamu bürokrasisinin tümüne egemen
olması iradesi açıkça ortaya konmuş olsa da Amerikan kamuoyunda, başkanlığın bürokratik direniş ve
hantallığa karşı mücadelesini yetersiz bulan değerlendirmeler sıklıkla duyulmaktadır. Günümüz ABD
başkanları, kendi başkanlık alanlarına giren bütün bürokratik işlem ve eylemler üzerinde yetkili
değildir. Onların bürokrasiyi daha fazla denetim altına alma ve verimli hale getirme çabaları, azalarak
da olsa devam etme eğilimindedir. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde de, sistemin başarısı büyük
oranda, tecrübeli üst düzey bürokratların başarısına ve bürokratik mekanizmanın kontrol altında
tutulabilmesine bağlı olacaktır.
Sistemin hayata geçirilmesiyle, en önemli atamaları cumhurbaşkanı yapacaktır. Mesela:
Valiler, Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler, Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din
Kurulu Üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı, TRT Genel
Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurulların başkan ve
üyeleri (RTÜK hariç), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı.
Yine daha önce üçlü kararname ile atanan; Müsteşar ve yardımcıları, Genel Müdür ve
yardımcıları, TÜBİTAK üyeleri ve Genel sekreteri, Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve
Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel sekreteri,
Bakanlıklardaki Kurul başkanları ve Üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müfettişleri ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Bakanlık müşavirleri, Birinci Hukuk Müşaviri,
Bakanlık Daire Balkanları, İl İdare Şube başkanları (İl Müdürleri), Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,
Vali Yardımcısı, Kaymakam, İl Hukuk işleri Müdürü, Polis Akademisi Başkanı, İl Emniyet Müdürü
de Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanacaktır. Bu da bürokrasinin kontrolünü kolaylaştıracaktır.
Çünkü, başkanın bürokrasi üzerinde etkili bir hiyerarşik yetkisi de söz konusudur.
Anayasanın 137. Maddesindeki “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta
olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya
Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak,
üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine
getiren sorumlu olmaz” değişikliğiyle, cumhurbaşkanı kararnamesi bir üst norm kuralı statüsünü
kazanmış olup, kamu görevlilerinin, görevleriyle ilgili emir ve talimatlarda bağlayıcı bir özellik
kazanmıştır. Bütün bu değişiklikler, yasamanın yürütme üzerindeki otoritesini kırarak, bağımsız bir
yürütme organı meydana getirmek içindir. Yönetimde etkinlik ve verimliliği sağlamanın da yolu,
yürütmenin tek başlı olması ve bürokratik kontrolü sağlaması ve de hesap verebilir bir yönetim
anlayışının tesisinden geçer.
Sonuç
Türkiye’nin son dönemlerde ekonomik ve siyasal gelişim açısından bir eşik aşamasında
olduğu görülmektedir. Gerek dış dünyada gerekse içerde yaşanan değişim ve dönüşümler, ülkede
güçlü ve istikrarlı bir liderliği ihtiyaç haline getirmiştir. Yüz yıla yakın bir geçmişi olan parlamenter
sistemin, ülke yönetiminde güçlü iktidarlar çıkaramadığı ve sık sık krizlerle sonuçlanan
istikrarsızlıklara da neden olduğu aşikardır. Bu yüzden, güçlü bir devlet geleneğine sahip ve
coğrafyasında önemli bir misyon üstlenen ülkede değişimin yapılması kaçınılmaz olmuştur. Nisan
2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen yeni sistem, bu ve benzeri ihtiyaçların
bir sonucudur. Tabi ki sistem değişikliği kolay olmamıştır. Uzun yıllardan beri tartışılmakta olan
sistem değişikliği konusu, ülkede yaşayan insanları iki gruba ayırmıştır. Her iki kesimin de kendilerine
göre bazı farklı gerekçeleri vardır. Bu sistemin savunucuları, Türkiye’deki lider odaklı siyaset
anlayışına ve ülkenin monarşik geçmişine atıfta bulunarak sistemin Türkiye’nin siyasal geleneğine
daha uygun olduğunu ve parlamenter sistemin sık sık sebep olduğu kaos ve istikrarsızlıkların ülkeye
çok ciddi bedelleri ödettiğini savunmaktadırlar. Nihayet getirilen bu sistemle, yürütme çift başlılıktan
kurtarılmış, Bakanlar Kurulu lağvedilerek yetkileri tamamen Cumhurbaşkanına devredilmiştir.
Yasama ile yürütme organının karşılıklı bağımlılıklarına son verilerek, yürütme organı gerek yasama
organı ve gerekse askeri ve sivil vesayetin etkisinden kurtarılmıştır. Böylece net bir kuvvetler
ayrılığının getirildiğini söylemek mümkündür. Cumhurbaşkanlığı isteminde yürütme organı tamamen
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başkanın tercihleri doğrultusunda oluşturulduğundan yürütme içerisindeki uyum parlamenter
sistemlere göre daha kuvvetlidir.
Yeni sistemde yürütme erkinin güçlendirildiği yönlerden biri de, bürokrasinin tamamen
yürütme erkinin emrinde ve kontrolünde olmasının mümkün hale getirilmiş olmasıdır. Bürokrasinin
siyasal iktidar üzerinde çok ciddi bir etkisi vardı. Bu zaman zaman vesayet boyutlarına ulaşabiliyordu.
Hem kamu politikalarının oluşturulması sürecinde hem de alınan kararların uygulanmasında bürokrasi
siyasal iktidar karşısında direnç gösterebiliyordu. Bu da siyasal gücünü azaltıyordu. Yapılan
değişiklikle, gerek üst düzey atamalardaki yetkinin Cumhurbaşkanına bırakılması ve gerekse idare
aygıtının hiyerarşik olarak Cumhurbaşkanına bağlanması, yönetimdeki emir-komuta birliği ilkesini
uygulanabilir duruma getirmiştir. Böylece, yıllarca dillerden düşmeyen bürokratik sorunların çözümü
ve bürokrasinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi konusunda da bazı umutların yeşermesine zemin
hazırlamıştır. Ancak,bunu söylemekte de yarar vardır; bürokrasi üzerindeki başkanlık kontrolünün
düğüm noktası, onun idaresinde yer alan bütün bürokratik eylemlerden sorumlu tutulmasıdır. Seçilmiş
başkanın kamu bürokrasisinin tümüne egemen olması iradesi açıkça ortaya konmuş olsa da Amerikan
kamuoyunda, başkanlığın bürokratik direniş ve hantallığa karşı mücadelesini yetersiz bulan
değerlendirmeler sıklıkla duyulmaktadır. Günümüz ABD başkanları, kendi başkanlık alanlarına giren
bütün bürokratik işlem ve eylemler üzerinde yetkili değildir. Onların bürokrasiyi daha fazla denetim
altına alma ve verimli hale getirme çabaları, azalarak da olsa devam etme eğilimindedir.
Yapılan referandumla Anayasa değişikliği kabul edilmiş, ancak kabul oylarının %51 ile sınırlı
olması, değişikliğe destek vermeyenlerin siyasi muhalefet durumu dışında, belli kaygıları taşıyor
olmalarının da etkisi vardır. Bu kaygıların dayandığı pek çok gerekçe vardır. Bunların başında, tek kişi
yönetiminin zamanla otoriterleşeceği ve demokratik olmayan bir yönetim tarzına dönüşeceğidir. Latin
Amerika ülkelerindeki bir görüntüye bürünebileceği tazi ileri sürülmektedir. Bir diğeri, Türkiye’deki
yerleşik siyasal kültür ile ABD’nin siyasal kültürü arasında önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye gibi
bölünmüş ve kutuplaşmış, uzlaşma kültürünün zayıf olduğu, ideolojik ve katı disiplinli partilerden
oluşan bir sistemde, Başkan ile Parlamento çoğunluğunun farklı partilerin eline geçmesi durumunda
kriz çıkması olasılığı görüşüdür. Yine, Başkanlık sisteminde yasama organının ve başkanın doğrudan
doğruya halkın oyu ile seçilmesi çift meşruluk sorununu gündeme getirir. Özellikle iki kuvvetin farklı
partiden olduğu durumda kuvvetler birbirleri ile rekabet ederek sistemin ilerlemesi zorlaşabilir. Ancak
şu bir gerçektir ki, doğasında herhangi bir risk unsuru taşımayan sosyal, siyasal ve kültürel değişim
yoktur. Her değişim beraberinde birtakım risk ve fırsatları getirir. Önemli olan fırsatları iyi
değerlendirmek ve geçmişin sorunlarını bu yeni siğstemin barındırdığı fırsatları etkin kullanarak, ülkei
her açıdan yaşanabilir hale getirmektir.
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ÖZ
Türkiye’de, özellikle 1970’lerden itibaren, büyükşehir/metropoliten ölçekli yerel yönetim ihtiyacı
dillendirilmektedir. 1982 Anayasasında “büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirilebileceği”
hükme bağlanmıştır. Buna Anayasal dayanakla, 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
çıkarılmıştır. 3030 sayılı Kanunla kurulan model 2004 ve 2008 yıllarında geliştirilmiştir. 2012 yılındaki 6360
sayılı Kanunla nüfusu 750 binin üzerinde olan 30 ilde, daha geniş yetki, görev ve sorumluluklarla donatılmış,
merkezileştirilmiş ve güçlendirilmiş il ölçekli yeni büyükşehir belediye modeli oluşturulmuştur. Bu çalışma, yeni
büyükşehir belediye modelinin üç yıllık uygulamasının ortaya çıkardığı sonuçları ve sorunları saptayarak,
Türkiye’de büyükşehir ya da metropoliten alan yönetiminin niçin ve nasıl geliştirilebileceği sorusunu, dünyadaki
modeller çerçevesinde tartışmakta ve yanıtlamaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Metropoliten alan, bütünşehir, büyükşehir belediye modelleri, 6360 sayılı Yasa, yerel
yönetim reformu
Why and What Kind of a Metropolitan Municipality Reform?
Abstract
Especially after the 1970s, a need for a metropolitan management model has been raised. The 1982
Constitution provides chances to establish special management models for large/big settlement areas. On the
base of this Constitutional provision, Metropolitan Municipality Law numbered 3030 was enacted in 1984. The
model established by the 1984 Law was enhanced by the 2004 and 2008 laws. The 2012 Law numbered 6360
establishes a provincial metropolitan municipality model in 30 provinces with a population over 750 thousand,
which is a more centralized and stronger one with increased power and responsibilities. This study aims to
evaluate the outcomes and problems of three-year implementation of the new provincial metropolitan
municipality model, and to discuss and try to answer the questions of why and how this new model in Turkey
could be improved by considering other models in the world.
Keywords: Metropolitan region, integrated city/unicity, metropolitan municipality models, the Law numbered
6360, local administration reform

GİRİŞ
Küresel şirketleşmenin yaygınlaşması, devlet müdahalesi, bilgi/ulaşım teknolojilerindeki
devrimsel yenilikler, teknoloji yoğun esnek üretimin yaygınlaşması, ülke içi ve ülkeler arası göçler
gibi nedenler kentleşme açısından önemli değişimlere yol açarken, kentler insanlığın ortak yaşam
alanları haline gelmiştir. Mekan, nüfus ve yoğunluk olarak büyüme metropolitenleşmeyi
yaygınlaştırmış, mevcut yönetsel yapıların incelenmesini ve yeni stratejiler ve modeller
geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 50’den fazlası kentlerde
yaşamaktadır. Ülkemizde ise bu oran yüzde 80’e ulaşmıştır. Ancak büyükşehir olan illerin tümü kentli
nüfus olarak değerlendirilirse bu oran %90’ın üzerine çıkmaktadır. Dolayısıyla ülke yaşamında önemli
yeri olan kentlerin, özellikle de büyük kentlerin, iyi ve etkin yönetilmesi a önemli bir konudur (Gül vd.
2014: 169-170). Bu nedenle, diğer birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de 2000’li yıllar ve
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sonrasında, mekanı ve yönetsel yapıyı dönüştüren, büyükşehirler ve metropoliten alanlara yönelik,
düzenlemelerin sayısı artmıştır.
Büyük yerleşim yerlerinin ve metropoliten alanların daha farklı yönetilmesi yönünde
arayışların tarihi oldukça eskilere dayanır. Büyük yerleşim yerleri için ilk olarak 1800’lü yıllarda
Londra ve sonrasında da ABD’nin büyük kentleri için yerel kurumların önünde “metropoliten” sıfatı
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sıfat genellikle bir merkez anakent ile onu çevreleyen ve onunla
ekonomik olarak bütünleşmiş yörekentler (suburbs) ve ilçelerden oluşan kentsel alan için
kullanılmaktadır (Frey ve Zimmer, 2001; Gül ve Batman, 2013: 9). Türkiye deneyiminde de
metropoliten alan sınırları, fiili ve idari anlamda sürekli genişlemiş, büyükşehirlerin sınırları içinde
kırsal ve kentsel nitelikli çok sayıda yerleşim ve yönetim birimi oluşmuştur. 3030 sayılı Yasa da
metropoliten alan sınırı içerisinde kalması gereken birçok yerleşim birimini bu sınırlar dışında
bıraktığı için, planlama ve hizmet sunumunda eşgüdüm gibi sorunları beraberinde getirmişti. Bu
sorunları çözmek için 5216, 5747 ve 6360 sayılı yasalarla metropoliten alan sınırları genişletilmiştir.
Bu kez de ciddi bilimsel alan bilgisine dayandırılmadan genişletilen yeni metropoliten alan sınırları
içerisinde, yerel yönetim birimi sayısı çok artmış, bu da hizmetlerin sunumu, eşgüdüm, planlama ve
yönetim sorunlarını beraberinde getirmiştir (Gül vd. 2014: 176-178; Gül, 2016b: 56-57; Tekel, 2016:
267-268).
Türkiye tarihinde de Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul için 19. yüzyılın ikinci
yarısında oluşturulan Şehremaneti, aslında ilk metropoliten yönetim deneyimi olarak görülebilir.
Türkiye Cumhuriyeti dönemin de ise, metropoliten kentsel alanların yönetimi ve bu alanlardaki yerel
hizmetlerle ilgili tartışmalar, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için, 1960’ların sonunda başlanmıştır.
Bu dönemde yapılanlar kentlerin yaşadığı anakentsel sorunlara karşı öneri düzeyinde kalsa da, kent
birlikleri ve özel amaçlı anakentsel kuruluşlar gibi yapılar yoluyla kısa süreli, dar kapsamlı çözümler
üretilmiştir (Güler, 1987: 118). Bu çözümler, hizmet birliklerine ve özel amaçlı birimler
oluşturulmasına dayalı, bir anakent yönetimi ya da hizmet modeli oluşturmayı amaçlamıştır. 12 Eylül
1980 askeri darbe yönetimi geldikten üç ay sonra 34 Numaralı Kararla büyük kentlerde ana
belediyenin çevresinde oluşan küçük belediyeler ana belediyeye bağlanmıştır. Bunu federal nitelikli
Anakent Yönetimi Hakkında Yasa Tasarısı ve İstanbul’da özel amaçlı kuruluşlar (İSKİ, Boğaziçi İmar
İdare Heyeti, Boğaziçi İmar Müdürlüğü) oluşturulması izlemiştir (Güler, 1987: 130). Kısacası, 1982
Anayasasının “büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçiminin getirilebileceği” (md. 127/3)
hükmünden önce bu gibi yollarla kentleşme hızı yüksek olan ve hızlı şekilde büyüyen kentler için yeni
yönetim şekilleri aranmıştır.
1982 Anayasasının bu hükmüne istinaden 8 Mart 1984 tarihli ve 195 sayılı “Büyük Şehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile belediye sınırları içinde
“birden fazla ilçe bulunan şehirler” büyükşehir olarak tanımlanmıştır. Sonrasında da İstanbul, Ankara
ve İzmir il belediyeleri, büyükşehir belediyesi (BşB) yapılmıştır. 195 sayılı KHK’nin yerini 27
Haziran 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu almış ve böylece büyükşehir
yönetimleri yasayla ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir (Gül vd. 2014).
BşB yapısının oluşturulması, zaman içinde kentsel büyümenin ve faklı kentsel gelişme
seyirleri gösteren kentsel alanların daha iyi ve etkin yönetilmesine yönelik arayışları engellememiştir.
Uygulama da karşılaşılan sorunlar da bu arayışı tetiklemiştir. Kaldı ki bu politikaları sadece kentsel
veya metropoliten alan yönetimine yönelik politikalar olarak da görmemek gerekir; çünkü bu
politikalar ülkelerin genel kentleşme politikalarını, kırsal alanlarını, kırsal kalkınma hamlelerini, ulusal
kalkınma hamlelerini vb. de çok yakından ilgilendirir ve biçimlendirir (Çiner, 2014; Gül ve Batman,
2013).
21. Yüzyıl; kentlerin ve yerel yönetimlerin, ülkelerin gelişme motorları olarak stratejik öneme
sahip birimleri olarak ön plana çıktığı bir dönem niteliği göstermektedir. Ulusal ekonomilerin motoru
olmalarının yanı sıra, küresel ekonomi de de kendileri ve ülkeleri adına yarışan, stratejik ulusal
büyüme hamlelerinin üzerinden geliştiği sosyoekonomik birimlerdir.
Tek tek ülkelerin büyük kentler ve kentsel alanlar için yaptığı düzenlemeleri ve farklılıklarını
incelemek bu çalışmanın amacını aşacağı için, metropoliten alanlara ve yönetimlerine ilişkin modeller
ve yaklaşımlar ile ABD ve Fransız örnekleri kısaca ele alınmaktadır. Ayrıca çalışma, temel olarak,
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6360 sayılı Yasanın getirdiği BşB modeli ile bu modelin üç yıllık uygulanmasına yönelik yapılan
değerlendirme ve tespitler ışığında; Türkiye’de büyükşehir belediye ya da metropoliten alan
yönetiminin niçin ve nasıl geliştirilebileceği sorusuna yanıt aramaktadır.
METROPOLİTEN ALAN YÖNETİM MODELLERİ
Literatürde metropoliten alan yönetim modelleri değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.
Türkçe literatürde daha yaygın olan ilk grup metropoliten alan yönetim modelleri sınıflamasında; biri
geçici ve sınırlı ya da özel amaçlı metropoliten yönetim birimleri; diğeri birleşerek federasyon ya da
daha özerk yeni bir yapı kurularak oluşturulan genel görevli ve sürekli yeni yönetim birimleri olarak
temelde iki ana gruba yer verilir (Keleş, 1985: 71-72; Eke, 1985: 46; Gül ve Batman, 2013: 11).
Geçici ve sınırlı ya da özel amaçlı metropoliten yönetim birimlerine örnek olarak yönetimler arası
hizmet sözleşmeleri, birlikler ve ASKİ ve İSKİ gibi özel amaçlı metropoliten yönetimler verilebilir.
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İstanbul Şehremaneti ya da Türkiye’de 1980 sonrasında oluşturulan BşB
modeli ise ikincisine örnektir.
İkinci bir yaklaşımı ortaya koyan Kübler ve Heinelt (2005: 9-11) ise, metropoliten alan
biçimlerine ilişkin Metropoliten Reform Geleneği, Kamu Tercihi Okulu ve Yeni Bölgecilik akımı
şeklinde üç yaklaşım olduğunu belirtir. Metropoliten Reform Geleneği uygulamada biri tüm
metropoliten alanı tek bir genel yönetim altında birleştirmek isteyen (one community), diğeri ise iki
kademeli federatif yönetim şeklinde kurgulayan iki farklı yaklaşım göstermektedir. Bu yaklaşımlar
doğrultusunda uygulamada; katma (annexation), belediyelerin birleştirilmesi (merger of
municipalities), kent ve idari birimin bütünleşmesi (city-county consolidation) ya da ayrışması
(separation) gibi araçlardan faydalanıldığı bilinmektedir (Stephenes ve Wikstrom, 2000: 29-30).
Savitch ve Kantor (2003: 1017) ise, metropoliten alan yönetimi açısından bakıldığında bölgeselcilik
(eski ve yeni) ve çok merkezli yaklaşımlar olarak iki temel yaklaşım olduğundan bahseder; eski
bölgeselcilikten kastedilen metropoliten reform yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temsilcileri bölgesel ya
da metropoliten sorunlarla uğraşmanın birbirinden bağımsız çok sayıda belediyenin her biri için
oldukça zor olacağını ve hangi yerel yönetimin neyden sorumlu olduğu konusunda sıkıntılar
yaşanabileceğini (Özgür, 2008: 6-7; Gül ve Batman, 2013: 11) belirtirler. Bu noktada Metropoliten
Reform Geleneği Yaklaşımının etkinlik ve etkililik prensipleri çerçevesinde bilimsel yönetim
ilkelerine ve hareketlerine dayandığı söylenebilir (Stephens ve Wikstrom, 2000: 32).
Kamu Tercihi Okulunun savunduğu parçalı yapının yerine bütünleşik yapıyı savunan
Metropoliten Reform Yaklaşımı; parçalı yapıyı metropoliten alanda etkili politik bir perspektifin
geliştirilememesi, yerel yönetimler arasında çelişkiler oluşturması ve şiddetli hizmet sunum
problemlerine sebep olarak görmektedir (Stephens ve Wikstrom, 2000: 39). Parçalı yerel yönetsel
yapının yerel yönetimler arasında yarışa sebep olarak, bölgesel sorunların çözümlerinde de yetersizliğe
sebep olabileceği için ve eşitsiz pay dağıtımı ve kenttaşların yerel yönetim üzerinde kontrol
kurmalarını engellediği ve hizmetlerin eşitsiz dağıtımına sebep olabileceği de (Stephens ve Wikstrom,
2000: 40) belirtilmektedir.
Kamu Tercihi Yaklaşımı ise metropoliten alan yönetiminde çok merkezliliği savunmaktadır.
Metropoliten Reform Yaklaşımının tersine küçük yerel yönetim birimlerinin birleştirilerek tek bir
metropoliten yönetim oluşturulmasına karşı çıkar. Bu durumun yönetimler arası rekabetin
oluşturabileceği faydayı ortadan kaldırarak, tekelci hizmet anlayışını yerleştireceğini ve
merkezileşmeye yol açarak da demokratik kontrol kanallarını azaltacağını savunur (Tiebout, 1956;
Oakerson, 2004; Ostrom, Bish ve Ostrom, 1988; Gül ve Batman, 2013: 12-13).
Yeni Bölgecilik Yaklaşımında ise, ölçek değişikliğine dayalı olarak küresel sermayeyi çekmek
amaçlı, metropoliten alan yönetiminde planlama ve söz konusu alanda hizmetlerin üretimi ve
dağıtımının hangi mekanizmayla yapılacağı sorununa; kentsel alanlarda daha esnek ve çeşitliliğe
imkân sağlayan bölgesel ölçekli hizmet sunum modelleriyle yanıt aranmaktadır. 1990’lardan itibaren
yaygınlaşan bu anlayış bölgesel yönetişim yaklaşımı olarak da adlandırılabilmektedir (Kübler ve
Heinelt, 2005: 10; Çınar, 2009: 282). Bu yaklaşımın kökenleri ABD ve Kuzey Amerika deneyimine
dayandığı bilinmektedir. Bu yaklaşımda; alanda var olan aktörler arasındaki ilişkilerin yeniden
düzenlenerek, yönetişim yaklaşımı çerçevesinde etkinleştirilmesi savunulur (Gül ve Batman, 2013: 12;
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Bae ve Feiock, 2012: 162). 1970’ler ile 1990’lar arasında kentsel alan çalışan uzman ve
akademisyenler metropoliten yönetim yerine metropoliten yönetişim kavramını tartışmaya
başlamışlardır.
Dünyadaki yerel yönetimleri inceleyerek, üçüncü bir sınıflamayı ortaya koyan Shah (2012: 1013) ise metropoliten yönetimleri dünya uygulamaları açısından altı guruba ayırmıştır. Bunlar; (1)
Üniter metropoliten yönetim modeli, (2) Dikey olarak koordine edilmiş iki kademeli metropoliten
yönetim modeli, (3) Yatay olarak koordine edilmiş iki kademeli metropoliten yönetim modeli, (4)
Yatay olarak örgütlenmiş iki kademeli gönüllü metropoliten yönetimler, (5) Koordine edilmemiş iki
kademeli metropoliten yönetim modeli, (6) Koordine edilmemiş ve parçalanmış tek kademeli
metropoliten yönetim modelidir.
Kentsel alanın tümünü içeren, bütünleşik ve tek kademeli olan metropoliten alan yönetimi,
“üniter metropoliten yönetim” modelini ifade eder. Reform modelinin savunduğu tür metropoliten
yönetim anlayışıyla örtüşür. Bu modelin avantaj ve dezavantajları tartışılmakla birlikte (Shah, 2012:
10-11; Slack, 2007: 15-16; Boyne, 1992; Sancton, 1996; Slack, 2000; Kübler ve Heinelt, 2005; Fox ve
Gurley, 2006), yazarlar kent-bölge ölçeğinde yapılacak uygulamalarda başarı için maliyetlerin
düşürülmesi, alt kademe yerel yönetim birimlerinin var olması ve özerk olması gerektiğini
belirtmektedirler.
Türkiye’nin yeni büyükşehir (metropoliten alan) yönetim modelinin de içinde olduğu
söylenebilecek grup “dikey olarak koordine edilmiş iki kademeli metropoliten yönetim modeli”
grubudur. Bu modelde hem metropoliten meclisler hem de alt kademe görece özerk yerel yönetim
birimleri vardır. Tokyo, Madrid, Brüksel, Bangkok bu modelle yönetilen kentlere örnek verilebilirler.
Bu modelin en önemli özelliği olarak hizmet örtüşmelerini azaltarak kaynak tasarrufu sağlaması
gösterilmektedir. Ancak, Türkiye modelinde olduğu üzere, üst kademe yönetimin, alt kademenin
özerkliği üstünde ciddi yaptırımlara sahip olabileceği bir model olma özelliği de gösterebilirler (Shah,
2012: 11-12; Slack, 2007: 19; Gül ve Batman, 2013: 15-16). Bu modelin yatay olarak kurgulanmış
olanında ise; metropoliten ve alt kademe ilçe belediyelerinin net şekilde ayrışmış, bağımsız görev
alanları vardır. Örneğin, ABD’nin Portland metropoliten alanında üç ilçe yerel yönetim birimi ve 25
alt kademe belediyesi olup bunların yetki alanları ve konuları belirlenmiştir (Slack, 2007: 14).
İki kademeli gönüllü metropoliten yönetimler modelinde ise alanda bulunan çok sayıdaki yerel
yönetim birimleri metropoliten alan ölçeğinde hizmetlerin sunumunu gerçekleştirebilmek adına
gönüllü işbirlikleri/birlikler oluştururlar. Bunun en bariz örnekleri ABD’de yerel yönetimlerin bölgesel
ölçekteki sorunlara çözüm bulabilmek adına oluşturdukları gönüllü birlikler olan “yerel hükümet
konseyleri”dir. Toplu taşıma, kentsel planlama, ekonomik kalkınma gibi alanlarda başarılı sonuçlar
verseler de kentsel alanda yönetsel parçalanmaya sebep oldukları için eleştirilirler (Montgomery ve
diğerleri, 2003: 365). Ancak Shah’ın (2012) belirlediği modeller arasında koordine edilmemiş iki
kademeli ve tek kademeli metropoliten alan yönetim modelleri de vardır. Bunlardan ilki aralarında
koordinasyon olmayan iki farklı yönetsel yapıdan oluşan metropoliten alanları ifade etmektedir.
Koordine edilmemiş tek kademeli metropoliten yönetim modelinde ise; alanda hepsi aynı düzeyde
olan ancak bazen farklı yönetsel birimler altında bulunan (eyalet, ilçe ya da il yönetimi) birçok
bağımsız yerel birimin kendi yetki ve sınırları içerisinde hizmet ürettiği modeldir. Bu modelde çok
sayıda yerel yönetim birimi daha iyi hizmet yarışında olsa bile; çevre koruma, kentsel büyümenin
denetimi ve planlanması gibi kentsel bölge ölçeğindeki sorunlara çözüm üretip işbirliği sağlamada
sıkıntılı olabilmektedir (OECD, 2006: 158; Slack, 2007: 15; Gül ve Batman, 2013: 18-19).
1984 yılına kadar olan süreçte, Türkiye’de yaşanan kentleşme serüveni, özellikle gelişmiş ve
kentleşmiş ülke örnekleriyle karşılaştırıldığında henüz yenidir ve daha az sayıda kentsel alanlarla
sınırlı kalmıştır. İlk büyükşehir yönetimi/anakent yönetimi arayışı ve uygulamaları bu dinamiklerin
çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak yaşanan hızlı değişim ve kentleşme süreci 2010’lı yıllara kadar
değişik gerekçelerle ve değişik biçimlerde devem etmiştir. Dolayısıyla günümüzde gelinen süreçte ve
yeni 6360 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeyle, metropoliten kentsel alanların ve metropolitenleşme
sürecinin başlangıcındaki yerleşim öbeklerinin, yönetsel yapılarında yapılmak istenen değişikliğin, bu
yöndeki yeni arayışların temel kaygıları biraz daha değişmiş görünmektedir. Zira artık yönetilmek ve
yönlendirilmek istenen alan sadece kentleşmiş/yapılaşmış alan ve yakın çevresi değildir. Konjonktür
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gereği kentsel alanın artık bütünüyle, eskiden kırsal olarak kabul edilen alanları ve belki de daha geniş
bir çerçeveyi de kapsayacak şekilde yönlendirilmesi, planlanması ve yönetilmesi gerektiği
belirtilmektedir.
2012 yılında 6360 sayılı kanunla yapılan mevzuat değişikliğiyle Türkiye BşB ve metropoliten
alan yönetiminde model değişikliğine gitmiştir. İl özel idareleri, küçük belediyeler ve köy yapılarını
ortadan kaldırarak, iki kademeli ve dikey olarak koordine edilmiş bir metropoliten alan, ya da il
düzeyinde alansal yönetim modelini benimsemiştir. Her ne kadar il sınırıyla sınırlanmış görünse de
önceki metropoliten yönetim modeliyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin, en azından geniş coğrafi
ölçeğe / yüzölçümüne sahip iller için, bölgesel ölçekli veya kent-bölge temelli yerel yönetim
yapılanmasına geçtiği söylenebilir. Ancak böyle bir yönetsel anlayış değişikliğinin, metropoliten
alanda yer alan küçük ölçekli yerel yönetim yapılarının yetkilerini üst ölçekli alana gönüllü/istekli
devretmesi yoluyla olmadığı hatırlanmalıdır.
Yeni liberal küreselleşme metropoliten yönetimlerin omuzlarına, ekonomik gelişmeyi
sağlamak ve daha iyi hizmet sunabilmek için küresel sermayenin taleplerine duyarlı olma sorumluluğu
da yüklemiştir. Kalkınmakta olan ülkeler açısından bu durum kentleri oldukça stratejik bir oyun sahası
haline getirmektedir. Bu durumda kentler; kalkınma, ekonomik büyüme ve ülkeler arası rekabet
açısından önemli politik merkezler haline gelmiştir. Bu durum özellikle de metropoliten özellikte olan
ve bu özelliğe yaklaşan kentler için oldukça belirgindir. Makro ölçekteki sorunların çözümünde bile
mikro ölçek olarak kabul edilebilecek kentler kullanılmaya başlamıştır. Artık merkezi devlet teşvikleri
kadar, cazibe merkezi olan kentlerin teşvik edici yapıları da önemli bir boyut kazanmıştır. Bu sebeple
rekabet eden kentler ve markalarını yaratmaya çalışan kentler ön plana çıkmaya başlamıştır (Gül ve
Batman, 2013: 28). Tüm bu açıklamalardan sonra yapılan ve yapılacak olan düzenlemelerin yerel istek
ve yerel demokratik katılım kaygısı taşıma düzeyinin düşüklüğünün görünen gerekçelerinden birisi de
böylece ortaya konmaktadır.
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Metropoliten ölçekte hizmet sunumu açısından yaşanan sıkıntılar ve bu alanları daha da
geliştirebilme isteği, pek çok ülkede reform arayışlarını ve düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.
ABD örneğinde bu durumun genellikle alandaki yerel yönetimlerin inisiyatifi ile yerel yönetim
sınırlarını aşan ve genellikle belirli bir hizmeti sunmak için gönüllülük temelinde oluşturulan özel
amaçlı yerel yönetim birimleriyle aşılmaya çalışıldığı görülür (Bowman ve Kearney, 2011: 271). Bu
yapılar Türkiye’deki su ve kanalizasyon idarelerine ve yerel yönetim birlik yapılarına benzeseler bile,
yerel yönetimlerin sahip oldukları, özgür iradeleriyle oluşmaları, sorumlu oldukları hizmeti sunmak
için vergilendirme, fiyat belirleme, personel alma, borçlanma ve diğer görev ve yetkileri açısından
farklılaşmaktadırlar (Gül ve Batman, 2013: 21). Her ne kadar yerel yönetim birimlerinin ortak istek ve
kararları doğrultusunda oluşturulan yapılar olsa da, bu model ve uygulaması demokratiklik açısından;
halkın bu birimlerin hizmet sunumu ve fiyatlandırmalarını etkileme olanağından ve mekanizmasından
yoksun olması açısından eleştirilmektedir (Pincetl, 1999: 143).
Özel amaçlı yerel yönetim birimlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde büyüyen
metropoliten alanlarda belediye ve ilçe yerel yönetimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş birleşik ya
da bütünleşik metropoliten yönetimler ve ayrıştırılmasıyla oluşturulmuş az sayıda bağımsız kent
yönetimleri (Missouri Eyaleti’nde St. Louis, Maryland Eyaleti’nin Baltimore ve Nevada Eyaleti’nde
Carson kentleri) de bulunmaktadır. Bu birimlerin statüleri eyaletten eyalete değişse de, genel olarak
kentsel hizmetlerin daha etkin ve eşgüdümlü yürütülebilmesi ve sunulabilmesi amacıyla
birleştirilmişlerdir. Ancak, bu birleştirme sonrasında hem belediye hem de ilçe yerel yönetim
birimlerinin isim olarak varlıkları devam etmektedir. Yönetsel yapıları da belediye
yönetimlerininkilerle benzerdir. Görev, yetki ve sorumluluklar açısından, hem belediyelerin hem de
ilçe yerel yönetimlerinin sorumluluklarını üstlenmektedirler. Philadelphia, Denver, Los Angeles, San
Francisco, Jacksonville, Nashville, Indianapolis, Louisville, New Orleans, Kansas City, Broomfield ve
Lexington gibi kentler, bölgesel yerel yönetim niteliğinde metropoliten belediye yönetimlerine
sahiptir.
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Bunun yanında, Miami’de iki düzeyli bir metropoliten model vardır. Yerel hizmetleri sunan
belediyeler üzerinde, ilçe yerel yönetimi, toplu taşım, kentsel planlama, sağlık, polis ve itfaiye gibi
metropoliten ölçekte yerel hizmetleri sunma görevine sahiptir (Harrington, 1993: 354-355). Ayrıca,
Washington D.C.’nin, ABD’nin başkenti olarak, bağımsız kent niteliğinde özel bir statüsü vardır,
herhangi bir eyaletin parçası değildir ve Amerikan Federal Hükümeti’nin yetki alanındadır.
Washington D.C. iki bağımsız kent (Washington ve Georgetown) ile Washington ilçe yerel
yönetiminin birleşiminden oluşmuş bir metropoliten belediye yönetimidir. Yerel yönetimler arasında
bölgesel ölçekli sorunlara çözüm bulmak amacıyla gönüllülük temelinde oluşturulan yerel hükümet
konseyleri (“Councils of Governments” ya da “COGs”) ve piyasa temelli yerel yönetimler arası hizmet
birlikleri ve sözleşmeleri gibi yapılar ve düzenlemeler, diğer Amerikan metropoliten yönetim
biçimlerine örnek olarak verilebilir. Tüm bu yönetsel yapılanmalar kaynakların kentsel bölge ya da
metropoliten alan düzeyinde ölçek ekonomilerine daha uygun ve verimli kullanımını, hizmetlerin daha
etkin ve etkili sunumunu amaçlamaktadır (Gül, 2013).
Fransa örneğinde ise, 1958 yılından buyana her on yılda bir genel yönetsel değişiklikleri takip
eden yerel yönetim reformları yapılmıştır. 2003’te yapılan Anayasa değişikliğiyle yerel yönetimlerde
“deneysel uygulama yetkisi” diye adlandırılan farklı bir yönetsel anlayış getirilmiştir. Deneysel
uygulama anlayışı ile belirli bir konu ve sınırlı bir süre de olsa yerel yönetim birimleri çıkarılan yasa
ve düzenleyici işlemleri farklı içerikle uygulanabilmektedir (Gül ve Batman, 2013: 23). Ayrıca 2010
yılında kabul ettiği Yerel Yönetimler Reformu Yasasıyla, Fransa, belediyeler ve belediyeler arasındaki
işbirliği kurumları arasındaki ilişkileri de değiştirmiştir. Her belediyenin bir belediyeler arası işbirliği
kurumuna1 üye olması zorunlu tutulmuş ve yeni belediyeler arası işbirliği yapıları oluşturulmuştur
(Tek Turan, 2013: 256). 2003 yılından buyana Fransa’daki hemen hemen tüm kentsel alanların, üst
kademe yönetsel yapılar olan ve nüfusu 500.000’in üzerinde olan kentsel alanlarda kurulan belediyeler
arası işbirliği örgütlenmeleri denilen metropoliten yönetimlerce yönetildiği söylenebilir (OECD, 2006;
Slack, 2007: 21; Gül ve Batman, 2013: 26). Bunun dışında, Fransa’da Paris gibi “özel statülü yerel
yönetimler” yapılanması da vardır. 1975 tarihli Paris (Ile de France) Yasasıyla özel statülü bir yerel
yönetim birimi kabul edilen Paris hem il hem belediye statüsü kazanmıştır. Bu sayede Paris hem
belediye meclisi hem de il genel meclisi özelliğine sahiptir. 20 adet ilçenin bulunduğu bu özel statülü
yerel yönetim biriminde ilçeler2 diğer illerde olduğu gibi birer belediye tüzel kişiliğine sahip
değillerdir. Ancak Paris ilçeleri birer idari birim olmalarına rağmen seçimle işbaşına gelen ilçe
meclisleri tarafından yönetilirler (Tek Turan, 2013: 263). Bu noktada, metropoliten ölçekte oluşan
Paris Meclisi hem bölgesel hem de metropoliten kent meclisi olma özelliği taşımakla birlikte doğrudan
seçimle oluşturulurlar ve bu meclis belediye başkanını seçer (Slack, 2007). Fransa’nın bu metropoliten
alan yönetimi uygulamaları, metropoliten alanların yönetimine farklı ve yeni bir yaklaşımı
yansıtmaktadır.
Slack’ın da belirttiği üzere (2007: 20), Fransa ve ABD’deki yerel yönetim yapıları benzeri
yapılar yerel özerklik ve demokrasinin önemsendiği siyasal yapılarda ağırlık kazanmaktadır. Bu
sebeple değişik ülkelerdeki yerel yönetim ve metropoliten alan yönetim biçimlerinin o ülkenin genel
siyasi yapısı ve kültürüyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir (Gül ve Batman, 2013: 27). Özellikle
de merkeziyetçi yönetim yapılarının bürokratik ve yavaş gelişen politikaları yerine, kentlerin hem
kendi aralarında yarışarak hem de metropoliten ölçekte birbirlerinin eksiğini tamamlayarak, işbirliği
yaparak ulusların gücünü arttırabilecekleri şekilde daha hızlı hareket etmeleri sağlanmaktadır.
TÜRKİYE’DE 6360 SONRASI YENİ METROPOLİTEN YÖNETİM MODELİ
Türkiye’de 6360 sayılı Yasaya kadar, yerel kentsel hizmetlerin sunumunda ölçeğin dikkate
alındığı; İstanbul ve Kocaeli’nde il düzeyinde BşB yönetim modeli, Denizli’de bütünleşik kent modeli
(bütünşehir) (Özgür, 2014), diğer büyükşehir olan kentlerde iki düzeyli büyükşehir yönetimleri ve özel
amaçlı metropoliten hizmet yapıları ile hizmet anlaşmaları ve genellikle kırsal özellikler taşıyan yerel
yönetimler arası hizmet birlikleri olmak üzere dört farklı metropoliten alan yönetim anlayışı ve biçimi
1

Fransa’da belediyeler arası işbirliği kamu kurumları 6 gruba ayrılırlar. Bunlar; belediye sendikaları, belediye
birlikleri, kentsel birlikler, yeni yerleşim alanı sendikaları ve metropollerdir.
2
Sadece Marsilya ve Lyon ilçeleri belediye tüzel kişiliğine sahiptir.
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ortaya çıkmıştır (Gül ve Batman, 2013: 30). Bu dörtlüye, henüz Türkiye literatüründe pek
tartışılmayan, il özel idareleri de beşinci bir grup olarak eklenebilir.
6360 sayılı Yasa ile mevcut yapı köklü biçimde değiştirilerek, il bazlı tek tip bir BşB modeli
oluşturulmuştur. Türkiye’nin büyük ve büyümekte olan şehirleri için yeni model arayışındaki
yönelimleri; tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kentleşmenin giderek daha desantralize bir biçim
almasıyla ortaya çıkan, kır-kentsel ve düşük yoğunluklu kentsel alan formuna yeni yönetsel çözümler
arandığını göstermektedir (Gül vd. 2014: 173). Gerçekten de 6360 sayılı Yasa, tek bir anakent yönetim
biriminin sınırlarını aşan kentleşmenin, kent bölgelerin ve çok merkezli kentsel alanların yönetimi için
yeni bir model denemesidir. Belediye hizmetlerinde ölçeğin yeniden yapılandırılması yönündeki bir
anlayışın ürünü olarak gerekçelendirilen bu reformun temel amacı optimal ölçek arayışıdır (Fedai ve
Yıldız Karakoç, 2016: 193). Ancak bu modelin uygulandığı 30 farklı kentsel alana da uyan bir model
olup olmadığı ve farklılıklara hitap edecek, mevcut modeli de içerecek çok modelli bir yapının daha
mı faydalı olacağı tartışılması gereken bir konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.
Bu tartışmalar bağlamında, özellikle küreselleşme döneminde yaşanan bölgeselleşme ve
entegrasyon süreçlerindeki politikaların Türkiye’deki yerelleşme ve yerel yönetimler reformunun
arkasındaki devletin mekansal dönüşüm isteği ve stratejileri ayrıntılı şekilde incelenmelidir.
Literatürde bu dönüşümün bir boyutu “yeni merkezileşme” olarak yer almaktadır. Merkezi yönetimin
değişen şartlarda kendini yenileme isteğinin bir yansıması olarak, devletin yeni mekansallık arayışı
(Brenner, 2006; Karasu, 2009; Tuncer ve Alodalı, 2011; Çiner, 2010) olarak da tartışılmaktadır. Bir
başka deyişle, bölgesel kalkınma anlayışını yönlendiren devletin, bu amacını gerçekleştirebilmek için
yerel yönetimler üzerinden farklı tür bir yapılaşmaya gidip gitmediği tartışması oldukça önemlidir.
Zira bu sorunun cevabına göre metropoliten alanlar üzerinden farklı kurgulamaların nasıl
geliştirilebileceği çok boyutlu ve sağlıklı şekilde incelebilecektir. Bu noktada Türkiye’deki yerel
yönetimleri özellikle metropoliten alan yönetimlerini şekillendiren değişikliklerin yeni bölgecilik ve
yeni merkezileşme yaklaşımları açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Hatta Çiner ve
Karakaya (2013: 88-89) büyükşehirleşme politikasını bölgeselleşmenin türlerinden biri olarak
görmektedir. Ancak düzenlemenin görünen temel amaçlarından birinin de belediye sınırlarını aşarak,
kontrolsüzce devam eden kentsel büyümeyi tek elden ve daha etkin planlayabilmektir (Gül, 2016b:
63).
Bu doğrultuda yeni büyükşehir modeli ile metropoliten alanlara yasal boyutta getirilen bazı
önemli değişiklikler şöyle sıralanabilir:
1) BşB hizmet sunum sınırı tüm il sınırına genişletilmiş ve eskiden tüm il sınırını kapsayan
yerel yönetim yapısı olarak il özel idareleri kaldırılmıştır. İl sınırı içerisindeki tüm alandan sorumlu bir
metropoliten yönetim anlayışı benimsenmiştir.
2) BşB’ler dışında iki farklı tip belediye oluşturmuştur. Bunlardan birincisi tümüyle Belediye
Kanununa göre kurulan ve işleyen il, ilçe ve beldelerde örgütlü olan belediyelerdir. Diğeri ise, hem
Büyükşehir Belediye Kanunlarına hem de Belediye Kanunlarına göre kurulan ve işleyen, yalnızca
büyükşehir yönetimi olan illerde yer alan büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleridir (Gül vd. 2014:
150). Büyükşehir ilçe belediyeleri de artık tamamı kentsel alan olan ilçe sınırının bütününe hizmet
götürmektedir. Daha önceden kentsel alana bu denli temelden hizmet götürmemiş olan belediyenin
daha kapsamlı ve çeşitli mal ve hizmet sunmak durumunda olması zaman içerisinde sermayenin de
dikkatini çekerek, sermayenin kentteki etkisini arttıracağı beklenebilir (Yaş ve Usta, 2016: 639-640).
Bunun kentsel dönüşüm ve imar açısından zaten gerçekleştiği söylenebilir.
3) Büyükşehir yönetim yapılarının içerisindeki köyler mahalleye dönüştürülmüş ve kentsel
hizmet sunum alanına dahil edilmiştir. İl özel idarelerinin de kaldırılmasıyla yerel düzeyde kırsal alana
yönelik yerel yönetsel yapı kalmamış tüm il kentsel mevzuata tabi hale getirilmiştir. Büyükşehir ve
ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette
bulunabileceğini de belirterek metropoliten alanda artık tarım ile ilgili politikalarda kırsal alanlara
özgü yatırım ve harcama faaliyetlerini de yönetebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu durum yakın bir
gelecekte farklı yapılanma ve model arayışına gidilebileceği şeklinde de yorumlanabilir.
4) BşB sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin dışında kalan ilçe belediyelerinin merkezi
yönetim GBVG payı %2,85’ten %1,50’ye düşmüşken, BşB içerisinde olan ilçe belediyelerin payı
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%4,50’ye çıkarılmıştır. Ancak BşB’lerdeki ilçe belediyelerine ayrılan bu payların %30’u BşB payı
olarak ayrılmakta ve sadece yasada belirtilen amaçlar için kullanılabilmektedir. Sorumluluk alanı ve
konu çeşitliliği artan BşB’lerin bu gibi düzenlemelerle bazı gelir ve sorumlulukları daha
netleştirilmiştir.
5) İstanbul ve Kocaeli haricinde diğer tüm BşB’ler ile bağlı idareleri “yatırım bütçelerinin” en
az %10’unu 10 yıl süreyle bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına yeni dahil olan yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırıp kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Yani kırsal alanların ve kırkent geçiş bölgelerinin artık kentsel harcamalarla ve kent ile bütünleştirilerek kalkındırılması
amaçlanmaktadır. Kent bölgesel alanın bir bütün olarak kalkınması, metropoliten yöntemin politikaları
ve uygulama başarısına bırakıldığı görülür. Bu tutum 10. Kalkınma Planında da altı çizilen bir
konudur.
Metropoliten yönetim modelleriyle birlikte incelendiğinde, getirilen yeni modelle metropoliten
alanlara yönelik çok boyutlu (yapısal-işlevsel, yerel-bölgesel vb.) bir dönüşümün kapısının aralandığı
anlaşılmaktadır. Bu dönüşüm sadece yerel yönetimlerin dönüşümü olarak dar bir çerçeveden
tartışılmaması gereken ekonomik, kalkınma ve bölgesel anlamda devletin yeniden ölçeklendirme
arayışı gibi çok daha geniş boyutlarıyla incelenmesi gereken farklı boyutlara da sahiptir. Ayrıca, bu
yeni düzenlemenin kentsel alanların ötesindeki kırsal nitelikli alanları yönetme, çevresel, doğal ve
tarihi değeri olan alanları koruma, il ölçeğinde kentsel büyümeyi etkin yönetme açılarından da olumlu
yönleri vardır. Bu yönlerin nasıl daha etkin kullanılabileceğinin tartışılması ve var olan ya da yeni
hizmet sunum biçimlerinin geliştirilmesi, yeni modelin başarısı açısından önemlidir (Gül, 2016a).
Türkiye’yi anlamanın ve yönetmenin ana mekânları haline gelen BşB’lerin (Keyman ve
Lorasdağı, 2010: 30) daha iyi ve stratejik olarak yönetilebilmesi arayışı doğrultusunda yapılan
reformun erken sayılabilecek olsa da üç yıllık uygulama deneyiminde ortaya çıkan yönleriyle
incelenmesi gerekmektedir. Zira modelin sıkıtı yaratacağı noktalar kendini belli etmeye
başlayabileceği gibi, modeli geliştirebilmek açısından da erken dönem çıkarımlar yapılması önemlidir.
6360’IN ÜÇ YILLIK UYGULANMA DENEYİMİ, SORUNLAR VE ÇIKARIMLAR
6360 sayılı Yasa ile getirilen BşB modeli kadar önemli ve geniş kapsamlı bir reformun
uyulama başarısının analiz edilebilmesi için yeterince zaman geçtiğini ve uygulamada temel
standartların oturduğunu söylemek güçtür. Ancak bu süreçte şu ana kadar yaşananlar ve yapılan
gözlemler, uygulamanın iyi işleyen olumlu yönlerini ve yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıları anlamaya
ışık tutarak, şu ana kadarki uygulamanın eleştirel bir analizini yaparak, çıkarımlarda bulunabilmeyi
kolaylaştırmaktadır.
Yeni BşB düzenlemesinde politik süreçlerin de etkili olması nedeniyle, süreç içerisinde
metropol özelliği göstermeyen iller de, büyükşehir statüsünün bir avantaj olacağı düşüncesiyle, BşB
olarak ilan edilmiştir (Tekel, 2016: 267). Ayrıca, yeni BşB modeli, 30 ilde de aynı metropolitenleşme
durum ve dinamiği olduğu zımnen kabul edilerek, hepsini aynı düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu tekçi
model uygulaması, yerel ölçekte değişik BşB’lerin özgün çözümler üretebilmesini ve birbirinden
öğrenebilmesini engeller niteliktedir. Tekel (2016: 267) bu durumun büyükşehir olan illerde her
zaman beklenen benzer ve olumlu bir değişim yaratmadığını, bazı büyükşehirlerde sosyoekonomik
gelişmişlik değerlerini düşürdüğünü belirtir. Ayrıca, tek tip model sistemin iyileştirilmesi için
yapılacak olan düzenlemelerin de tüm 30 il için aynı şekilde uygulanması gereğini ortaya çıkararak
yine yenilikçi özgün hizmet modellerinin geliştirilmesini önleyebilecektir. Bu durum, düzenlemeler
için referans alınan aksaklıklar ve buna uygun yapılan düzenlemelerin, referans alınan alanlarla
benzerlik oranı düşen alanlarda başka tıkanmalara ya da angaryalara sebep olabilecektir.
6360 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin diğer saptamalar ve sorunlar şunlardır:
1. Az nüfuslu ve az ilçeli birkaç BşB dışında, BşB meclislerinin çoğu artan büyükşehir ilçe
sayısı nedeniyle kalabalıklaşmış, temsilde adaleti sağlamaktan uzak, parçalı, etkin ve hızlı karar alma
gücü zayıf meclisler halini almıştır. Hatta BşB başkanının, genel sekreter ve encümen ile işbirliği
içinde ve onlarla işleri düzene sokarak, parçalı yapıdaki ve kalabalık BşB meclisini devre dışı
bırakabildiği dile getirilmektedir. Bu parçalı yapı içerisinde başkanın gücü genel sekreterle ve
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encümenle artmaktadır. Bu yapı anti-demokratik özellikler barındıran 3030 sayılı Yasanın uzantısıdır.
6360 sayılı Yasayla bu yapının daha da antidemokratik hale getirildiği (Görmez, 2016: 60) ifade
edilmektedir.
2. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri dışında başka yerel yönetim birimi kalmaması,
kapatılan il genel meclisleri gibi tüm ilin temsil edildiği doğrudan halk tarafından seçilen bir meclisin
olmaması, yerel yönetimlerin en önemli işlevi olan demokratik katılım, demokratik eğitim sağlama ve
halka yakın olma gibi konularda gerilemeye neden olmuştur.
3. Kentsel hizmetlerin kimi durumlarda yüzde 80’i aşan yüksek oranlarda BşB’lerce yerine
getirilir bir durumun ortaya çıkması, ilçe belediyelerini işlevsizleştirmiştir. İlçe belediyelerinin kurulu
kapasitesinin atıl kaldığı, BşB’nin ise, hizmeti ücra/izole yerleşim yerlerine ulaştırmada yetersiz
kaldığı durumlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
4. Yeni BşB modelinde, ilçe belediyeleri üzerinde merkezi idare kuruluşlarının Anayasanın
127. Maddesinden kaynaklı vesayet denetiminin yanında, BşB’nin vasilik ve denetim konumu daha da
güçlendirilmiştir (Yıldız, 2016: 52).
5. İtfaiye gibi daha önceden, özellikle son birkaç on yılda, nispeten başarılı şekilde yapılan ve
yerel olması hız açısından da önemli olan hizmetlerin ilçe belediyelerinden alınıp BşB’ye verilmesi,
yerelde yeniden itfaiye örgütlenmeleri kurulmasına yol açmıştır. Oysa zaten ilçe belediyelerinde var
olan örgütsel yapıyla devam edilmesi hem hizmet etkinliği, hem hizmet etkililiği hem de hizmette hız
ve yerindenlik açısından yararlı olurdu.
6. Yol, park-bahçeler, mezarlık, zabıta hizmetleri konularında yetki karmaşası gözlenmektedir.
Su fiyatlandırmasında ve 6360 sayılı Yasanın ilk uygulandığı dönemde yerel yönetimlere ait özellikle
taşınmaz malların devrinde de ciddi ve bazıları kalıcı sonuçlar doğuran karmaşalar yaşanmıştır. Suyu
bol olan ilçeler su fiyatlarının artması karşısında vatandaşlar nezdinde zor duruma düşmüşler ve
fiyatın düşürülmesi konusunda önemli çaba harcamak zorunda kalmışlardır.
7. İlçe belediyelerinde, ilçe merkezine uzak köylere hizmet götürmekte güçlük
yaşanabilmektedir. İlçe merkezine uzak köylerin tüzel kişilikleri korunarak, köylerin birer özerk yerel
yönetim birimleri olarak yaşamalarına olanak sağlanabilirdi. Bu formül, kırsal hayatın özgünlüğünün
korunması, kendi kendilerini yönetebilmeleri, tarım ve hayvancılık ile kırsal hayatın düşük
vergilerinin devamı açısından da kolaylık sağlardı.
8. Yeni BşB modeli ile kırsal kesimlerden, kent/il merkezlerine göç artmıştır (Yıldız, 2016:
52). Bu durumun tarım ve hayvancılık açısından olumsuz sonuçlara yol açmaması için daha ciddi
önemler düşünülmesi ve merkezi hükümetle koordineli olarak BşB’lerin aktif rol üstlenmesi
gerekmektedir.
9. Merkezileşme sonucu, hizmet sunan ve temsil niteliği olan alt ve ara kademe organlar (köy,
belde belediyesi ve il genel meclisi) kapatılınca, uzak yerleşimlerin BşB’ye ulaşması ve kendi
kendilerini yönetebilme olanağı zorlaşmış ya da neredeyse ortadan kalkmıştır.
10. Büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilip, görev, yetki ve sorumlulukları
arttırılırken, öz gelir yaratma kapasitelerini artırmaya yönelik bir düzenleme yapılmamış, transfer
edilen paylar yükseltilerek merkeze olan bağımlılık arttırılmıştır (Tekel, 268).
11. Yeni BşB modelinde, yönetilmez büyüklere varan, kendi başına büyükşehir niteliğindeki
büyükşehir ilçe belediyelerine dokunulmamıştır. Nüfusu bir milyon civarında ve üstünde, Ankara’da
Çankaya ve Keçiören gibi, büyükşehir ilçe belediyeleri bulunmaktadır. Bunlar, yerel yönetimlerin
demokratik katılım, temsil, hizmetlerde yerindelik ve etkililik açılarından olumsuzluk oluşturmaktadır.
12. Hizmette etkililik ve etkinliği sağlayabilmenin dışında yerel ölçekte gerçek bir katılım,
demokrasiyi sağlayabilme ve kırsal alanlara yönelik farklılaşabilmenin sağlanabilmesi yönündeki
aksaklık ve eksikliklerin giderilebilmesi açısından, mahalle ve mahalle muhtarlarına yönelik olarak
yapılacağının sinyali verilen düzenlemelerin sadece siyasal boyutta kalmaması ve farklı boyutlarıyla
da değerlendirmeye açılması gerekmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Metropoliten alanlarda farklı model uygulamasını olanaklı kılacak, düzenlemelerinin
farklılaştırılarak uygulanabilmesini sağlayacak çoklu metropoliten yönetim sistemine dönüştürmek,
uygulamaların başarısını arttırmak açısından gerekli olabilir. Bu farklılaştırma şu anda temel alınan
nüfus ölçütünün ötesinde, nüfus yoğunluğu, yüzölçümü, gelişmişlik düzeyi, kişi başına düşen milli
gelir, köy sayıları ve köy yerleşimlerinin büyüklüğü, coğrafi dağılımları ve merkeze uzaklıkları,
işgücü - iş imkânı envanteri, göç potansiyeli, kentsel alanın diğer özgünlükleri vb. değişkenler
temelinde yapılabilir. Bu doğrultuda hazırlanan metropoliten alan envanterleri, 6360 sayılı Kanuna
göre metropoliten alan olarak kabul ettiğimiz 30 BşB’yi (ve yeni büyükşehir yapılacak illeri), birbirine
benzeşme durumlarına göre sınıflandırabilmeyi ve azami ölçüde ortak yönetim kurallarını, modellerini
oturtabilmeyi ve gereken alanlar için metropoliten alan yönetiminin farklı kurgulanabilmesini rasyonel
bir temele taşıyacaktır. 1982 Anayasasının 127. maddesindeki büyük yerleşim birimleri için konan
düzenlemedeki esneklik bunu mümkün kılmaktadır. Bu durum Genç’in (2016: 284) de belirttiği üzere,
İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Sakarya ve Aydın gibi oldukça kentleşmiş ve
gelişmiş alanların yönetsel stratejik ihtiyaçlarıyla; Konya, Manisa, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Antalya,
Mersin ve Balıkesir gibi coğrafi olarak çok geniş alana yayılan, görece kırsal alanı fazla ve yerleşimler
arası gelişmişlik farkları çok farklı olan illerin değişken yönetsel, stratejik metropoliten gelişim
ihtiyaçları için daha sağlıklı olacaktır.
İdari parçalanmışlık gibi pek çok farklı olumsuzluğu beraberinde getiren yapıdan kurtulmaları,
kentsel büyümenin kent sınırları ötesinde yönetimi gibi açılardan, bu Kanunun önemli olumlu etkileri
olmuştur. Ancak en azından yeni BşB statüsü elde eden ve nüfusu 1 milyondan fazla olan, aynı
zamanda en çok köye sahip olan ve yüzölçümü bakımından en büyük olan Şanlıurfa, Balıkesir, Manisa
ve Kahramanmaraş gibi iller için, yönetsel açıdan olumsuzluk oluşturabilecek ya da stratejik hamleler
için göz önünde bulundurulması gereken özellikleri kümelendirilip / sınıflandırılarak yönetsel boyutlar
açısından farklılaştırılmalıdır. Bu doğrultuda, kırsal alan yoğunluğu fazla olan BşB’ler için mahalle ve
mahalle muhtarı sistemleri ile kentsel alan yoğunluğu daha yüksek BşB’lerde mahalle ve mahalle
muhtarları sistemi farklılaştırılarak sistemin başarısı daha da BşB meclislerinde temsilde adaletsizlik,
yerel katılım ve yerel demokrasi gibi konular açısından da fonksiyon kazandırılabilir /
değerlendirilebilir bir yapı olarak görülmelidir.
Çınar’ın (2009: 282) da dikkat çektiği üzere, metropoliten alanlarda sınır reformu/optimal
ölçek arayışı sadece kentsel büyüme sorunlarına karşı daha iyi planlama ile problemleri çözmeğe
değil, aynı zamanda bu alanlarda sorumlu bulunan yerel yönetimleri daha aktif politikalar üretmeye ve
rekabet etmeye özendirmenin ya da zorlamanın da bir yöntemidir. Bu yönde yapılan düzenlemeler ise,
küresel kapitalizmle uyumlu ilerlemenin bir yolu olarak metropol merkezli yeniden mekansallaştırma
arayışını yansıtmaktadır. Bu sebeple de yapılan yerel yönetim reformlarının, devletin mekânsal ölçüde
kendini yeniden yapılandırma arayışındaki politik süreçlerle iç içe değerlendirilerek, geliştirilecek
modellerin birbirini tamamlaması ve pratik ve uygulamayı birbiriyle çatışır gibi değil birbirini
destekler şekilde kurgulanması önemlidir. Bu doğrultuda, uzun vadede bölgesel kalkınma stratejileri
ve ilgili kurumları, il kademesinde oluşturulan yatırım izleme ve koordinasyon birimleri, çok önceden
oluşturulmuş olan NUTs 2 birimleri gibi sistem içinde var olan aygıtların yeniden kurgulanması ve
birbirlerini tamamlayıcı roller de üstlenmesi sağlanmalıdır.
BşB meclislerinin doğrudan halk tarafından seçilmesi bu meclislerin kalabalık üye sayısını
normalleştirmek, temsilde adaleti sağlamak ve etkili ve hızlı karar alma kapasitesini artırmak için bir
çözüm sunabilir. Ayrıca, yönetilmez büyüklere varan, kendi başına büyükşehir niteliğindeki
büyükşehir ilçe belediyelerinin daha küçük alt belediyelere bölünmesi, demokratik katılımı, temsili,
hizmetlerde yerindeliği, etkinliği ve etkililiği artırmak açısından yarar sağlayabilir.
Yol, park-bahçeler, mezarlık, zabıta hizmetleri gibi alanlarda BşB ile büyükşehir ilçe
belediyeleri arasında görev, yetki ve kaynak paylaşımı konusunda oluşan karmaşanın giderilmesi ve
büyükşehir ilçe belediyelerinin kapasitelerinin etkin ve etkili kullanılması sağlanmalıdır.
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ÖZ
Büyükşehir belediyeleri ile ilgili yeni düzenlemeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılmaktadır. Yapılan bu
düzenlemeler arasında yer alan 6360 sayılı yasa ile yerelde halkın daha iyi hizmet alması ve yerel kaynakların daha etkin ve
verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin sonuçlarından büyükşehirlerde yaşayan yerel
halk olumlu/olumsuz yönde etkilenmiştir. Çalışmamızda, 6360 sayılı yasa ile büyükşehir uygulamalarında meydana gelen
değişikliklerin sosyo-ekonomik anlamda yerel halk üzerindeki etkileri ölçülmektedir. Bu bağlamda, örneklem olarak 6360
sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olan Van Büyükşehir Belediyesi alınmıştır. Araştırmada, alan veri toplama yöntemi
kullanılarak 138 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Bulguların analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Yasa, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Uygulamaları, Yerel Halk
The Effects of New Metropolitan Implementations on Local People: Van Example
Abstract
The new arrangements about the municipalities of metropolitan are made in our country as well as in the world.
With the local law numbered 6360 which takes place among these arrangements is aimed local people to take service better
and local resources to be used in more effectively and efficiently. In the result of these arrangements the people living in
the metropolitan cities have been influenced positively/negatively. In our study, the emerged from the implementations of
metropolitan with local law number 6360 are measured on local people as social-economics. In this context, Van
Metropolitan Municipality was taken as sample with numbered 6360 law. Survey was used in the research as a collecting
data tool. Study is composed of 138 participants. SPSS software was used in the research.
Keywords: Law No. 6360, Metropolitan Municipalities, Metropolitan Implementations, Local People

1. GİRİŞ
Günümüzde, dünya ülkelerinin birçok alanda kendilerini yenileme gayreti içerisinde yer aldığı bilinen bir
olgudur. Ülkemiz de dünyadaki bu yenilenme eğilimlerine yabancı kalmayarak, birçok alanda kendini yenileme
ve güncele uyum sağlamak adına önemli düzenlemeler ve değişiklikler yapma gayreti içerisindedir. Yerel
yönetimlerle ilgili düzenlemeler genellikle iki boyutta ele alınmaktadır: İlk boyut, yerel yönetimlerin sundukları
hizmetlerin etkinliği ve verimliliği; ikincisi yerel yönetimlerin demokrasiyle olan ilişkisi ile ilgilidir. İlki daha
çok rağbet görmektedir. Bu amaçla yapılan düzenlemeler arasında önde gelen ve birçok akademisyenin de aynı
fikirde olduğu yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yapılan merkeze ait yetkilerin bir kısmının yerele
verilerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile yerelde verimliliğin artırılma çabasıdır.
Ülkemizde yerel yönetimler alanında özellikle, büyükşehirlerin yönetim modellerine yönelik arayışlar hız
kazanmıştır (Gül vd. 2014: 170). Bu bağlamda, 1980 sonrasına baktığımızda önemli düzenlemeler yer
almaktadır. Yapılan bu düzenlemeler arasında; 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2004
tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
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Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun yer almaktadır. Günümüzde 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlerin yapısında önemli düzenlemeler
yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler, büyükşehir belediyelerinin yönetimi sürecinde yerel halk üzerinde sosyal
ve ekonomik anlamda hem olumlu, hem de olumsuz yönden etkiler meydana getirmiştir.
Araştırmamızda, 6360 sayılı yasa ile getirilen yeni büyükşehir uygulamasının yerel halk üzerindeki sosyal
ve ekonomik etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde,
Türkiye’de büyükşehir yönetiminin tarihsel gelişimi; ikinci bölümde, büyükşehir uygulamaları; üçüncü
bölümde, örneklem olarak seçilen 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediye statüsü kazanan on dört ilden biri
olan Van ili örneği üzerinde durulmaktadır. Yöntem olarak yüz yüze görüşme ve anket yöntemi seçilmiş olup
138 kişi ile yüz yüze görüşme ve anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan anket sonuçları SPSS programı ile
değerlendirilerek yorumlamalar yapılmıştır. Çalışma sonuç ve değerlendirme ile sonlanmaktadır.
2. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Geniş alanlara yayılarak büyüyen kentlerin nasıl daha etkin yönetileceği sorunu güncelliğini her daim
korumuştur. Dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de, nüfus, güvenlik, teknolojik, ekonomik ve sosyal
değişimler sonucunda kentlerin yönetim sistemlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle 1980 yılı sonrası
müdahaleci devlet anlayışından, liberal devlet yönetimi anlayışına geçilmesi ile bu düzenlemeler daha da
artmıştır (Bulut ve Yılmaz, 2014: 76). Yapılan bu düzenlemeler arasında yer alan büyükşehir belediyesi yönetim
modeli ile yerel halka daha kaliteli, etkin ve verimli hizmet verilmesi hedeflenmiştir.
Ülkemizde 1982 Anayasası’nın 127. maddesi ile büyükşehir belediyelerinin yönetimine ilişkin hukuki
zemin hazırlanmıştır (Şengül, 2013: 115). İlk büyükşehir belediyesi yönetim modeli, 1984 yılında çıkarılan
“3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun” ile başlamıştır. İlgili kanun ile “Büyükşehir Belediyesi” ve “İlçe Belediyesi”
kavramları Türkiye’de yerel yönetim literatürüne girmiştir (Ökmen ve Parlak, 2013: 272). Bu yasa ile beraber,
ilk olarak üç büyük nüfuslu kent olan İstanbul, Ankara, İzmir illeri büyükşehir belediye statüsü kazanmıştır. Bu
ilk düzenlemenin ardından Adana (1986), Bursa, Gaziantep, Konya (1987), Kayseri (1988), Kocaeli, Mersin,
Diyarbakır, Antalya, Eskişehir, Erzurum, Samsun (1993) illeri ve son olarak 2000 yılında 593 sayılı yasayla
Sakarya ilinin de büyükşehir belediye statüsü kazanması ile büyükşehir belediye sayısı on altı olmuştur. 3030
sayılı Kanun ile ilk büyükşehir belediyesi statüsü kazanan Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde “iki kademeli
belediye” kurulmuştur. Bu doğrultuda, bir yerde büyükşehir belediyesi kurulmasındaki koşul belediye sınırları
içinde birden fazla ilçenin bulunmasıdır. İlçenin bulunmaması halinde, öncelikli olarak merkezi yönetim
tarafından en az iki ilçenin kurulması gerekli kılınmıştır. 3030 sayılı yasada büyükşehir belediyesi kurulmasında
nüfus ölçütü yer almamaktadır (Kaypak ve Yılmaz, 2016: 31).
3030 sayılı yasa ile getirilen büyükşehir belediyesi modeline baktığımızda; büyükşehir belediye başkanı
hem karar alma hem de yürütme organlarının başı olarak iki organ arasındaki eşgüdümü ve iletişimi sağlayan ve
yetkilerin çoğunu elinde bulunduran kişi olarak görülmektedir (Erder ve İncioğlu, 2013: 69). İlgili yasada görev
ve yetki dağılımına baktığımızda; nesnel ölçütler kullanılmadığı, yönetim kademeleri arasındaki eşgüdümün
yetersiz olduğu, büyükşehir genelindeki planlama ve eşgüdümün yetersiz olması gibi sorunların giderilmesi
adına 3030 sayılı yasanın yerine yirmi yıl aradan sonra 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
çıkarılmıştır (Sodan, 2009: 720-721). Çıkarılan bu yasa ile büyükşehir belediyelerinde görülen yönetim
sorunlarının çözüme kavuşturulması, hizmette kalitenin artırılması, büyükşehirlerde bütünlük ve eşgüdümün
sağlanması noktasındaki sorunlara yönelik çözümler getirilmesi amaçlanmıştır (Arıkboğa, 2008: 315) . Son
olarak, halen yürürlükte olan büyükşehir belediye yasasında yapılan 2012 tarih ve 6360 sayılı yasa değişikliği
ile büyükşehir belediyelerinin yönetim yapısında önemli değişiklikler yapılmıştır.
3. 6360 SAYILI YASA SONRASI BÜYÜKŞEHİR UYGULAMALARI
Büyükşehirleri düzenleme faaliyetleri, kent nüfus ve yönetim sorunlarının artmasıyla birlikte sürmüştür. “13
İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. İlgili yasa ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri büyükşehir statüsüne kavuşmuş ve 14.03.2013 tarihinde
kabul edilen 6447 sayılı yasa ile 6360 sayılı yasada değişiklik yapılarak Ordu ilinin de büyükşehir belediye
statüsüne kavuşturulması ile yasada yer alan 13 ilde büyükşehir belediyesi ibaresi 14 ilde büyükşehir belediyesi
ve 26 ilçe kurulması ibaresi 27 ilçe kurulması olarak değiştirilerek 6360 sayılı yasanın adı “14 ilde Büyükşehir
Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” olmuştur. İlgili yasa ile yeni büyükşehir belediyesi olan 14 il belediyesi 30 Mart 2014 tarihinde
yapılan yerel seçimler sonrasında büyükşehir belediyesi olarak yerel halka hizmet vermeye başlamıştır.
Büyükşehir belediye yönetiminin yetki ve sorumluluk alanını en geniş düzenleyen yasa 6360 sayılı yasadır.
Bu sayılı yasa ile birlikte büyükşehir belediye yönetim sisteminde önemli değişikliklere gidilerek, yerel halkın
taleplerinin etkin şekilde karşılanması hedeflenmiş ve bu yapının demokratik hayata katılımı sağlayacağı ifade
edilmiştir (İzci ve Turan, 2013:119). 6360 sayılı yasanın çıkarılmasındaki amaç, yerelde alınan kararlara halkın
katılımının sağlanarak, hizmette kalitenin artırılması, hizmet bütünlüğü sağlanarak halkın ihtiyaçlarının
optimum düzeyde karşılanması, saydam ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenerek yerel halka hizmet
noktasında etkinliğin ve verimliliğin artırılmasının sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, yerel yönetimlerin
halka yakın olması, alınan kararlara halkın katılabilmesi olanağının sağlanması ve halkın ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik faaliyetlerin artırılması, hem bu kuruluşların demokrasi açısından önemli hale getirilmesi
hem de ülkemizdeki demokrasinin gelişimi açısından önemli katkılar sağlayacaktır (Baharçiçek, 2013: 228).
3.1. 6360 Sayılı Yasa ile Yapılan Köklü Değişiklikler
6360 sayılı yasa ile önemli düzenlemeler yapılarak illerde büyükşehir belediye yönetiminin yetki ve
sorumlulukları artırılmıştır. Bunlar daha önce örneği olmayan yeni düzenlemelerdir. 6360 sayılı yasa ile yapılan
düzenlemeleri ana başlıklar halinde sıralayacak olursak (Kaypak ve Yılmaz, 2016: 34-35);
 14 yeni büyükşehir belediyesi kurulması ile ülkemizdeki büyükşehir belediye sayısı 30 olmuştur.
 30 büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiştir.
 Nüfusu 750.000 ve üzeri olan il belediyelerinin büyükşehir belediyesi olma yolunu açmıştır.
 Büyükşehir olan illerde bulunan il özel idareleri, belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri
kaldırılmıştır.
 Büyükşehirlerde bulunan köyler mahalleye dönüştürülmüştür.
 Yeni mahalle kurulabilmesi için en az 500 nüfus koşulu öngörülmüştür.
 Büyükşehir belediyelerinde ve nüfusu 100.000 üzerinde olan ilçe belediyelerinde kadınlar ve
çocukların barınmaları için konukevleri açma zorunluluğu getirilmiştir.
 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde yeni ilçeler kurulmuştur.
 İstanbul ve Kocaeli illeri dışında kalan büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı
yönetimlerin yatırım bütçelerinin en az %10’unu on yıl süreyle belediye sınırlarına dahil olan yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetlerine ayırma koşulu getirilmiştir (Ökmen ve Parlak, 2013: 313).
 Büyükşehir belediyesi olarak yerel halka hizmet veren illerdeki bucak ve bucak teşkilatları
kaldırılmıştır (Genç, 2014:5).
 Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerindeki etkinliğin artırılması, eşgüdümünün sağlanması ve
denetlenmelerinin yapılması adına valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur ( Parlak ve Ökmen, 2016: 357).
4. VAN ÖRNEĞİ
4.1. Van İlinin Genel Özellikleri
Van ilinin tarihi, arkeolojik araştırmalara göre, yazılı tarih öncesi dönemleri M.Ö. 5000-3000 yılları
Kalkolitik dönem başlarına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000 yılında bu bölgede ilk olarak devlet kuranlar
Hurrilerdir. Daha sonra Urartular, Persler, Makedonyalılar, Partlar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler,
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kısa bir süreliğine Ermeniler, Büyük Selçuklular, Eyyübiler, Karakoyunlular ve Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Osmanlı Devleti’nin himayesine girmiştir (www.van.gov.tr/van-tarihcesi, 2016). Van’ın uygarlık
tarihi Urartularla başlar. Kent Urartulardan kalmadır. Farklı kültürlerin ve toplulukların bir arada yaşayabildiği
bir coğrafyadır. 20. yüzyıla kadar Ermeni, Türk, Kürt, Arap nüfus yaşamıştır.

Van İlinin Haritası (commons.wikimedia.org, 2016)

(tr.wikipedia.org, 2016).
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Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Van ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Van gölü
kenarında yer alan bir sınır ilidir. Aşağıdaki haritada da belirtildiği gibi, kuzeyinde Ağrı, batısında Bitlis,
güneybatısında Siirt, güneyinde Hakkari illeriyle, doğudan da İran ile sınırlıdır. Van, Anadolu’nun en büyük
kapalı havzasına sahip olmakla birlikte Van Gölü kıyısında oldukça verimli topraklara sahip bir ilimizdir. Tarım
ve dağlık alanlarıyla hayvancılık toplumu koşulları hakimdir. Van ili kış ayları serin ve yoğun kar etkisinin
görüldüğü bir iklime sahip, geçim kaynağında hayvancılığın ön planda görüldüğü, özellikle küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinin yoğun olduğu, yüzölçümünün %10’unu tarımsal alanın içerdiği, arpa, buğday, şeker pancarı ve
elma yetiştiriciliğinin yapıldığı bir yerleşim birimidir (tr.wikipedia.org, 2016). Van kültürü, Van kedisi ve otlu
peynire dayanır. Van gölü canavarı da bunlara eklenebilir. Farklı renkli gözleriyle (mavi ve kehribar) tanınan ve
ilin kendi adını taşıyan beyaz renkli Van kedisi, Van ili kadar ünlüdür. Otlu peynir, dağlardan toplanan otlardan
yapılmaktadır. Van sanayisi, hayvancılık, et ve süt ürünlerine dayanmaktadır (tr.wikipedia.org, 2016).
Van ilinin yüzölçümüne baktığımızda; Harita Genel Komutanlığı’na ait 1/1.000.000 ölçekli mülki idari
bölümleri harita verilerinden hesaplanarak elde edilmiş olan bilgilere göre; 21.334 km² olan yüzölçümü ile
Türkiye’nin 6. büyük ilidir, km²’ye il genelinde yaklaşık 48 kişi düşmektedir (bilginform.com, 2016).

Tablo 1: 2015 Yılı Van İli ilçe Erkek Kadın Nüfus Dağılımı (nufusu.com, 2016)
Van
İpekyolu
Erciş
Tuşba
Edremit
Özalp
Çaldıran
Başkale
Muradiye
Gürpınar
Gevaş
Saray
Çatak
Bahçesaray
Toplam

Toplam
285.272
173.795
149.944
118.786
70.057
65.986
56.368
50.981
36.858
28.801
22.150
21.780
15.619
1.096.397

Erkek
144.111
90.016
77.385
59.894
35.843
34.171
29.179
26.059
18.692
14.394
11.598
11.293
7.845
560.480

Kadın
141.161
83.779
72.559
58.892
34.214
31.815
27.189
24.922
18.166
14.407
10.552
10.487
7.774
535.917

Van ili, 2015 yılı itibari ile 1.096.397 nüfusa sahiptir. Nüfus bakımından, Doğu Anadolu bölgesinin en
büyük nüfusa sahip ilidir. Türkiye’nin kalabalık kentler sıralamasında 19. sırada yer almaktadır.
(www.nufusu.com). Tablo 1 incelendiğinde; 1.096.397 nüfusa sahip olan Van ilindeki erkek nüfusun (560.480
kişi), kadın nüfusundan (535.917 kişi) 24.563 kişi fazla olduğu görülmektedir. Van ili toplamda 13 ilçeye
sahiptir. İlin en büyük nüfusa sahip ilçesinin İpekyolu, en az nüfusa sahip olan ilçesinin ise Bahçesaray olduğu
öne çıkan bilgiler arasındadır. Kente 1990 yılından itibaren yoğun bir göç yaşanmıştır. Bölgedeki terör olayları
nedeniyle boşaltılan köylerin en yakın adresi Van olmuştur. 2012 yılında %48’lik bir artışla ülke nüfus
sıralamasında üst sıralara yükselen kentin demografik yapısı da bir hayli değişmiştir (tr.wikipedia.org, 2016).
Göç, yoksulluk ve işsizlik, yetersiz içme ve kullanma suyu ve altyapı eksiklikleri kentin yaşadığı önemli
sorunlar arasında yer almaktadır. Öte yandan 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde ard arda yaşanan iki büyük
depremle birlikte birçok vatandaş yaşamını yitirmiş, kentteki yapıların üçte ikiye yakını hasar görmüş veya
yıkılmıştır. Van’ın yeniden yapılandırılması ve ekonomisinin canlandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
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Bu çalışmalarla ilişkili hayata geçirilen iki önemli düzenlemeden biri, afet odaklı kentsel dönüşüm yasası;
diğeri ise, Van’ın büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşturulmasıdır (İzci ve Turan, 2013:138).
4.2. Araştırma Yöntemi ve Bulguları
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme ve anket tekniği uygulanmıştır. Ankete
katılanlar, Van ilinde yaşayan kişiler arasından basit tesadüfi örneklem yolu seçilmiştir. Anketimizin çoğunluğu,
Van ilinin üç büyük caddesi arasında yer alan İskele, Cumhuriyet ve Maraş Caddesi’nden aynı gün geçmekte
olan ve ankete katılmak isteyen katılımcılara uygulanmıştır. Toplam olarak 147 kişi ankete katılmış ve eksik
bilgi, birden fazla seçeneğin işaretlenmesi nedenlerinden dolayı 9 anket değerlendirmeye alınmayarak 138 kişi
ile anket çalışması tamamlanmıştır. Araştırma ile elde edilen veriler, istatistik yöntemlerinden, Yüzde Frekans
Analizi, T Testi ve Ki Kare Bağımsızlık testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda (p<0,05) düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilen değişkenlerle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Ankete katılan
katılımcıların kişisel özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler (n=138)
%

55

39,9

İlçe

44

31,9

Kasaba

16

11,6

Köy

23

16,7

18-25

34

26-30

Değişkenler

f

%

Memur

36

26,1

İşçi

35

25,4

Esnaf

20

14,5

Çiftçi

13

9,4

24,6

Diğer

34

24,6

59

42,8

Okuryazar değil

13

9,4

31-35

14

10,1

36-40

14

10,1

41-45

7

5,1

46 ve yukarısı

10

7,2

Erkek

71

51,4

Kadın

67

Evli

İl Merkezi

Meslek

f

60

43,4

28

20,3

Yüksekokul 2 yıllık

13

9,4

Yüksekokul 4 yıllık

21

15,2

Yüksek lisans

3

2,2

48,6

Doktora

0

0,0

90

65,2

5 Yıl ve Aşağısı

34

24,6

Bekar

48

34,8

6 – 10 yıl

20

14,5

BŞB Merkez İlçesi

54

39,1

11-15 yıl

27

19,6

BŞB İlçesi

33

23,9

16-20 yıl

15

10,9

BŞB İlçesine bağlı Köyden
Mahalleye Dönüşen

51

37,0

21 yıl ve yukarısı

42

30,4

Öğrenim Durumu

İlköğretim ve altı
Lise

İkamet Süresi

İkamet Yeri

Medeni Cinsiyet
Durum

Yaş

Doğum Yeri

Değişkenler

Ankete katılan 138 kişiye ilişkin tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde; %39,9’inin (55
kişi) Van il merkezinde doğduğu, %51,4 katılımcının (71 kişi) erkek olduğu, %42,8 katılımcının (59 kişi) 26 ile
30 yaş aralığında olduğu, %65,2 katılımcının (90 kişi) evli olduğu, katılımcıların %39,1’inin (54 kişi)
Büyükşehir Belediye Merkez İlçesinde ikamet ettiği, ilköğretim ve altı düzeyde eğitim alan katılımcıların
oranının %43,4 (60 kişi) olduğu, Büyükşehir Belediyesinde 5 yıl ve daha az süredir ikamet edenlerin oranının
%24,6 (34 kişi) olduğu, 21 yıl ve daha fazla süredir ikamet edenlerin oranının %30,4 (42 kişi) gibi büyük
çoğunluğu oluşturduğu öne çıkan bulgular arasında yer almaktadır.
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Tablo 3: Katılımcıların Yaşadıkları Kentin Büyükşehir Belediye Olmasındaki Memnuniyetlerine İlişkin
İstatistiki Bilgiler (n=138)

Değişkenler

f
85
53
138

Evet
Hayır
Toplam

İlinizin Büyükşehir Belediyesi olmasından
mutlu musunuz?

%
61,6
38,4
100,0

Tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların %61,6’sının (85 kişi), yaşadıkları kent olan Van ilinin büyükşehir
belediyesi olmasından memnuniyet duyduğu; %38,4’ünün (53 kişi) ise, yaşadıkları kentin büyükşehir belediyesi
olmasından memnun olmadığı görülmektedir. Büyükşehir olmasından memnun olanlar, memnun olmayanlara
göre oldukça yüksek bir orana sahiptir. Bu verilere göre, yerel halkın, yaşadıkları kentin büyükşehir belediyesi
olmasından memnun olduğunu, bir rahatsızlık duymadıklarını ifade edebiliriz.
Tablo 4: Katılımcıların Yaşadıkları Kentin Büyükşehir Belediyesi Olması ile Yaşamlarında
Herhangi Bir Farklılık Olup Olmadığına İlişkin İstatistiki Bilgiler (n=138)

Değişkenler
İlinizin Büyükşehir Belediyesi olması ile
yaşamınızda herhangi bir farklılık oldu mu?

f

Evet-Olumlu
Evet Olumsuz
Hayır
Toplam

%

69
36
33
138

50,0
26,1
23,9
100,0

Tablo 4 incelendiğinde; katılımcıların %50’sinin (69 kişi) illerinin büyükşehir belediyesi olması ile
yaşamlarında olumlu yönde bir farklılık olduğunu, %26,1’inin, illerinin büyükşehir belediyesi olması ile
yaşamlarının olumsuz yönde etkilendiğini, %23,9’unun ise, illerinin büyükşehir belediyesi olması ile
yaşamlarında herhangi bir farklılık olmadığını belirttikleri görülmüştür.

Tablo 5: Yaşadıkları Kentin Büyükşehir Belediyesi Olmasının Sosyal Yöndeki Etkilerine Yönelik
Katılımcıların Görüşlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistiksel Bilgiler (n=138)
Değişkenler
6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırlarına
kadar yeterli düzeyde hizmet götürmektedir.

6360 sayılı yasa sonrası su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırım ve
hizmetlerinde iyileşme olduğunu düşünüyorum.

Büyükşehir Belediye Yönetimine geçiş (BŞBY) sonrası yaşadığım
kentte yol bakım ve onarım faaliyetlerinin arttığını düşünüyorum.
BŞBY’e

geçiş

sonrası

yaşadığım

kentin

çevre

ve

peyzaj

f

%

Kesinlikle Katılmıyorum

28

20,3

Katılmıyorum

49

35,5

Orta Düzeyde Katılıyorum

26

18,8

Katılıyorum

22

15,9

Kesinlikle Katılıyorum

13

9,4

Kesinlikle Katılmıyorum

26

18,8

Katılmıyorum

28

20,3

Orta Düzeyde Katılıyorum

46

33,3

Katılıyorum

24

17,4

Kesinlikle Katılıyorum

14

10,1

Kesinlikle Katılmıyorum

24

17,4

Katılmıyorum

35

25,4

Orta Düzeyde Katılıyorum

41

29,7

Katılıyorum

23

16,7

Kesinlikle Katılıyorum

15

10,9

Kesinlikle Katılmıyorum

30

21,7
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düzenlemelerinde olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum.

BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentteki ulaşım hizmetlerinde
iyileşme olduğunu düşünüyorum.

BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentin trafik sorunları arttı.

BŞBY’e geçiş sonrası sosyal ve sportif faaliyetler arttı.
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Katılmıyorum

38

27,5

Orta Düzeyde Katılıyorum

35

25,4

Katılıyorum

23

16,7

Kesinlikle Katılıyorum

12

8,7

Kesinlikle Katılmıyorum

17

12,3

Katılmıyorum

36

26,1

Orta Düzeyde Katılıyorum

35

25,4

Katılıyorum

28

20,3

Kesinlikle Katılıyorum

22

15,9

Kesinlikle Katılmıyorum

27

19,6

Katılmıyorum

20

14,5

Orta Düzeyde Katılıyorum

27

19,6

Katılıyorum

34

24,6

Kesinlikle Katılıyorum

30

21,7

Kesinlikle Katılmıyorum

31

22,5

Katılmıyorum

35

25,4

Orta Düzeyde Katılıyorum

38

27,5

Katılıyorum

25

18,1

Kesinlikle Katılıyorum

BŞBY’e geçiş sonrası çöp toplama hizmetinde gelişme olmuştur.

9

6,5

Kesinlikle Katılmıyorum

26

18,8

Katılmıyorum

30

21,7

Orta Düzeyde Katılıyorum

41

29,7

Katılıyorum

20

14,5

Kesinlikle Katılıyorum

21

15,2
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Tablo 5 incelendiğinde; katılımcıların %55,8’inde (77 kişi), 6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir
belediyesinin il mülki sınırlarına kadar yeterli düzeyde hizmet götürme noktasında eksiklik olduğu görüşünün
hakim olduğu görülmektedir. Katılımcıların %60,8’i (84kişi), 6360 sayılı yasa sonrası su ve kanalizasyon gibi
altyapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğu görüşündedir. %57,3 (79 kişi) katılımcı, büyükşehir belediyesi
yönetimine geçiş sonrası yaşadığı kentte yol, bakım ve onarım faaliyetlerinin arttığı görüşündedir. %50,8 (70
kişi) katılımcı, büyükşehir belediyesine geçiş sonrası yaşadığı kentin çevre ve peyzaj düzenlemelerinde olumlu
gelişmeler olduğu düşüncesindedir. Büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası katılımcıların % 61,6’sı (85
kişi), yaşadığı kentteki ulaşım hizmetlerinde iyileşme olduğu görüşündedir. Katılımcıların 65,9’u (91 kişi),
Büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası yaşadığı kentin trafik sorunlarının arttığı görüşündedir. %52,1
(72 kişi) katılımcı, büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası yaşadığı kentte sosyal ve sportif faaliyetlerin
arttığı düşüncesindedir. Katılımcıların %59,4’ü (82 kişi), büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası
yaşadığı kentteki çöp toplama hizmetinde gelişme olduğu görüşündedir.
Van ilinin 6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesi olmasının sosyal anlamda yerel halka
etkilerine baktığımızda; büyükşehir belediyesinin il mülki sınırlarına kadar yeterli düzeyde hizmet götürme
konusunda yetersiz kaldığı ve kentteki trafik sorununun artması gibi yerel halka olumsuz etkilerinin olduğu; öte
yandan, su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme, kentteki yol, bakım ve onarım
faaliyetlerindeki artış, çevre ve peyzaj düzenlemelerindeki olumlu gelişmeler, ulaşım ağının genişlemesi ile
ulaşım hizmetlerindeki iyileşmelerin ve kentteki sosyal ve sportif faaliyetlerin artmış olması ve çöp toplama
hizmetlerindeki gelişmelerin yerel halka olumlu yönde yansıdığı görülmektedir.
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Tablo 6: Yaşadıkları Kentin Büyükşehir Belediyesi Olmasının Ekonomik Yöndeki Etkilerine Yönelik
Katılımcıların Görüşlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistiksel Bilgiler (n=138)
Değişkenler
Büyükşehir Belediye Yönetimine (BŞBY) geçiş sonrası
yaşadığım kentteki iş olanakları artmıştır.

BŞBY’e geçiş sonrası otopark ücretleri arttı.

BŞBY’e geçiş sonrası toplu taşıma ücretlerinde artış yaşandı.

BŞBY’e geçiş sonrası konut satış ve kira fiyatları arttı.

BŞBY’e geçiş sonrası çevre temizlik ve emlak vergileri arttı.

BŞBY’e geçiş sonrası Su faturalarında artış yaşandı.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Düzeyde Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Düzeyde Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Düzeyde Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Düzeyde Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Düzeyde Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Düzeyde Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum

f
16
35
25
17
45
15
25
38
26
34
21
31
26
24
36
14
18
37
30
39
15
14
44
29
36
10
25
39
35
29

%
11,6
25,4
18,1
12,3
32,6
10,9
18,1
27,5
18,8
24,6
15,2
22,5
18,8
17,4
26,1
10,1
13,0
26,8
21,7
28,3
10,9
10,1
31,9
21,0
26,1
7,2
18,1
28,3
25,4
21,0

Tablo 6 incelendiğinde; katılımcıların %63’i (87 kişi) büyükşehir belediye yönetimine (BŞBY) geçiş
sonrası yaşadığı kentteki iş olanaklarının arttığı görüşündedir. %70,9 (98 kişi) çoğunluktaki katılımcı,
büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası kentindeki otopark ücretlerinin arttığı düşüncesindedir.
Katılımcıların % 62,3’ü (86 kişi) büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası yaşadığı kentteki toplu taşıma
ücretlerinin arttığı düşüncesindedir. %76,8 (106 kişi) katılımcı, büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası
konut satış ve kira fiyatları arttığı görüşündedir. Katılımcıların %79’u (109 kişi), büyükşehir belediyesi
yönetimine geçiş sonrası çevre, temizlik ve emlak vergilerinin arttığını belirtmektedir. %74,7 (103 kişi)
katılımcı, büyükşehir belediyesi yönetimine geçiş sonrası su faturalarında artış yaşandığı görüşündedir.
Tablo 6’daki verileri genel olarak incelediğimizde; katılımcıların yaşadıkları kentin büyükşehir olması
ile yeni yapılanmalar oluştuğu için ekonomik yönden sadece iş olanaklarının belirli oranda arttığı; ancak diğer
taraftan, otopark ücretlerinin, toplu taşıma ücretlerinin, çevre temizlik ve emlak vergilerinin ve su faturalarının
artmış olması sebebiyle ekonomik anlamda yerel halk üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir.
Büyükşehir belediyesi, bir anlamda hayatı eskiye göre pahalılaştırmıştır.
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Tablo 7: Katılımcıların BŞBY'e Geçiş Sonrası Düşünceleri ile Cinsiyetlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin
T-Testi Sonuçları
Değişken
Ölçek (genel)
Ortalama
Sosyal Ortalama
Ekonomik
Ortalama

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

N
71
67
71
67
71
67

3,0412
3,0757
2,7482
2,9067
3,4648
3,2746

S.S.
,55179
,61507
,76837
,63676
,95784
,86328

t

p

-,347

,729

-1,315

,191

1,223

,224

T testinde “p” değeri 0,05’den küçük ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır (Ural ve Kılıç,
2006: 204). Bu doğrultuda, katılımcıların cinsiyetleri bakımından kentlerinin büyükşehir belediyesi olması ile
sosyal ve ekonomik etkilerine yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Diğer bir ifade
ile, katılımcıların Van ilinin büyükşehir belediyesi olması sonrasında, sosyal ve ekonomik anlamda etkilerine
yönelik görüşlerinde cinsiyet bakımından önemli bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 8: Katılımcıların Cinsiyeti İle Kentlerinin Büyükşehir Belediyesi Olması Sonucunda Mutlu
Olup Olmadığı Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-kare Analizi Sonuçları (n=138)
İlinizin Büyükşehir Belediyesi olması ile
yaşamınızda herhangi bir farklılık oldu mu?
Evet-Olumlu
Evet-Olumsuz
Hayır

Cinsiyetiniz?

Değişkenler

Erkek
Kadın
Toplam

Toplam

f

29

18

24

71

%

40,8%

25,4%

33,8%

100,0%

f

40

18

9

67

%

59,7%

26,9%

13,4%

100,0%

f

69

36

33

138

50,0%

26,1%

23,9%

100,0%

%
2

X =8,463 p=0,015*
*P<0,05

Tablo 8’i incelediğimizde; cinsiyet bakımından kentlerinin büyükşehir belediyesi olmasının bireylerin
yaşamlarında herhangi bir farklılık olup olmadığına baktığımızda; erkek katılımcıların %40,8’i (29 kişi),
yaşamlarında olumlu yönde etkilerinin olduğunu belirtirken, 25,4’ü (18 kişi), yaşamlarında olumsuz yönde
etkilerinin olduğu görüşündedir. Erkeklerin %33,8’i (24 kişi) ise, illerinin büyükşehir belediyesi olması ile
yaşamlarında herhangi bir farklılık olmadığı görüşündedir. Kadın katılımcılara baktığımızda ise; %59,7’si (40
kişi), yaşamlarında olumlu yönde etkilerinin olduğunu belirtirken, 26,9’u (18 kişi), yaşamlarında olumsuz yönde
etkilerinin olduğu görüşündedir. Kadınların %13,4’ü (9 kişi) ise, illerinin büyükşehir belediyesi olması ile
yaşamlarında herhangi bir farklılık olmadığını ileri sürmüştür.
Erkek ve kadın katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında herhangi bir farklılık
olup olmadığına bakıldığında; kadınların, erkeklere göre, illerinin büyükşehir belediyesi olmasının olumlu
etkilerinin daha fazla olduğu düşüncesini taşıdıkları görülmektedir.
5. SONUÇ
Günümüz Dünyasında kentler nüfus ve alan olarak hem çevreye yayılmakta ve hem de yoğunlaşmaktadır.
Büyük kentlerin sorunları da büyük olmakta ve büyük alanları yönetmek için özel yönetim biçimlerine ihtiyaç
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duyulmaktadır. Hizmet alanlarının genişlemesiyle, ülkelerin tarihsel gelişim süreci içinde yönetsel gelenekleri
doğrultusunda farklı büyükşehir yönetimi modelleri geliştirdikleri söylenebilir. Yerel yönetimlerle ilgili
düzenlemeler, ya yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerin etkinliği ve verimliliği; ya da yerel yönetimlerin
demokrasiyle olan ilişkisini hedef almaktadır (Eryılmaz, 2011: 146). Bu iki hedefin kesişme alanını ‘ölçek
sorunsalı’ oluşturmaktadır. Büyükşehir belediye modelleri, temel ölçüt olarak, bütünlük arz eden kentleşmiş
alanların nüfusunu esas almaktadır. 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı yasa sonrası büyükşehir yönetim modelini
uygulamaya başlayan ülkemiz, geride bıraktığı 33 yıl süre zarfında büyükşehir belediye yönetimlerine, halka
daha yakın, iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi adına birçok yetki vermiştir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı son
yasal düzenleme de, daha çok diğer yaklaşımların izlerini taşımaktadır.
Büyükşehir belediyesi yönetimlerine ilişkin en fazla yetki şüphesiz 6360 sayılı yasa ile gerçekleşmiştir. Bu
yasa sonrasının önemli değişikliklerinden birkaçına baktığımızda; il özel idarelerinin kapatılmış olması,
köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi öne çıkmaktadır. Büyükşehir belediye
sınırlarının il mülki sınırları olarak değiştirilmesiyle büyükşehir belediye yönetimi, il mülki sınırlarına kadar
yetkili hale getirilerek ilin en ucundaki köyden mahalleye çevrilmiş olan yerleşim alanlarına hizmet götürme
yükümlüğü altına girmiştir (www.yerelnet.org.tr, 2016). Yani örneklem olarak aldığımız Van ilinin bir ucundan
diğer ucuna kadar olan örneğin Van iline 112 km uzaklıktaki Başkale ilçesinin en ucundaki mahalleye hizmet
götürme sorumluluğu verilmiştir. Yerel yönetimler alanında yeni yasaların ortaya koyduğu düzenlemelerde,
daha etkin ve kaliteli hizmet sunumunu esas alan, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasıyla hizmet
arzını artırmayı hedefleyen bir yaklaşım benimsenmiş; uygulamalar bu kapsamda hayata geçirilmeye
çalışılmıştır. Ancak hedeflenenle hayata geçirilen her zaman örtüşmeyebilmektedir (Özer, 2013: 122).
6360 sayılı yasanın sosyal ve ekonomik anlamda yerel halk üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur.
Van ilinin büyükşehir belediyesi olmasından sonra, yerel halk üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerine
baktığımızda; su ve kanalizasyon gibi altyapı yatırım ve hizmetlerin artması, kentteki yol bakım ve onarım
faaliyetlerindeki gözle görülür artış, çevre ve peyzaj düzenlemelerindeki kayda değer gelişmeler, ulaşım ağının
genişlemesi ile ulaşım hizmetlerindeki iyileşmeler, sosyal ve sportif faaliyetlerin artmış olması, çöp toplama
hizmetlerindeki gelişmeler ve iş olanaklarının belirli düzeyde artmış olması olumlu etki yaratırken; il mülki
sınırlarına kadar hizmet götürme noktasında eksikliklerin yaşanması, kentteki trafik yoğunluğunun artmış
olması, toplu taşıma, otopark, çevre temizlik ve emlak vergilerinin ve su faturalarının artmış olması ile sosyal
ve ekonomik anlamda yerel halk üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Büyükşehir
belediyesi olmanın yönetsel, coğrafi, siyasal, mali, sosyo-kültürel ve psikolojik etkileri olacağı genelde kabul
edilen bir durumdur. Bu sürecin yönetimi, halkın katılımı sağlanarak gerçekleştirilmelidir.
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ÖZ
1980’li yıllarda başlayan Türkiye’nin büyük kent olma deneyimi, 2000’li yılların reform çalışmaları ile
devam etmiş; 2012 yılı 6360 sayılı kanun ile Türk Mahalli Yönetim sisteminde toplamda 30 büyükkent ile yeni
bir döneme gelinmiştir. Nitelik ve etkinlik açısından zorluklar getiren yeni yapı; kentsel yaşam, kentsel hizmetler
ve kentlilerin tüm bunları anlamlandırması konusunu da yeniden şekillendirmektedir. Çalışmada, 6360 sayılı
kanunla yeni büyükşehirler listesinde yer alan Malatya’nın, büyük kent olması sonrasında kentsel yaşama dair
oluşan değişim, dönüşüm ve beklentiler, ampirik bir çalışma ile kentsel halk nezdinde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent Yönetimi, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Kentsel Yaşam.

Transition in Urban Living in Turkey's Experiences of Metropolitan Management: An
Examination from a New Metropolitan City Malatya
Abstract
Turkey’s experience of being a metropolitan which started in the 1980s and continued with the reform
works of the 2000s; with the law no.6360 in 2012, a new period has been attained with a total of 30
metropolitans in the Turkish Local Management System. The new structure that brings difficulties in terms of
quality and efficiency; rehapes the issue of urban life, urbsn services and citizens to make sense of all these. In
the study changes, transformations and expectations, urban life that is formed with Malatya being the
metropolitan on the list of the new metrepolitans with the law no 6360 will be handled in the presence of the
urban people with an empirical study.
Keywords: Urban Administration, Law no 6360 on Metropolitan Municipality, Urban Life.

GİRİŞ
Türkiye’de çağdaş anlamda belediyelerin yapılanması Tanzimat dönemine uzanmakta ve
büyük kent yönetim sistemine geçilmesinin çeyrek asırlık bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süreçte
kentlerin idari yapıları ile ilgili çoğu uygulamada görüldüğü gibi (yeni illerin kurulması, 2000 nüfusun
altına düşen belediyelerin tüzel kişiliklerine son verilmesi vb) büyükşehirlerin oluşturulmasında da
nüfus kriteri ve siyasi etkiler önemli unsurlar olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla belli bir nüfus hacmine
ulaşan yerleşim yerleri büyük kent niteliği taşıtıp taşımadığı konusunda ayrıntılı bir inceleme
yapılmadan büyükşehire dönüştürülürken, diğer taraftan büyükşehir olan ilin çevresindeki pek çok
yerleşim ile birlikte kentsel birliktelik oluşturan kentler nüfus kriterini sağlayamadıkları için bu
yönetim biçiminin sağlayacağı avantajlardan mahrum kalmaktadırlar (Özgür ve diğ., 2007).
Türkiye’de nüfus ve yönetsel kapasite açısından bakıldığında, yerel yönetim birimleri içinde
belediyeler ön plana çıkamaktadır. Tüm belediyeler açısından bakıldığında ise büyük yerleşim
yerlerinde kentsel hizmetlerden sorumlu olan büyükşehir belediyeleri daha ön plana çıkmaktadır.
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Türkiye için büyükşehir belediyesi yönetim modeli süreci 1984 yılına dayanmaktadır. 2000’li yıllara
kadar olan süreçte bazı farklı düzenlemeler yapılarak, büyükşehir belediyesi sistemi devam
ettirilmiştir. Fakat 2000’li yıllara gelindiğinde sistemde önemli değişiklikler meydana getirilmiştir.
5019 sayılı Kanun’la, nüfus ölçütü üzerinden belli yarıçaplı dairelerle büyükşehir belediyelerinin
sınırlarının genişletilmesi öngörülmüştür. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderildiği için
yürürlüğe girememiştir. Ayrıca bu kanunla birlikte ilk defa ‘küçük’ yerel yönetim birimlerinin
(belediye ve köy) kapatılması politikasının da dile getirildiği ve uygulanmaya çalışıldığı
gözlenmektedir. Bu süreçte kendilerinden daha büyük olan il ve ilçe belediyeleri yakınlıklarından
ötürü kimi yerlerdeki küçük belediye ve köyler, ilgili il ve ilçe belediyesine mahalle olarak katılmak
istenmiştir. Bu konudaki çabalar ilk başta sonuçsuz kalsa da 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle bu politika müşterek kararnameler aracılığıyla (Tüzel Kişiliğin Sona
Erdirilmesi) gerçeklik kazanmıştır. Bu duruma ek olarak nüfus ölçütü üzerinden kimi belediyeler,
nüfusu 2.000’in altına düştüğü gerekçesiyle köye dönüştürülerek kapatılmak istenmiştir. Bu çaba da
ilk başta (2008 yılı, 5747 sayılı Kanun) başarısız olmuştur. Fakat 6360 sayılı Kanun ile sonradan
uygulamaya geçmiştir.
Yerel yönetimlerdeki reform sürecinin devam ettiğini gösteren bir gelişme olarak 2011 yılının
Haziran ayında yapılan genel seçimler öncesi bazı il belediyelerinin büyükşehir belediyesine
dönüştürüleceğine yönelik açıklamalar mevcuttu. 2012 yılında ise “6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla yasalaştı (İzci ve Turan, 2013). Toplam 37 maddeden
oluşan kanunun 2 tane de geçici maddesi bulunmakta ve birçok kanunda değişiklik
gerçekleştirilmektedir. Yasa ile 29 büyükşehir belediyesinde il özel idareleri kaldırılmış, 1592
belediye ve 16.082 köy kapatılmış, mahalleye dönüştürülmüş ve 26 yeni ilçe kurulmuştur (Güler,
2012). Genel gerekçesi iki temel üzerine inşa edilen yasa ile hizmet sunumu bakımından daha etkili ve
verimli bir yönetsel yapının inşa edileceği ve bu yapının demokratik hayata katılımı sağlayacağı ifade
edilmiştir. Geniş ölçekli planlama politikalarının uygulanması, imar bütünlüğünün sağlanması,
teknolojiden yararlanılması, nitelikli teknik personelin istihdam edilmesi ile verimliliğin artması, etkin
kaynak kullanımı ve bölüşümünün sağlanmasına katkı yeni yapıdan beklenen olumlu gelişmeler
olarak yasa gerekçesinde yer almaktadır.
Bu yasa ile birlikte idari, mali, siyasi, temsil, katılım, personel yapısı, hizmet sunumu ile imar
ve planlama alanlarında önemli değişiklikler söz konusu olmuştur. Tüzel kişiliklerin kaldırılması, idari
bağlılık ve isim değişikliği, birleşme ve katılmalar, sınır değişiklikleri ve yetki bölüşümü yasanın
yönetsel alana ilişkin düzenlemelerdir. Yerel yönetimlerin payların yeniden belirlenmesi ve yeniden
bölüşme konuları yasada yer alan mali alana ilişkin düzenlemelerdir. Seçim çevrelerinde meydana
gelen değişiklikler ile birlikte temsil ve katılım sürecinin nasıl değişeceği yasanın siyasal alana ilişkin
düzenlemeleridir. Hizmet alanlarında ki genişleme imar ve planlama hizmetleri, büyükşehir
belediyelerinin hizmet sunumuna ilişkin değişiklikler de yasanın hizmet sunumuna ilişkin
düzenlemelerdir. Yasanın meydana getirdiği yeniden yapılanma süreci yerel yönetimlerin görev-yetki
ve hizmet alanlarını değiştirmekte, hizmet üretilen mekânsal yapının yeniden belirlenmesi ile birlikte
bu hizmeti sunan kuruluşların yapısı da bu süreçte yeniden düzenlenmektedir (İzci ve Turan, 2013).
Bu çalışmada büyükşehir statüsüne geçen kentlerde, bu yeni statünün kentsel yaşam
üzerindeki ekileri kentliler gözüyle ele alınmak istenmiştir. Bu amaçla Malatya örneği üzerinde
ampirik bir çalışma ile söz konusu değişim-dönüşümler incelenmeye çalışılmıştır.
1- 1980’li Yıllarda Başlayan Türkiye’nin Büyük Kent Olma Deneyimi
Türkiye’de belediye ve büyük kent yönetimi 1984 yılında yeni düzenlemelere kavuşmuştur.
Bu düzenlemelerle, ülkenin üç temel metropol alanını oluştyran İstanbul, Ankara, İzmir kentlerinin
mevcut siyasal, kurumsal ve mali yapılarında köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir (Adana ise 1986
yılında büyükşehir yönetim sistemine geçmiştir). Bu reform 1982 Anayasasıının “Büyükşehirler için
özel yönetim biçimi getirilebileceği” hükmünü içeren 127’nci maddesine dayanmaktadır. Mahalli
İdareler Seçimi Hakkındaki Kanun (1984/2972), Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (1984/195), ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun
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Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun (1984/3030) yeni sistemin
çerçevesini belirleyen düzenleyici kurallardan oluşmaktadır.
Metropolitan yönetim modeli, büyükşehirlerde demokratik bir biöimde “büyükşehir” ve “ilçe”
belediyelerinden oluşan iki kademeli bir yönetim sistemi meydana getirmektedir. Bu yönetim sistemi
büyükşehirler ölçeğinde “hizmetlerin planlı, programların etkin ve uyumlu yürütülmesi” ilkesini temel
amaç olarak benimsemektedir. Metropolitan Yönetim sisteminde organlar; Büyükşehir Belediye
Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanından oluşmaktadır. İdari
olarak ise metropolitan yönetimde hizmetlerin başkan adına ve sorumluluğu altında genel sekreter ve
en çok dört genel sekreter yardımcısı bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyeleri;






Büyükşehir yatırım plan ve programların yapılması,
Nazım imar planları yapmak,yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, ilçe
belediyelerinin bu plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarını
onlaylamak ve uygulamayı denetlemek,
Çevre sağlığı, çöpler, sanayi atıkları, su, kanalizasyon, gaz, toplu taşıma ile ilgili
işlemleri yapmak, yaptırmak,
Yiyecek ve içecek tahlilleri, yeşil sahalar, parklar, bahçeler, sosyal be kültürel
hizmetler, terminaller, katlı otoparklar, mezarlıklar, meydan, cadde, bulvar, toptancı
halleri ile ilgili işlemleri yapmak,yaptırmak,
İtfaiye hizmetleri, zabıta ve diğer hizmetlerin koordinasyonu, fifnansman, yatırım
gerektiren hizmetler ve ruhsat işlemlerini yürütmekle sorumludur.

İlçe belediyeleri ise; büyükşehir belediyelerinin yatırım plan ve programlarında mevzuatla
belediyelere verilen işlemleri ve yeşil alan, park,bahçe,sosyal imkanlar, toptancı halleri gibi ilçe
belediyelerinin yürüteceği belirtilen hususlarla sorunmludur.
İlçe belediyelerine ait bazı görevler için 1580 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, mali
boyutunun karşılanması ve talepte bulunulması halinde büyükşehir belediye meclis kararı ile ortaklaşa
veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafında yürütülebilir. Bu kanun ile genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyelere verilmesi gereken paylar artırılmış, emlak vergisi yeniden düzenlenmiş ve belediyelerin
öz kaynak sağlama olanakları geliştirilmiştir. Büyükşehir dahilindeki alt-yapı hizmetleri ile kara ve
deniz taşımcılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye
başkanınını başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kurum ve kuruluşların temsilcilerinin
katılacağı bir alt-yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım koordinasyon merkezi kurulur.
İlçe belediyelerinin kendi aralarında veya büyükşehir belediyesi ile aralarında anlaşmazlık
çıkması veya ilçe belediyelerinin farklı uygulamalarda bulunması durumunda bu problemi ortadan
kaldırmak amacı ile büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici tedbirler alma konusunda
yetkilidir.
Bu reform ile;





Desantralizasyon konusunda önemli adımlar atıldığı görülmektedir. Büyükşehirleri
daha etkin ve halkın katılımı konusunda katkı sağlayacak şekilden düzenleyen
“Büyükşehir Yönetimleri” oluşturulmuş ve yeni kaynak ve yetkiler sağlanmıştır.
Şehrin gelişmei imar ve kentsel plan-uygulamaları alanında yeni olduğu kadar önemli
yetki ve sorumluluklar getirilmiştir.
Ulusal ve uluslararası projelerde yerel yönetimleri güçlendirici yaklaşımlar esas
alınmıştır.
Gönüllü girişim ve katılımları, özelleştirmeyi destekleyici politakalar oluşturulmuştur.

Türkiye’deki uygulamalarına bakıldığında; 1984 tarihinde kabul edilen 3030 sayılı
“Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun” ile Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin
statüleri ve görevleri netleştirilmiştir. Aynı dönemde büyükşehir sınıflamasına dair başlatılan
çalışmaların sonuçlarından biri olarak ortaya konulan “Anakent Belediyeleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname Tasarısı” adlı çerçeve taslağında son nüfus sayımında belediye sınırları
içindeki nüfusu 500.000’den fazla olan belediyeler “Büyükşehir Belediyesi” olarak tanımlanmıştır.
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Aynı tasarıda mevcut belediye ve köy varlıklarının tüzel kişilikleri korunmak kaydıyla tüzel kişiliğe
sahip yeni bir yönetim kademesi kurulması önerilmiştir. İzleyen tarihlerde, 1986-1988 yılları arasında
beş büyükşehir daha kurulmuştur. 05.06.1986 tarih ve 2206 sayılı yasa ile Adana, 18.06.1987 tarih ve
3391 sayılı yasa ile Bursa, 20.06.1987 tarih ve 3398 sayılı yasa ile Gaziantep, 20.06.1987 tarih ve
3399 sayılı yasa ile Konya ve 07.12.1988 tarih ve 3508 sayılı yasa ile Kayseri büyükşehir statüsü
kazanmıştır. Bu yasalar ile Bursa ve Konya’da üç, Adana, Gaziantep ve Kayseri’de iki metropoliten
ilçe belediyesi oluşturulmuştur. Artan nüfus ve bu nüfusun değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere
02.09.1993 tarih ve 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Eskişehir,
Erzurum, Mersin, İzmit ve Samsun olmak üzere yedi büyükşehir daha kurulmasına karar verilmiştir.
Ancak bu defa önceki uygulamalardan farklı olarak ilçe belediyeleri oluşturmak yerine ilk kademe
belediyeleri kurulması yoluna gidilmiştir. Bu şekilde kurulan büyükşehir içi ilk kademe
belediyelerinin sayısı, Antalya, Diyarbakır, Mersin ve İzmit’de üç, Eskişehir, Erzurum ve Samsun’da
ise iki olarak belirlenmiştir. 1999 Marmara depremi sonrasında, 14.01.2000 tarih ve 593 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Adapazarı da büyükşehir statüsü kazanmış ve üç tane ilk kademe belediyesi
oluşturulmuştur.
3030 sayılı kanunun uygulaması aşamasında yetki paylaşımı ve merkezi yönetimin vesayet
yetkisinden kaynaklanan sorunlar çıkmış, yapılan araştırmalarda büyükşehir belediyelerinin
yetkilerinin artırılmasının gerekli olduğu yönünde çıkarımlar yapılmaya başlanmıştır (Keleş ve
Hamamcı, 1994). Buna AB üyelik sürecinde yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi
doğrultusunda yapılan baskılar da eklenince yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi kaçınılmaz
olmuştur.
2.2004 Yılı Sonrasında Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişimler
Bu gelişmeleri takiben, 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası,
büyükşehir kurulmasıyla ve sınırlarıyla ilgili yeni standartlar getirmiştir. Yasada, Büyükşehir
Belediyesi: “En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında
koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan;
idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel
kişisi” olarak tanımlanmış ve büyükşehir belediyelerine idari ve mali özerklik tanınmıştır. Büyükşehir
modeli içinde, büyükşehir ilçe belediyeleri ile büyükşehir ilk kademe belediyeleri yer almıştır (İlk
kademe belediyelerinin tümü daha sonra, 22.03.2008 tarih ve 5747 sayılı kanun ile kaldırılmıştır).
Kanunda, bir yerleşim alanında büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için gerekli olan şartlar şu şekilde
açıklanmıştır;





İlgili yerleşim alanının il merkezi olması,
En az üç ilçe veya üç ilk kademe belediyesini kapsaması,
Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim
birimlerinin son nüfus sayımına göre 750.000 den fazla olması,
Kanuni bir düzenleme olması.

Bu şartları sağladıktan sonra aynı zamanda büyükşehir statüsüne geçecek olan yerleşim
alanının “fizikî yerleşim durumlarının” ve “ekonomik gelişmişlik düzeylerinin” de değerlendirilmesi
gerekmektedir. Yasayla aynı zamanda, nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli’nde il
sınırları büyükşehir belediyesi olarak kabul edilmiş, diğer büyükşehir sınırları için nüfus büyüklüğü ile
birlikte coğrafi uzaklık esas alınmıştır.
Türkiye’de 1993 ve sonrasında kurulan sekiz büyükşehrin sınırları içinde yer alan ilk kademe
belediyeleri, büyükşehir sistemi içinde oldukça tartışmalı bir konu olarak yer almıştır. 2008 yılında
çıkarılan 5747 sayılı yasa ile bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilerek ilk kademe belediyelerinin
tüzel kişiliklerine son verilmiş, ya ilçe teşkilatı kurularak buralar ilçe belediyesine dönüştürmüş yada
mevcut bir ilçe teşkilatının mahallesi halini almıştır. Bu yasa ile ayrıca çeşitli büyükşehirlerde yeni
ilçe belediyeleri de kurulmuştur.
3.6360 Sayılı Yasanın Yerel-Yönetsel Etkileri
2012 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir belediyelerinin
yapısında meydana gelen önemli değişikliklerin yanı sıra tüm yerel yönetim birimleri üzerinde de
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etkili olmuştur. Bu düzenleme öncesinde, sayıları alansal yönetim esasına dayalı, birbirini bütünleyici
ve kademeli bir yerel yönetim dizgesi bulunmaktaydı. 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir tanımını
değiştirmiş; “Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında
koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisini” ifade etmektedir (Madde 4) şekline dönüşmüştür. Yeni tanım
büyükşehir belediye sınırları ilin mülki sınırlarını kapsamaktadır. Yeni yasada; “toplam nüfusu
750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir”
biçiminde düzenlemeye yer almaktadır. Bu duruma göre; büyükşehir kurulması için gerekli olan nüfus
ölçütünde ilin toplam nüfusunun dikkate alınacağını belirtilmiştir. Yasadaki bu düzenlemeile Aydın,
Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon,
Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesi kurulmuş ve
illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 16 olan büyükşehir
belediye sayısı yeni yasa ile 13 ve daha sonra yürürlüğe giren 6447 sayılı Yasa ile Ordu ilinin
Büyükşehir Belediyesi olması ile Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 30 olmuştur.
Yasaya göre, büyükşehir belediyesi kurulmuş olan illerde il özel yönetimleri, belde
belediyeleri ve köylerin tüzel yapıları sona ermekte, ayrıca belde belediyeleri ve köyler bağlı
bulundukları ilçenin birer mahallesine dönüştürülmektedir. Bunun yanında, nüfusu 500’ün altında
kalan köyler ve mahalleler de kaldırılmıştır. “Nüfusu 500’ün altında olan yerleşim yerlerinde mahalle
kurulamaz” hükmü getirilmiştir. Bu durumdaki yerleşim yerleri, en yakın yerleşim birimleriyle
birleştirilerek ortak bir mahalle oluşturulması öngörülmüştür.
Ayrıca, diğer illerde bulunan ve nüfusu 2000’nin altına düşen belde belediyeleri kaldırılarak
köye dönüştürülmüştür. 6360 sayılı Yasa ile yeni tüzel yapılar oluşturulmuş, 27 yeni ilçe kurulmuş,
bazı ilçelerin de sınırları değiştirilmiştir. Bu durum Türkiye’nin otuz ilinde, yerel hizmetlerin yalnızca
büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirildiği bir yerel yönetim sisteminin doğmasına sebep
olurken, diğer elli bir ilde yerel hizmetlerin il özel yönetimleri, belediye ve köy tüzel kişilikleri
arasında paylaşılarak yürütüldüğü bir yerel yönetim yapısı varlığını sürdürmeye devam etmektedir.
6360 sayılı Yasa ile getirilen yeni düzenleme imar ve planlama hizmetleri konusunda kimi
üstünlüklere sahip olmasının yanı sıra, diğer büyükşehirlerin hem nüfus hem de kapladıkları alan
bakımından farklılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla büyükşehir merkezine uzak
olan yerleşim birimlerine etkin ve verimli hizmet sunumu konusunda bir takım sorunların yaşanması
kaçınılmaz bir hal almaktadır. İmar planlarının uygulama ve denetim araçlarının kullanılması
bakımından coğrafi uzaklık hizmetin etkin ve verimli sunulmasını olumsuz etkileyecektir (Keleş,
2012).
4. Büyükkent Yönetimi Deneyiminde Kentsel Yaşama Dair Dönüşümler: Malatya Örneği
4.1. Araştırma Alanına İlişkin Bilgiler
Malatya ili sosyal, tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan zengin bir mirasa sahiplik yapan
Anadolu topraklarında yer alan Türkiye’nin yeni Büyükşehir belediyelerinden biridir. Malatya
Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri merkez ilçe olarak belirlenmiştir. Ayrıca
Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde merkez ilçeler ile beraber Akçadağ, Arapgir,
Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve
Yazıhan olmak üzere 13 ilçeye sahiptir. Malatya ili nüfusu 2014 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine
göre 769.544’dür. Ayrıca 12.146 km yüzölçümüne sahip bir ilimizdir. Büyükşehir’in merkez ilçe
dışında hizmet götürmüş olduğu ilçelerden merkeze en yakın ilçesi 38 km. uzaklık ile Akçadağ iken en
uzak ilçesi Darende 112 km mesafeye sahiptir.
“On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” başlığını taşıyan 6360 numara ve
12.11.2012 tarihli yasa gereği “ Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş,
Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere
aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülmüştür”. Dolayısıyla Malatya 2012 yılından itibaren resmi olarak büyükşehir statüsü
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taşımaktadır. Yine yasaya göre Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin alt belediyelerini oluşturan
Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri’nin sınırları yeniden çizilmiştir. Buna göre yasanın 12.
fıkrasında “Malatya ilinde, listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Malatya
Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt ilçe sınırlarına dâhil edilerek Yeşilyurt Belediyesine katılmıştır.
Yeşilyurt ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler
olarak” değiştirildiği belirtilirken aynı maddenin 13. fıkrasında “Malatya ilinde, listede belirtilen
köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi ilçe
sınırlarına dâhil edilerek Battalgazi Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin merkezi, Malatya
Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir”.
4.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada anket yöntemi kullanılarak bir saha çalışması yapılmıştır. Saha çalışmasında ana
amaç, yeni büyükşehir olan Malatya’da kentlinin gözünden kentsel yaşama dair değişim-dönüşüme
dair tutumlarını ortaya koyabilmektir. Bu amaç ile kentsel yaşamda yaşanan sorunlar ve gözlemlenen
değişimler küçük bir kesitte görüşmeler yoluyla elde edilerek, ankette kullanılacak değişkenler elde
edilmiştir. Böylece ankette, demografik sorular, kentte öne çıkan sorunlar ve büyükşehir belediyesi
olduktan sonra gözlemlenen değişimleri ifade eden değişkenlere yer verilmiştir.
Araştırmanın evreni Malatya kenti merkezi olup, 2015 yılı nüfus verilerine göre nüfusu
494.918’dir. Bu evren için temsil gücüne sahip örneklem +-0.05 örnekleme hatası ile 383 olarak
hesaplanmıştır (http://www.baskent.edu.tr/~matemel/courses/ornekleme_notlari). Bu örneklem
büyüklüğü ile çalışmada ulaşılan katılımcı sayısı 384 olmuştur.
4.3. Bulgular
Demografik bulgular;
Tablo 1:Cinsiyet
Frekans

Tablo 2: Yaş
Yüzde

Frekans

Yüzde

Erkek

189

49,2

18-25

77

20,1

Kadın

195

50,8

26-35

104

27,1

Toplam

384

100,0

36-50

137

35,7

66

17,2

384

100,0

51+
Toplam

Katılımcıların cinsiyet, yaş ve meslek bulgularına bakıldığında, yüzdelik oran olarak kadın ve
erkek katılımcının birbirine yakın oranlarda temsil edildiği, yaş açısından genç, orta yaş altı ve orta
yaş gruplarının öne çıktığı ve meslek açısından da esnaf-serbest meslek, öğrenci ve ev hanımı
gruplarında diğer meslek gruplarına göre daha yüksek oranlar elde edildiği görülmektedir.
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Tablo 2: Meslek
Frekans

Yüzde

İşsiz

29

7,6

Esnaf/Serbest

62

16,1

Memur

38

9,9

Tarım

14

3,6

Ev Hanımı

70

18,2

İşçi

46

12,0

Emekli

27

7,0

Öğrenci

64

16,7

Kariyer

12

3,1

Diğer

22

5,7

Toplam

384

100,0

Katılımcılara Malatya’da yaşama sebebinin ne olduğu sorulduğunda, “memleketi olması”
gerekçesi ile bu kentte yaşadıklarını ifade edenler en yüksek orana sahiptir. İkinci sırada yer alan “iş
imkanı” gerekçesi ise, Malatya’nın istihdam açısından çevre illere göre iyi bir potansiyele sahip olması
ile ilişkilidir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Malatya 2015 yılında 26
925 kişi göç almış, 31 368 kişi göç vermiştir. Malatya 2015 yılında en fazla İstanbul (5 017
kişi), Elazığ (2 395 kişi) ve Adıyaman (2 304 kişi) illerinden göç almıştır
(http://www.malatyaguncel.com/malatya-en-cok-nereden-goc-aldi-350399h.htm). Göç aldığı bir diğer
il Bingöl olup, Güneş bu göçün nedenini “Malatya’nın Ekonomik, Sağlık, Kültürel ve Sosyal
alanlarda, Bingöl iline göre gelişmişliği, iş bulma imkanları, Malatya’nın, ortak bölge kültürünü
yansıtması,
daha
iyi
eğitim
olanakları”
olarak
ifade
etmiştir
(http://www.bingolhaberler.com/malatyada-yasayan-bingollulerin-goc-nedenleri-roportaj,10.html).
TÜİK 2015 verilerine göre Malatya; İstanbul, Elazığ, Adıyaman, Ankara, Diyarbakır,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin ve Adana illerinden göç almıştır.
Diğer bir neden olarak eğitim, özellikle üniversitenin varlığını karşımıza çıkarmaktadır. Kentte
1976-1977 eğitim-öğretim yılından bu yana hizmet veren köklü bir üniversite bulunmaktadır.
Tablo 3: Malatya’da Yaşama Sebebi
Yüzde

Frekans
Memleket

220

57,3

İş İmkanı

49

12,8

Eğitim

34

8,9

Sağlık

9

2,3

11

2,9

Daha İyi Şartlar

8

2,1

Diğer Sebepler

53

13,8

384

100,0

Zorlayıcı
Sebepler

Toplam
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Büyükşehir Olduktan Sonra Kentlinin Kente Dair Gözlemlerine Yönelik Bulgular;
Katılımcılardan Malatya’nın büyükşehir statüsüne geçmesi ile kentsel yaşamda olumluolumsuz değişimleri değerlendirmeleri istenmiştir. Bu değerlendirmede kendilerine kente dair hem
mali hem de sosyo-kültürel faktörlere yönelik çeşitli ifadeler yöneltilmiştir.
Tablo 4:Konut Kiralarının Artması
Kümülatif
Frekans
Yüzde
Yüzde
Tamamen
Katılıyorum

219

57,0

57,0

Katılıyorum

135

35,2

92,2

Kararsızım

19

4,9

97,1

Katılmıyorum

9

2,3

99,5

Hiç Katılmıyorum

2

,5

100,0

384

100,0

Toplam

Tablo 5:Konut Satış Fiyatlarının Artması
Kümülatif
Frekans
Yüzde
Yüzde
Tamamen
Katılıyorum

207

53,9

53,9

Katılıyorum

143

37,2

91,1

Kararsızım

21

5,5

96,6

Katılmıyorum

11

2,9

99,5

2

,5

100,0

384

100,0

Hiç Katılmıyorum
Toplam

Malatya’nın büyükşehir statüsü kazanımı ile katlımcılar konut kiralarında (%92.2) ve satış
fiyatlarında (%91.1) artış yaşandığını ifade etmişlerdir. Konut açısından mevcut yükselme eğilimin
ülke geneli için de söz konusu olduğu, Türkiye’de il bazında bir değerlendirme yapıldığında, pek çok
ilde hem satış fiyatları, hem de kiralarda artış olduğu, özellikle İstanbul, Adana, Yalova ve Antalya
gibi kentlerde fiyatların iki katına çıktığı ifade edilmektedir. (Cushman & Wakefield, 2016:7) Büyük
kentte yaşamak kentliler için konut açısından maliyetli görünmektdir.
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Tablo 6: Yerel Vergilerde Artış
Kümülatif
Yüzde

Yüzde

Frekans
Tamamen
Katılıyorum

178

46,4

46,4

Katılıyorum

145

37,8

84,1

Kararsızım

49

12,8

96,9

Katılmıyorum

11

2,9

99,7

1

,3

100,0

384

100,0

Hiç Katılmıyorum
Toplam

Tablo 7: Elektrik-Su-Doğalgaz Faturalarında Artış
Kümülatif
Yüzde

Yüzde

Frekans
Tamamen
Katılıyorum

222

57,8

57,8

Katılıyorum

122

31,8

89,6

Kararsızım

31

8,1

97,7

Katılmıyorum

7

1,8

99,5

Hiç Katılmıyorum

2

,5

100,0

384

100,0

Toplam

Katılımcılar, Malatya’da büyükşehir dönemi ile birlikte kentsel yaşama dair maliyetlerinin
konut konusunda olduğu gibi, yerel vergiler ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda da arttığını
ifade etmişlerdir.
Kızılot “Genişletilen sınırlar nedeniyle, bir çok yerin mevcut büyükşehir belediyelerinin ya da
normal belediyelerin sınırları içine girmesi ve elektrikten suya kadar, farklı vergi ve harçlarla
tanışmaları söz konusu” ifadesi ile, büyükşehir olma ile birlikte kentte yaşam maliyetlerinin
artacağına
dikkat
çekmiştir
(http://www.muhasebeyazilari.com/ulusalbasin/burhankara/haber_oku.php?haber_id=10998).
1319
sayılı Emlak Vergi Kanunu hükümleri büyükşehir belediyeleri ve dışındaki belediyeler için emlak
vergisi oranlarını ayrı ayrı belirlemektedir. Bu oranlarda da büyükşehir belediyeleri için uygulanan
oranın diğer belediyelere göre yaklaşık iki katı fazlası oranlar öngürülmektedir. (Bina, Mesken, Arazi
ve Arsa için)
Hal böyle olunca, statüsü il belediyesinden büyükşehir belediyesine geçen Malatya kentinde
de gerek vergilerin gerekse özel sektörün hizmet alanında yer alan elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin
ve yine belediyenin yetkisi dahilindeki su hizmetleri bedelinin kentte yükselen bir seyir
izlediği/izleyeceği doğal bir sonuç olarak görülmektedir (7916 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu).
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Tablo 8: Sağlık,Muayene,Tedavi Ücretlerinin Artışı
Yüzde

Frekans

Kümülatif
Yüzde

Tamamen
Katılıyorum

153

39,8

39,8

Katılıyorum

116

30,2

70,1

Kararsızım

77

20,1

90,1

Katılmıyorum

30

7,8

97,9

8

2,1

100,0

384

100,0

Hiç Katılmıyorum
Toplam

Sağlık İl Müdürlüğü Şubat 2011 kayıtlarına göre Malatya’da 9 devlet hastanesi, 8 özel
hastane, 1 üniversite hastanesi ve 1 askeri hastane olmak üzere toplam 19 hastane bulunmaktadır
(http://www.tasam.org, Malatya Vizyon 2023). Malatya Sağlık sisteminde temel sağlık hizmetleri ve
araç altyapısı alanında önemli kazanımlara sahiptir. Sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel alanda
sunulan bir hizmettir. Özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinde yasal sınırlar içinde ek ücret
alınıyor olması, bu hizmetleri maliyetli kılabilmektedir. Malatya’da da katılımcıların sağlık
hizmetlerinde ödemelerinin artışı, kentin büyükşehir statüsüne geçmesi ile direk ilişkili bir konu
olmayıp, piyasa koşullarında ve arz-talebe göre şekillenen bir hizmetin artan bedeli olarak
yorumlanabilir.
Tablo 9:Aile Yapısı ve İlişkilerinde Değişim
Frekans

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Tamamen
Katılıyorum

93

24,2

24,2

Katılıyorum

75

19,5

43,8

Kararsızım

121

31,5

75,3

Katılmıyorum

65

16,9

92,2

Hiç Katılmıyorum

30

7,8

100,0

384

100,0

Toplam
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Tablo 10:Komşuluk İlişkilerinde Zayıflama
Frekans

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Tamamen
Katılıyorum

89

23,2

23,2

Katılıyorum

86

22,4

45,6

Kararsızım

115

29,9

75,5

Katılmıyorum

59

15,4

90,9

Hiç Katılmıyorum

35

9,1

100,0

384

100,0

Toplam

Katılımcılar aile yapısında ve komşuluk ilişkilerinde eskiye oranla bir değişim-zayıflama
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu görüşte olanların oranı, aile ilişkileri için %43.7 ve komşuluk ilişkileri
için %45.6 oranları ile yüksek olmasına karşın; geneli yansıttığını söylemek zordur. Kararsız olanların
oranları da tablodan görüleceği üzere önemli bir orandadır.
Yıldırım’ın Malatya ili örneğinde yapmış olduğu çalışmasında, kentlerde hızlı nüfus artışının
kent yapısında bir takım yapısal ve sosyal sorunlara neden olduğunu ve yoğun göç alan her kentte
oldugu gibi Malatya’nın da sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısında degişimler meydana
getirdiğini belirtmektedir. Söz konusu bu değişimleri ise şöyle sıralamaktadır (Yıldırım, 2014);
Nüfusta heterojen bir yapılanmanın olması, sosyal kontrol mekanizmalarının giderek
zayıflaması, yoğun göçlerle birlikte görülen gecekondu bölgeleriyle diğer bölgeler arasında sosyoekonomik yapıda önemli farklılıkların meydana gelmesi, bireyciliğin ön plana çıkması, kentte
ekonomik kaynakların dağılımında görülen eşitsizliklerin yaşanması, sosyal ilişkilerde değişimin
görülmesi, kente göç edenlerin kente uyum sorunları yaşaması, kültürlerarası uyumsuzluğun
belirginleşmesi, kentte ortaya çıkan hemşehri anlayışının kentte bireylerarası kutuplaşmalara neden
olması olarak sıralamaktadır.
Kentleşme, aile yapısı ve özellikle hem aile içi ilişkilerde hem de akrabalık ilişkilerinde
değişime yol açmaktadır. Türk aile yapısında meydana gelen değişmelerin, farklılık ve dönüşümlerin
1950’li yıllarda başlayan yoğun göç ve kentleşmeyle paralel bir seyir izlediği bilinmektedir. Aile
kurumu konusunda yaşanan ve son dönemde bir sorunsal niteliği kazanan dönüşüm için Aktaş şu
ifadeleri kullanmıştır (Aktaş, 2015).
“Ailenin ekonomik, eğitim, saygınlık, koruyuculuk, psikolojik ve manevi doyum sağlama
işlevlerinin ön planda olduğu bir birim olmaktan sıyrılarak, aile içi bağların ve ilişkilerin çözüldüğü,
bireyselleşmenin yükselen değer olarak sunulduğu, boşanmanın “normalleştirildiği”, gelenek,
görenek ve örflerin toplumsal değişime direnemeyip zamanla biçim değiştirdiği ya da yok olmaya yüz
tuttuğu sorunsalı son dönem aile konusundaki temel çıkmazlar olarak değerlendirilebilir.”
Sonuç olarak aile yapısında ve komşuluk ilişkilerinde yaşanan farklılaşmaların kentin
büyümesi ile ilgili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Sosyo-kültürel yaşama etkileri açısından katılımcılara sosyal-kültürel-eğlence faaliyetleri ve
alanları ile spor alanları açısından bir değişim yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda, sonuçlar yine
geneli yansıtacak denebilecek kadar yüksek oranlarda elde edilmemiştir. Eğlenme Alışveriş ve
Dinlenme Yerlerinin Sayıları Artış için %44.3 ve Spor Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Artış için
%35.4 oranlarına ulaşılmıştır.
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Tablo 11:Eğlenme Alışveriş ve Dinlenme Yerlerinin Sayıları Artış
Frekans

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Tamamen
Katılıyorum

79

20,6

20,6

Katılıyorum

91

23,7

44,3

Kararsızım

108

28,1

72,4

Katılmıyorum

65

16,9

89,3

Hiç Katılmıyorum

41

10,7

100,0

384

100,0

Toplam

Tablo 12:Spor Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Artış
Frekans

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Tamamen
Katılıyorum

71

18,5

18,5

Katılıyorum

65

16,9

35,4

Kararsızım

128

33,3

68,8

Katılmıyorum

65

16,9

85,7

Hiç Katılmıyorum

55

14,3

100,0

384

100,0

Toplam

Katılımcılardan Malatya’nın en önemli problemlerini sıralamaları istenmiştir. 1-5 arasında
yapılan sıralamalarının sonucunda aşağıdaki veri elde edilmiştir.
1. İşsizlik %73.6 (231 kişi)
2. Alt yapı sorunları (ulaşım, su vb.) %46.4 (111 kişi)
3.Nüfusun kalabalıklaşması %36.2 (64 kişi)
4. Kentsel Hizmetlerin yetersizliği %35.9 (74 kişi)
5. Çevresel sorunlar %43.1 (56 kişi)
Kente dair sorunların başında işsizlik gelmesi, -katılımcıların meslek dağılımına bakıldığında
%7’si (29 kişi) işssiz olduğunu ifade etmişti- işsiz olmanın ötesinde herhangi bir sebeple iş değiştirme
fikrinde olanları ya da henüz istihdam edilmemiş kesimin bu düşünce içinde olduğunu akla
getirmektedir. Ki bu konu doğrudan belediyenin sorumluluk alanına değil, genel olarak kente dair bir
sorun alanına işaret etmektedir. Sıralanan sorunlar arasında “alt yapı sorunları”, “kentsel hizmetlerde
yetersizlik” ve “çevresel sorunlar” genel olarak belediye için yöneltilen sorunlardır.
Son olarak katılımcılara gelecekte Malatya’da yaşamak isteyip istemedikleri sorulduğunda
%54.9’u evet, %45.1’i hayır yanıtı vermiştir. Kentler büyüse de, kentsel sorunlar oluşsa da, kentliler
için başka bir kente yerleşmek oldukça zor bir karardır. “Hemşeri” ya da “Malatya’lı” algısı, bu kentte
yaşamak isteği ile ilişkili düşünülebilinir.
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SONUÇ
Kanunlarda gerekli şartları taşıyan illerin büyükşehire dönüştürülmesi ve uygulamaya
geçilmesi ile idari, mali, siyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik etkileri kanun hayata geçirildiği tarihten
bu yana tartışılan bir konudur. Bu durumun bir sonucu olarak büyükşehir belediyelerinin hizmet
sunumunda bazı zorluklarla karşılaşacağı ve bunların sonucunda da bireylerin yaşadıkları kente dair
tutumlarında olumlu ya da olumsuz değişimler göstereceği beklenmektedir.
Büyükşehir belediyelerinin yerele hizmet sunarken; yaşam kalitesinin yükseltilmesi, verimli
ve etkili yönetim anlayışı, planlı yönetim, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile çağdaş ve
sürdürülebilir hizmet anlayışı vb amaçlar taşıdığı görülmektedir. Büyükşehir belediyeleri stratejik
amaçları bakımından özellikle kentin tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma, sosyal belediyecilik,
ulaşım, sağlık, çevre, risk yönetimi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma konularında
kendilerini geliştirmeye ve imkânlarını arttırmaya çalışmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda birçok
metropoliten kentte ulaşım, çevre, planlama gibi birçok konunun ortak sorun olduğu göze
çarpmaktadır. Bu amaçla çalışmada yer alan saha incelemesiyle, süreç olarak hızla bir gelişim gösteren
kent ve kentsel yaşamın meydana getirdiği değişiklikler, büyükşehir statüsü kazanan Malatya’da
yaşayan kentli-yerel halk bağlamında ele alınmıştır.
Farklı sosyoekonomik ve kültürel düzeydeki bireyler; Malatya BŞB’nin en önemli problemi
olarak işsizlik, alt yapı sorunları, belediye hizmetlerinde yetersizlikler ve çevresel sorunlarını temel
problem olarak görmektedir. Bu durum ya da sıralanan bu sorunlar metropoliten alanlarda büyükşehir
belediye yönetimlerinin karşılaştığı ortak sorunlardır. Özellikle yeni büyükşehir statüsü kazanan otuz
metropoliten alanda, kent sınırlarında, kent merkezlerinde, ilçe belediyeleri ve köy statülerinde
meydana gelen değişiklikler nedenleri ile hizmet sunumlarında bazı yetersizlikler ve aksamalar
yaşanmaktadır.
Büyükşehir statüsü kazanan kentlerde, bazı dezavantajların yanı sıra çeşitli avantajlara sahip
olacakları da beklenmektedir. Bunlar; çalışmada kullanılan anket formunda da yer aldığı üzere;
eğlenme ve dinlenme olanaklarının artması, park-bahçe yeşil alanların yaygınlaşması, spor ve sanat
faaliyetlerinde nicel ve nitel artışlar gibi. Sosyal olanakların artması bir kenti yaşanabilir kılan
özellikler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kent imkânlarının artması ile bu sosyal olanaklarda da
bir artış gözlenmesi beklenir. Malatya örneğinde, araştırmaya katılan bireyler, eğlenme dinlenme gibi
sosyal faaliyetlerin bu kentte yeterince artmadığını düşünmekte ve benzer şekilde sanat spor
faaliyetlerinin de mevcut koşullarda yetersiz olduğu kanaatindedirler.
Araştırmaya katılan bireylerin aile ilişkileri, komşuluk düzeyleri incelendiğinde elde edilen
sonuç aslında günümüz “büyük kent” yaşamının bir yansıması olarak karşılaşılan bir durumu
yansıtmaktadır. Kentlerde aile yapısının çekirdek aile modelinde yoğunlaşması, kent yaşamının,
çalışma hayatının ve artan sorumlulukların zamanla hem aile içi ilişkileri, hem de çevre ve akraba ile
ilişkileri giderek daha mesafeli bir yapıya dönüştürmesi, büyüyen kentlerde görülen toplumsal
yaşamın bir görüntüsüdür diyebiliriz.
Araştırma sonuçlarında katılımcıların öne çıkardığı değişimler olarak, kentte konut kira ve
satış ücretlerinde meydana gelen artış ile emlak vergisinde gözlenen artışlar en belirgin olumsuz
değişimler görülmektedir. Bu maliyetler, kentsel yaşama dair maliyetler olup, kentlerin büyümesi ve
kalabalıklaşması ile ortaya çıkan bir durumdur.
Malatya örneğinde yapılan bu çalışmada, Malatya’nın büyükşehir belediyesi statüsüne geçişi yasal mevzuat gereği ve kentsel hizmetlerde bütünlük sağlaması adına (yasal gerekçede de belirtildiği
üzere)- sonrasında metropoliten kent olarak bu dönüşümün etkilerini kent özelinde ve kentlinin
gözünden değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Edinilen bulgular ülke genelinde büyüyen kentlerin
yaşadığı soru(n)larla benzer bir seyir içerisindedir. Özellikle kentin mahalli hizmet yönetimi ve
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sunumu anlamında sorumlu birimi olarak büyükşehir belediyesi açısından, kentsel hizmet sunumunda
aksaklıklar ve sorunların “büyükşehir” olma ile aşılabilmiş-sonlandırılabilmiş meseleler olarak
görülmediği anlaşılmaktadır. Keza, sosyal, kültürel, spor ve sanatsal faaliyetlerde de bu dönüşümün
henüz bir katkı sağlamadığı anlaşılmaktadır.
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İL ÖLÇEĞİNDE YAŞANAN İDARİ VE SİYASİ DÖNÜŞÜM: VALİ VE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
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ÖZ
İl, merkezi yönetimin taşra düzeyinde örgütlendiği temel yönetsel birimdir. Bu yönetsel birimin başında
merkezi yönetim tarafından atanan ve devletin ve hükümetin temsilciliğini yapan bir vali bulunmaktadır.
Büyükşehir belediye başkanı ise seçimle göreve gelen yerel bir yöneticidir. Bu bağlamda 6360 sayılı Kanun’un il
ölçeğinde gerçekleştirmiş olduğu idari ve siyasi değişikliklerden hareketle il sınırları içerisinde valinin ve
büyükşehir belediye başkanının görevleri üzerine karşılaştırmalı bir çözümleme yapmak önem taşımaktadır. Bu
bildirinin temel amacı il düzeyinde uygulamaya konulan değişikliklerin analizini yapmak ve büyükşehir belediye
başkanı ile valinin üniter devlet yapılanması içerisinde ve merkeziyetçi bir bakış açısı ile sorumluluk
alanlarındaki görevlerini ve konumlarını değerlendirmektir. Bu bildiriden beklenen sonuç merkezi yönetimin
taşra temsilciliği görevini yürüten valinin yerel yönetici kimliğine sahip olan büyükşehir belediye başkanı
karşısındaki konumunu analiz ederek il ölçeğinde çift başlılık sorununu gündeme taşımak ve bu bağlamda çeşitli
öneriler geliştirmektir.
Anahtar Kavramlar: İl Yönetimi, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, 6360 Sayılı Kanun
The Transformation of Administrative and Political in the Level of Province: An Analysing of Governor
and Mayor with Comparative Style
Abstract
A province is the fundamental administrative unit of central government, which is organized in
the provincial level. The governor, who is appointed by the central government and represents the state and
government, is the head of this administrative unit. A mayor, on the other hand, is a local administrator who
takes office through local elections. In this regard, based on the administrative and political changes (concerning
cities) made in accordance with law number 6360, it is important to conduct a comparative analysis regarding
the duties of a governor and of a mayor within the city borders. The main aim of this paper is to analyse the
changes of implementations which are put into effect and to evaluate, with centralist view, the position and
responsibilities of a metropolitan municipality mayor and of a governor in their area of responsibility in the
unitary system. The expected result of this paper is to bring up the the problem of two-headedness in
administration and to bring forward various proposals in this context by analyzing the position of the governor,
who represents the central government in the rural area, and the position of the mayor, who is the local
administrator.
Keywords: Province Administration, Governor, Metropolitan Municipality Mayor, Law No 6360

1. GİRİŞ
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’ne göre ölçek kavramı, coğrafi değerlendirme açısından
ve dördüncü anlam olarak, “Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği,
karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran” şeklinde tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Büyük
Türkçe Sözlüğü, 2016). Tartışılmaya çalışılan konunun ölçek kavramı üzerinden değerlendirilmesi
gerekirse, 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un Türk kamu yönetimi sistemine getirmiş
olduğu en önemli düzenlemesinin il ölçeği üzerinden açıklanması gerekmektedir. Bu yönlendirici
yaklaşım ve konu edilen 6360 sayılı Kanun kapsamında bir yerel yönetim birimi olan büyükşehir
belediyesinin sınırlarının genişletilmiş olduğu gerçeğini vurgulamak önem taşımaktadır (Akıllı ve
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Kızılboğa Özaslan, 2015: 158). Vurgulanmaya çalışılan bu durum da coğrafi bir kavram olan ölçek
konusunu il seviyesinde tartışmaya açmaktadır.
6360 sayılı Kanun’un temel gerekçesi yönetimde vatandaş odaklı olabilmek ideali üzerinden
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu Kanun ile birlikte yerel yönetim sisteminin hesap verebilirliğinin
arttırılması, katılımcı yönetim modelinin uygulamaya geçirilmesi ve şeffaf yönetim hedefine
ulaşılması amaçlanmıştır. Özellikle büyükşehir nitelemesine sahip veya bu niteleme ile
değerlendirilebilecek bir potansiyeli bulunan şehirlerin konumlandığı coğrafi alanda çok sayıda yerel
yönetim biriminin bulunması gerçeğinden ve bu birimlerin yerel hizmet sunumu açısından bir takım
karışıklıklara sebebiyet verdiği düşüncesinden hareketle ilgili coğrafi alanda yeni bir yerel yönetim
modelinin uygulanması hedeflenmiştir (Önez Çetin, 2015: 254).
6360 sayılı Kanun çerçevesinde orta boy ölçekli nitelemesiyle değerlendirilebilecek şehirler kolay
bir biçimde büyükşehir konumuna yükseltilmiş ve bu alanlarda büyükşehir belediyesi teşkilatı
kurulmuştur. Mevcut durumda büyükşehir belediyesine sahip olan ve yeni düzenleme ile bir üst
seviyeye geçirilen şehirlerde il özel idarelerinin tüzel kişiliklerine son verilmiş ve belde belediyeleri ve
köyler yeni bir dönüşüm içerisinde bağlı bulundukları yönetim biriminin mahallesi konumuna
düşürülmüştür. Sonuç itibarıyla Türk yerel yönetim sistemi “ikili bir yapı”ya sahip olmuştur
(Adıgüzel, 2012: 154).
Bu çalışmada, 6360 sayılı Kanun’un yerel yönetim sistemimiz için tasarlamış olduğu değişimler
incelenecek, merkeziyetçilik ilkesinin üniter devlet yapılanması içerisindeki konumu tartışmaya
açılarak taşra yönetim sistemimiz yeni bir yapılanma kapsamında değerlendirilecektir. Taşra yönetim
sisteminin temelini oluşturan il yönetimi sistemi ve büyükşehir belediyesi yapılanmasının aynı coğrafi
alan içerisinde nasıl bir biçimde varlık göstereceği çalışmanın alt benliğine yayılmış durumdadır.
Bununla birlikte merkezi yönetimin temsilcisi ve il yöneticisi olan ve atama yöntemi ile göreve gelen
valinin seçim yolu ile yetkilendirilen büyükşehir belediye başkanının aynı sınırlar içerisindeki
karşılıklı konumları incelenecektir. Kırsal alanda yerel kamu hizmeti sunmak ile yetkilendirilen tüzel
kişilikli bir yerel yönetim birimi olan ve valinin başında bulunduğu il özel idaresinin kaldırılarak
kentsel alanlarda hizmet sunmak ile görevlendirilen büyükşehir belediye teşkilatının kırsal alanlarda
da yetkilendirilmesinin il ölçeğinde vali ile büyükşehir başkanını karşı karşıya getirmiş olduğu
öngörüsünün analizi yapılacaktır. Nihai aşamada valinin yerel hizmet sunabilmesindeki en önemli
aracı kurumu niteliğinde bulunan il özel idaresinin yokluğunda büyükşehir belediye başkanının
yetkilerinin arttırılması büyükşehir belediye başkanını seçilmiş vali konumuna yükseltip
yükseltmediğinin cevabı aranacaktır.
2. ÜNİTER DEVLET VE MERKEZİYETÇİLİK
Devlet, sınırları belirlenmiş bir kara parçası üzerinde örgütlenen ve egemenlik yetkisine sahip
belirli sayısal çokluktaki insan topluluğundan meydana gelmiş bir yapılanmadır. Devletin insan,
toprak parçası ve egemenlik olmak üzere üç temel tanımlayıcı unsuru bulunmaktadır. Devletin birinci
tanımlayıcı unsurunu oluşturan insan, bir topluluk haline geldiğinde hukuk dilinde “millet” olarak
adlandırılmaktadır. Millet, aynı toprak parçası üzerinde belirli amaçlar için bir araya gelen ve ortak
değerleri paylaşan insan topluluğudur. Devletin ikinci tanımlayıcı unsuru hukuk dilinde “ülke” olarak
adlandırılan toprak parçasıdır. Ülke, insan topluluğunun, kendisi üzerinde konumlanarak egemenliğini
ilan ettiği, yaşamını sürdürdüğü ve sınırları belirli olan karasal bir varlıktır. Devletin üçüncü ve son
tanımlayıcı unsuru ise egemenliktir. İnsan topluluğunun sahip olduğu kara parçası üzerinde en yüksek
iktidar konumunda bulunması devletin varlık kazanabilmesi için gereklidir (Gözler, 2012: 4). Bu üç
temel unsurun birbirleri ile olan ilişkisini tanımsal boyutta yapılan açıklamalarda görmek mümkündür.
Dolayısıyla her üç unsur da hem tanımsal açıdan hem de ortaya çıkartmış oldukları anlamları
kapsamında birbirlerini destekleyen bir niteliğe sahiptirler.
Devletin, birbirleri ile ilişkili olan unsurlarının bir araya gelmesi sonucunda, varlık kazanmasının
ardından genel yapılanmasının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda devlet, “üniter devlet” ve
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“bileşik devlet” olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır (Gözler, 2012: 129). Türkiye’de devlet
biçiminin nasıl olması gerektiği üzerinde yapılan tartışmalar çoğunlukla “devletin örgütlenmesi”
üzerinden sürdürülmektedir. Bu gibi bir tartışmada kullanılan yöntem yanlış olmamakla birlikte
tanımlayıcı unsur açısından eksiktir. Çünkü devletin biçiminin belirlenmesi aşamasında örgütlenme
unsuru konu edilmesi gereken ayrıcı bir nitelik olmasına rağmen, başlıca tartışma öğesi değildir.
Devlet biçimi tartışmasında varılmak istenilen nihai hedefte devletin üçüncü tanımlayıcı unsurunu
oluşturan iktidar kavramının tekliği (Nalbant, 2012: 6-7) veya bölünmüşlüğü yer almaktadır.
Üniter devlet, yasama, yargı ve yürütme kuvvetlerinin merkezi nitelik taşıdığı bir devlet
örgütlenme biçimidir. Üniter devlet yapılanması içerisinde taşra yönetimi veya mülki idare sistemi
“yetki genişliği ilkesi”ne göre devam ettirilmektedir. Bununla birlikte üniter devlet yapılanması
kurgusunda yerel yönetimlerin varlığına yönelik herhangi yıkıcı bir etki söz konusu olmamaktadır.
Ancak yerel yönetimler, tekçil devlet dahilinde sahip oldukları mali ve idari özerklik hakları hangi
ölçüde olursa olsun, merkezi nitelikli yasama organından çıkan kanunlar ve diğer düzenleyici unsurlar
kapsamında hareket edebilmektedir (Bozkurt vd., 2008: 246).
Bu noktaya kadar anlatılanlardan “üniter devlet” yapılanmasının “siyasi merkezden yönetim” ile
eş anlamlı olduğu sonucu çıkartılabilmektedir. Siyasi merkeziyetçiliğin temel unsuru, siyasi iktidarın
veya egemenliği halk adına siyasi örgütlenme altında tekelinde bulunduran ve merkezde konumlanan,
siyasi iktidar gücüdür (Eryılmaz, 2012: 107).
Merkezden yönetim ise devletin yönetim organlarının tekilliğine vurgu yapan bir kavramdır. Buna
göre kamu yönetimi sistemi tek bir merkezden yönlendirilmekte, karar alma yetkisi ile donatılan
birimler merkezi yönetime bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte, gelir ve gider yönetimi tek bir
yerden koordine edilmektedir. Taşra düzeyinde kamu hizmetlerinin sunulması için gerekli olan
yapılanma ise merkezi birimler veya bu birimlere bağlı taşra yönetim birimlerinden meydana
gelmektedir. Sonuç itibarıyla merkeziyetçi yönetim tarzına sahip bir devlet düzeni içerisinde tek bir
iktidar bulunmaktadır (Çevik, 2012: 83). Bu sonuçsal değerden hareketle Türk kamu yönetimi
sisteminin betimlemesinde merkeziyetçilik ilkesinin önemli bir yer kaplamakta olduğu
vurgulanabilmektedir. Bunun iki önemli sebebi bulunmaktadır. Birinci sebep, merkeziyetçilik ilkesinin
yönetim sisteminin ruhunu oluşturması gerçeği üzerinden açıklanabilmektedir. İkinci sebep ise
merkeziyetçilik ilkesinin yönetim sisteminde bir sorun olarak ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.
Karar alma yetkisinin yönetimin en üst noktasında toplanması durumunu tanımlayan merkeziyetçilik
ilkesi devlet yönetiminde “emir ve komuta” birliğinin kurgusal düzenini oluşturmaktadır (Aydın,
2009: 186).
Merkeziyetçilik ilkesinin katı bir biçimde benimsendiği ve uygulandığı ülkelerde yerel ihtiyaçların
belirlenmesi ve istenilen zamanda istenilen yerde yerel nitelikli kamusal hizmetlerin sunulması
oldukça zordur. Bu zorlukların aşılması için kamu yönetiminin örgütlenme ilkeleri arasında yerinden
yönetim ilkesi mevcuttur. Yerinden yönetim ilkesi, yerel nitelikli kamusal hizmetlerin merkezi
yönetimin hiyerarşisine dâhil olmayan ve kendisinden beklenen hizmetleri sunabilecek ölçülerde idari
ve mali özerkliği bulunan kamu tüzel kişilerinin varlığına işaret etmektedir (Parlak ve Sobacı, 2012:
30).
3. ÜNİTER DEVLETTE TAŞRA YÖNETİM SİSTEMİ
Taşra yönetimi sisteminin niteliği üzere yapılacak herhangi bir tartışmanın odağında devletin
kendi sınırları içerisinde nasıl örgütlenmesi gerekliliğinin soru(n)sal düşüncesi yer almaktadır. Daha
somut bir biçimde açıklamak ve konuyu Türkiye üzerinden devam ettirmek gerekirse devlet sahip
olduğu ve egemenliğini kurduğu toprak üzerinde “taşra genel yönetimi” ve “yerel yönetimler” olmak
üzere iki farklı biçimde örgütsel yapısını tamamlamaktadır (Keskin, 2009: 19) şeklinde bir açıklama
yapılabilmektedir.
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Merkezi yönetim, yerel yönetimlere veya başka bir yönetsel birime bırakmadığı ve doğrudan
kendisinin üstlendiği hizmetleri taşrada sunabilmek için hizmetin niteliklerini, coğrafi koşulları,
ekonomik durumu ve toplumsal şartları dikkate alarak taşra düzeyinde örgütlenmiştir. Taşra örgütleri,
coğrafi alan açısından merkezi yönetimin “uzantısı” konumundadırlar. Aynı zamanda kendi aralarında
mülki idare teşkilatı ve “bölge kuruluşları” olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Bu aşamada en fazla
önem taşıyan husus mülki idare teşkilatının temel yönetsel biriminin il yönetiminden meydana gelmiş
olmasıdır (Gözübüyük, 2010: 163). Bu çalışmanın temel kurgusu il yönetimi sistemi üzerinden
tamamlanmaya çalışılmasından dolayı bölge kuruluşlarına değinilmeyecektir.
Taşra yönetim sistemin genel bir çatı kavram olarak görülmesine rağmen merkezi yönetimin taşra
düzeyinde örgütlenme biçimini farklı kavramlar üzerinden de ifade etmek mümkündür. Her kavramın
yalnızca tek bir ifadeye, il yönetimine, vurgu yaptığını belirttikten sonra taşra yönetim sistemini
“Taşra Yönetimi, Taşra İdaresi, Taşra Genel Yönetimi, Taşra Genel İdaresi, İl Yönetimi, İl
İdaresi, İl Genel Yönetimi, İl Genel İdaresi, İller İdaresi, Mülki İdare veya Valilik” şekillerinde
adlandırmanın mümkün olduğunu vurgulamak gerekmektedir (Çimen, 2012: 14). Konuyu daha
toparlayıcı bir ifadeyle tamamlamak gerekirse merkezi yönetimin taşra düzeyindeki temel örgütlenme
biçiminin “valilik” veya “il sistemi” olduğu ifade edilebilmektedir (Bedük, 2011: 29).
Mevcut durumda Avrupa Birliği uyum kanunları çerçevesinde yapılan düzenlemeler adı altında ve
daha yerelleşmiş bir yönetim sistemi ideali ile yerel yönetimlere tanınan ve kendi içerisinde halkalar
şeklinde genişleyen haklar il yönetimi sistemini olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bu etkilerin,
üzerinde yoğunlaştığı en önemli alan ise üniter devlet yapılanmasının aşındırılmasıdır (Çimen, 2012:
38).
4. TAŞRA YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMELİ: İL YÖNETİMİ
Türkiye’de devlet taşra düzeyinde il yönetimi sistemi üzerinden örgütlenmektedir. Bir diğer
ifadeyle devletin taşra düzeyinde örgütlenme birimi “il” yönetsel birimidir (Bedük, 2011: 29). İl,
mülki idare birimleri arasında önemli bir konumda yer almaktadır. İl yönetim birimi üzerinde
yapılacak herhangi işlemin kanun ile düzenlenmesi gerekmektedir. İlin kurulması, kaldırılması,
isminin değiştirilmesi, merkezinin belirlenmesi ve sınırlarının düzenlenmesi kanun yolu ile
yapılmaktadır (Gözübüyük, 2010: 164).
Türkiye’de mevcut durumda (2016 yılı itibarıyla) 81 il vardır. Farklı bir biçimde ifade etmek
gerekirse Türk kamu yönetimi sistemi yönetsel anlamda taşra düzeyinde 81 ile bölümlenmiştir. Bu
bölümlenmeyi siyasi anlamda algılamak gerekmektedir. Çünkü il yönetimi, merkezi yönetimin
taşradaki temsilcisi veya uzantısı kimliği ile il sınırları içerisinde kamu yönetimi sistemini devam
ettiren ve hükümet politikalarını uygulayan bir sistemdir (Öztekin, 2012: 334-335).
Merkezi yönetimin, il sınırları içerisinde olmak üzere, taşra düzeyinde örgütlenmesinden
kaynaklanan yönetsel ve siyasal sebeplerden dolayı il, merkezi yönetimin taşradaki temel örgütlenme
birimi nitelemesine sahiptir. Buna göre merkezi yönetimin 81 tane taşra örgütlenme düzeni
bulunmaktadır. Bununla birlikte il yalnızca merkezi yönetimin konumlandığı ve örgütlendiği bir alanı
oluşturmamakta, aynı zamanda bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin de sınırlarını
belirlemektedir. Aynı sınır içerisinde farklı görevleri yerine getiren iki yönetsel birimin birbirleri ile
karıştırılmaması için merkezi yönetimin taşra temsilciliğini yapan birim “il genel yönetimi” olarak
adlandırılmaktadır (Demir, 2016a: 97).
10 Haziran 1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 4. maddesi’nin birinci fıkrasına göre
vali, il genel idaresinde en yetkili kişidir. Aynı Kanun’un 9. maddesi’ne göre vali, il sınırları içerisinde
devletin, hükümetin ve her bakanın ayrı ayrı olmak üzere temsilcisi ve bakanların idari ve siyasi
yürütme aracıdır (5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 2016).
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Valiler, merkezden atama yöntemi ile göreve gelmektedirler (Öztekin, 2012: 339). 5442 sayılı
Kanun’un 6. maddesi’ne göre; “Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve
Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.” (5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 2016).
İl yönetimi sistemi, merkezi yönetimin ülke genelinde örgütlenmesine olanak tanıyan ve
merkeziyetçilik uygulamalarından kaynaklanan sorunları en aza indirmeyi amaç edinen bir kurguya
sahiptir. Merkezi yönetim, taşra düzeyinde il yönetimi sistemi üzerinden kamu hizmeti sunmakla
birlikte, merkeziyetçiliğin baskıcı yapılanmasından da uzaklaşarak taşra düzeyinde yerele
yaklaşmaktadır (Emre, 2002: 216).
5. ALAN YÖNETİMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BÜYÜKŞEHİR DÜZENİ
Büyükşehir uygulamasının anayasal dayanak noktası 1982 Anayasası’nın 127. maddesi’nin
üçüncü fıkrasının son cümlesinde ifade edilen “…Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim
biçimleri getirebilir.” hükmüdür (Yıldırım vd., 2015: 206; 1982 Anayasası, 2016).
Büyükşehir belediyesi, büyükşehir nitelemesine sahip yerleşim yerlerinde yerel nitelikli kamu
hizmetlerinin sunulması için kurulan “özel yönetim biçimi”dir (Derdiman, 2012: 52). Bu noktada
üzerine sıklıkla vurgu yapılan “özel yönetim biçimi” kavramını açıklığa kavuşturmakta fayda
görülmektedir.
1982 Anayasası’nın 127. maddesi’ne göre Türkiye’de “il” (il özel idaresi), “belediye” ve “köy”
olmak üzere üç tür yerinden yönetim birimi bulunmaktadır. Bu idari birimlerin haricinde büyükşehir
belediyesi nitelemesi ile ayrı bir yerel yönetim biriminden söz edilmemiştir. Ancak aynı maddenin
üçüncü fıkrasının son satırında belirtilen “özel yönetim biçimleri” ifadesinden destek alınarak kanun
yolu ile ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir yapılanma içerisine gidilmesinin önünde herhangi bir
engel bulunmamaktadır. Bu hüküm kapsamında hareket edilerek kurulan ve kanuni dayanağı bulunan
büyükşehir belediyesi uygulaması “özel yönetim” nitelemesine sahip bir yerel yönetim birimidir (1982
Anayasası, 2016; Derdiman, 2012: 53; Günday, 2011: 471 (akt. Derdiman, 2012: 53)).
Bu noktada cevaplandırılması gereken önemli bir soru bulunmaktadır. Neden büyükşehirlerin
belediye hizmetlerinin yönetilmesi için özel bir yönetim birimine ihtiyaç duyulmaktadır?
Bu sorunun cevabının küreselleşme sürecinin yerel seviyeye indirilerek verilmesi önem
taşımaktadır. Çünkü büyükşehirlerin küreselleşmiş dünyada, üstlenmiş oldukları görevleri
kapsamında, “kilit” rol oynadıkları düşünülmektedir. Büyükşehirler durgun bir yapıya sahip değil,
aksine sürekli bir biçimde gelişme gösteren hareketli yerleşim birimleridirler. Yabancı sermaye akışı,
uluslararası yatırımlar ve ticaret büyükşehirlerde gerçekleştirilmekte ve bir bakıma dünya bu tür
şehirlerde birleşmektedir. İletişim ve ulaşım olanaklarının fazla olmasından dolayı küresel
bağlantıların merkezi konumunda bulunan büyükşehirler küreselleşmenin ana tahrik gücü niteliğine
sahiptirler (Zengin, 2014: 96).
6. 6360 SAYILI KANUN VE KURGULADIĞI YENİ DÜZEN
12 Kasım 2012 tarihinde kabul edildikten sonra 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun1 Türk kamu yönetimi sisteminin il ölçeğinde örgütlenme biçimini uzun sürecek tartışmalara
1

14 Mart 2013 tarihinde kabul edildikten sonra 22 Mart 2013 tarih ve 28595 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6447 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un birinci maddesinin birinci fıkrasına eklenen “12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
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konu olacak bir biçimde değiştirmiştir. Yapılan değişimci düzenleme ile birlikte toplam 14 ilde
(Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ,
Trabzon, Şanlıurfa ve Van) büyükşehir belediyesi kurulmuş ve il mülki yönetim sınırı ile büyükşehir
belediyesinin hizmet sınırı eşleştirilmiştir. Bu eşleştirme sonucunda il ölçeğinde merkezi yönetimin
taşra hizmet birimi olan valilik ile yerel yönetim kimliği ile tanınan büyükşehir belediyesinin
sorumluluk alanları bütünleştirilmiştir (6360 Sayılı Kanun, 2016; Demir, 2014: 244-245).
6360 sayılı Kanun’un bir diğer dikkat çeken niteliği ve ortaya çıkarmış olduğu sonuç ise anayasal
güvenceye ve yerel yönetim kimliğine sahip olan il özel idarelerinin ve köylerin tüzel kişiliklerine,
büyükşehir belediyesine sahip olan illerin tümünde, son verişmiş olmasıdır (Demir, 2014: 244-245).
Anayasal güvenceye sahip il özel idarelerinin bir kanun yolu ile tüzel kişiliklerine son verilmesi
tartışmalı bir konuyu da gündeme getirmektedir. İl özel idaresi, merkezi yönetimin taşra düzeyindeki
hizmetlerini yerelleştirerek merkeziyetçilik ilkesinin katı uygulanış biçimini demokratik bir düzlemde
iyileştirmeye çalışan bir yerel yönetim birimi nitelemesi ile görev yapmaktadır (Güneş, 2013: 60). İl
özel idaresinin varlık sebebi, bir diğer yerel yönetim birimini oluşturan belediyenin ulaş(a)madığı veya
hizmet alanlarının sınırlandırıldığı coğrafyada kamu hizmetlerini sunmaktır. Konuya daha kolay bir
açıklama ile yaklaşmak gerekirse belediyeler, il ölçeğinde ve kendilerine ayrılmış olan sınırlar
içerisinde yerel kamu hizmetlerini sunmak ile mükellef kılınmış yerel yönetim birimleridirler. Bu
noktada aynı il sınırı içerisinde faaliyet gösteren il (veya büyükşehir belediyesi), ilçe ve belde
belediyelerinin tamamının kendilerine ait hizmet sınırlarının olduğu görülecektir. Ancak il haritası
üzerinde ilgili belediyelerin sınırları işaretlendiği takdirde bir takım boş alanlar gözlemlenecektir. İl
özel idareleri de belediyelerin hizmet sınırları dışında (sahipsiz) kalan boşluklarda yerel kamu hizmeti
sunmak ile yetkilendirilmiş yerel yönetim birimleridir. Bu bağlamda değerlendirildiği takdirde il özel
idarelerinin öneminin yadsınamayacak ölçüde önemli olduğu görülecektir (Öztekin, 2012: 353).
Çünkü il özel idarelerinin hizmet götürmek ile yetkilendirildiği coğrafi alanların küçümsenemeyecek
ölçüde geniş olduğunu ifade etmek gerekmektedir.
22 Şubat 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 4. maddesi’ne göre, “İl özel idaresi,
ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.” (5302 Sayılı
Kanun, 2016). Bu hükme göre 30 ilde, il yönetim birimlerinin varlıklarını korumasına rağmen il özel
idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması kanunlar arasında çelişkili bir durumu ortaya
çıkartmaktadır. Oysaki yapılması gereken, yasama organından çıkan bütün kanunların kendilerini
ilgilendiren veya bir şekilde ilişkilendirilebilecek kanunlar ile uyumlaştırılmasıdır. Aksi takdirde
varlığını koruyan bir kanunun ilgili hükmüne aykırılık oluşturabilecek farklı bir hükmün yeni bir
kanun ile getirilmesi çelişkili durumları ortaya çıkartacaktır. Bu noktada aktarmaya çalıştığımız görüş
bir kanunun hükümlerinin kendisi ile ilgili olan bir diğer kanunun ilgili yerine işlenmesi durumu değil,
kanunun hükümlerinin ruhunu değiştiren nitelikteki sonuçların kendisi ile ilişkili bütün kanunlarda
değiştirilmesi veya böyle bir uğraş içerisine hiç girilmemesidir (Demir, 2014: 249; Demir, 2016c: 491492). Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra 6360 sayılı Kanun’un hükümlerini incelemeye devam
edebiliriz.
6360 sayılı Kanun sonucunda Türkiye genelinde 30 il ile sınırlı olmak koşuluyla il özel
idarelerinin, köylerin, belde belediyelerinin tüzel kişiliklerine son verilmiş ve yirmi yedi yeni ilçe
kurulmuştur. Bu gibi bir uğraşın temel gerekçeleri İzci ve Turan’a göre daha etkili ve verimli bir
hizmet sunma ihtiyacı üzerinde şekillenmektedir. Bu ihtiyacın, yönetim yapısının yeniden
şekillendirilmesi kapsamında karşılanacağı ve etkililiğin ve verimliliğin uygulamaya geçirileceği
düşüncesi ile kanuni düzenlemeye gidilmiştir. Kanun’un bir diğer gerekçesi ise demokratik hayata
katılımın sağlanması gerekliliğidir. İl ölçeğinde planlanan faaliyetlerin politikalarının birbirinden
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun başlığında yer alan “ON ÜÇ” ibaresi “ON DÖRT” olarak, “YİRMİ
ALTI” ibaresi “YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Ordu,” ibaresi eklenmiştir.” hükmü ile yerini 6360 sayılı Kanun’a bırakmıştır.
(22 Mart 2013 Tarih ve 28595 Sayılı Resmi Gazete, 2016).
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kopuk olmaması, imar bütünlüğünün sağlanarak il ölçeğinde gözlemlenen değişkenlerin en aza
indirilmesi, il düzeyinde sunulan hizmetlerin tamamında alanında uzmanlaşmış personelin istihdam
edilmesi ve bu sayede kaynak israfının önüne geçilmesi kanun düzenlemesinden amaçlanan diğer
olumlu gerekçeleri meydana getirmektedir (İzci ve Turan, 2013: 119).
Sonuç aşamasında ifade etmek gerekir ki il mülki yönetim sınırı ile büyükşehir belediyesinin
sınırının eşleştirilmesi durumuna ilk olarak 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’nun geçici 2. maddesi’nde yer verilmiştir. Buna göre, “…büyükşehir belediye
sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. …”. (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 2016). Bu hükme göre ileri bir tarihte yapılması öngörülen bir düzenlemenin izlerine, ilk
aşamada, İstanbul ve Kocaeli illerinde rastlanmaktadır. Dolayısıyla bu illerinin model kent veya
deneme niteliğinde uygulama alanı olarak seçilerek ilgili projenin tecrübe edildiği sonucunu
çıkarabilmekteyiz.
7. İL YÖNETİMİNDEN UZAKLAŞMA VE İL ÖLÇEĞİNDE ÇİFT BAŞLILIK
İl yönetimi sisteminin geleceği konusunda yapılan tartışmaların bir kısmı sistemin işlevsiz bir hale
geldiği düşüncesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlgili tartışmalar il sisteminin bütünlüğünden
uzaklaşıldığı ve merkeziyetçilik uygulamalarına ağırlık verildiği yönünde iki farklı nokta arasında
kutuplaşmaktadır (Emre, 2002: 219). Bu kutuplaşmanın çözümsel nitelikli dayanak noktasını oluşturan
en önemli etken merkeziyetçilik anlayışından yerinden yönetim anlayışına geçişin sağlanmasıdır. Bu
geçiş sürecini idealleştiren bir zihniyetin ışığı altında taşra düzeyinde kurgulanacak bir yerinden
yönetim sisteminin uygulamada daha fazla ağırlık kazanabilmesi için il yönetimine yetki, sorumluluk,
görev ve diğer çeşitli hakların verilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu amaçla yerel nitelik taşıyan
kamu hizmetlerinin sorumlulukları merkezi yönetimin taşta teşkilatı ile yerel yönetimler arasında
bölümlenmeye çalışılmıştır. Ancak toplumsal ve siyasi sürecin dinamiksel bütünlüğü ekonomik
değerlerin yaptırımı karşısında yıpranmış ve atama ile göreve gelen il yöneticisi valinin durumu,
seçilmiş belediye başkanı karşısında sorgulamaya açılmıştır (Arslan ve Mahmutoğlu, 2011: 13).
Merkezi yönetim tarafından sunulan genel nitelikli kamusal hizmetler ile yerel yönetimler
tarafından sunulan yerel nitelikli kamusal hizmetlerin eşgüdümü merkezi yönetimin taşrada
temsilciliğini yapan vali ve kaymakamlar tarafından sağlanması önem taşımaktadır. Bir hizmetin
eşgüdümünün sağlanması ve yönetsel birimler arasında işbirliğinin kurulması yalnızca “profesyonel
yöneticilerin” süreç içerisinde eylemli görevler üstlenmeleri ile başarılabilecek bir durumdur (Arslan
ve Mahmutoğlu, 2005: 94).
6360 sayılı Kanun sonucunda varlık kazanan ve yöneticisinin vali olarak belirlendiği Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, büyükşehir belediyesine sahip 30 ilde kaldırılan il özel
idarelerinin yerine ikame kurum olarak kurulması durumunun ilde vali ve ilçede kaymakam ile
belediye başkanlarını (büyükşehir ve ilçe belediye başkanları) karşı karşıya getirme olasılığı
bulunmaktadır (Önez Çetin, 2015: 256). Çünkü belediyelerin temel görevi olan yerel nitelikli kamu
hizmetlerinin sunum yetkisi, eskiden olduğu gibi, belediyelerde kalmasına rağmen, hizmetlerin sevk,
idare ve koordine edilmesi mülki yönetim amirlerinde olacaktır (Adıgüzel, 2012: 172-173). Bu
anlatımdan kısa bir sonuç çıkarmak gerekirse il yönetiminde hem valinin, hem de büyükşehir belediye
başkanının yetkilerinin ve görevlerinin birbiri ile kesiştiği yorumu yapılabilmektedir. Bir diğer
açıklama ile bu durum il ölçeğinde çift başlılığı meydana getirmektedir.
İl özel idarelerinin varlığına son verilerek sorumluluklarının büyükşehir belediyelerine
devredilmesi, uzun vadeli bir süreç içerisinde, taşra düzeyinde valilerin yerel yetkilerinin aşınması
olumsuzluğunu ortaya çıkartabilecektir. Böyle bir sonuç da valilerin taşra düzeyindeki konumlarını
sorgulamaya açmasa da, yıpratması durumu olasılıklar dâhilinde değerlendirilebilmektedir. Böylece,
bu Kanun sonucunda, yetkileri ve sorumluluk alanı ilin tamamına yayılmış bulunan büyükşehir
belediye başkanının, il ölçeğinde, seçim sonucunda yetkilendirilmiş vali veya Keleş’in ifadesi ile
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“seçimle göreve gelmiş vali” biçiminde algılanması durumu olumsuz nitelikli olasılık(lar) dâhilindedir
(Keleş, 2012: 7).
8. VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Vali, il genel yönetiminin en üst dereceli amiridir. Vali, il sınırları içerisinde devletin, hükümetin
ve ayrı ayrı olmak üzere her bakanın temsilcisidir. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilgili
bakana ve hükümete karşı sorumludur. Bu sebepten dolayı valinin görevleri “idari” ve “siyasi” olmak
üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. 10 Haziran 1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu’nun 6. maddesi valinin atanma yöntemini tarif etmiştir. Buna göre vali, İçişleri Bakanı’nın
önerisi, Bakanlar Kurulu’nun kararı ve nihai aşamada Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanmaktadır.
Valinin atanması konusunda yöntem belirlenmesine rağmen atanma koşulları belirsizlik taşımaktadır.
Bu sebepten veya belirsizlikten dolayı vali atamalarında hükümetin mutlak bir takdir yetkisi
bulunmaktadır. Vali, “istisnai memur” nitelemesine sahip olmasından dolayı 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun “atama”, “sınav”, “kademe ilerlemesi” ve “derece ilerlemesi” hükümlerinin
kapsamı dışındadır (Parlak, 2011: 813; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 2016).
10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 17. Maddesi’ne göre
büyükşehir belediyesi başkanı, büyükşehir belediyesi yönetiminin en üst dereceli amiri ve belediyenin
tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi başkanı, büyükşehir belediyesinin sınırları
içerisinde ikamet eden halk tarafından doğrudan seçilmektedir (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 2016). Bu durum muhafaza edilmekle birlikte 6360 sayılı Kanun sonucunda büyükşehir
belediyesinin hizmet sunum alanının coğrafi açıdan genişlemiş olmasından dolayı büyükşehir belediye
başkanının seçilmesinde tüm il halkı oy hakkına sahip olmuştur. Bir diğer ifadeyle büyükşehir
belediyesi başkanı il ölçeğinde seçilecek bir konuma yükselmiştir. Arıkboğa’ya göre, bu durum
sonucunda büyükşehir belediyesi başkanı “ilin seçilmiş temsilcisi niteliğine sahip olacaktır.”
(Arıkboğa, 2013: 72). Büyükşehir belediye başkanının ilin tamamından sorumlu olması ve il halkını
idari ve siyasi açıdan temsil edebilmesi sonucunda il ölçeğinde yerel bir yönetici olmaktan daha fazla
bir anlam ifade eden güçlü bir lider başkan konumuna yükselmiştir. Lider başkanın, yerel yönetici
sıfatından daha fazla ileriye giderek il ve il halkına hangi ölçüde hizmet sunacağı da başkanın siyasi
görüşü, kişisel özellikleri ve düşünce ve hareketlerini yönlendirebilecek diğer etkenler tarafından
belirlenecektir (Gül vd., 2014: 190-191). Farklı uygulamaları birbiri ile ilişkilendirmek gerekirse
büyükşehir belediyesine sahip illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliklerine son verilmesi sonucunda il
sınırları içerisinde valinin seçilmişler karşısında ikincil konuma gerilemiş olduğu çıkarımı
yapılabilmektedir. İkinci bir olumsuz sonuç ise taşra düzeyinde valinin otoritesinin sarsılmış olmasıdır
(Genç, 2014: 10). Çünkü eski uygulamada valililerin başkanlık görevini yürüttüğü il özel idarelerinin
kaldırılarak yetkilerinin, sorumluluklarının, personelinin ve araç ve gereçlerinin büyükşehir
belediyelerine devredilmeleri durumu, il genelinde büyükşehir belediye başkanını vali karşısında daha
güçlü bir konuma taşımıştır (Gül vd., 2014: 191).
Büyükşehir belediyesinin hizmet alanının tüm ili içerisine alacak bir biçimde genişletilmesi ve il
özel idarelerinin kaldırılması kırsal alanların da belediyeleştirilmesi sonucunu ortaya çıkarmış ve il
ölçeğinde vali ve kaymakamların yerel hizmet sunma güçleri (otoriteleri) ve olanakları zayıflatılmıştır.
Merkeziyetçi bir yönetim anlayışı kapsamında yetki genişliği ilkesine göre yönetilen illerin, yerinden
yönetim ilkesine göre faaliyet gösteren büyükşehir belediyelerinin hizmet alanı haline getirilmesi il
genelinde vali ile büyükşehir başkanını eş konuma getirmiştir. Maddi kaynak açısından ise büyükşehir
belediye başkanı sahip olduğu imkânlar kapsamında valinin önüne geçmiştir. Bu durum da üniter
devlet yapılanması içerisinde merkeziyetçilik ilkesi ile yerellik ilkesinin konumlarının yeniden
tartışmaya açılması ve her ikisinin de yeni birer anlam yüklemesine ihtiyaç duyduğu öngörüsünü
ortaya çıkartmıştır (Sönmez, 2016: 165).
Büyükşehir belediye başkanının yetkilerinin ilin tamamında geçerli olduğu bir düzen kurgusu
kapsamında, valinin sistem dışına itilerek, büyükşehir belediye başkanının zaman içerisinde yerel
yönetici kimliği taşıyan ve seçim sonucunda göreve gelen yerel vali konumuna evrimleşeceği ihtimali
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de meydana gelebilecek olasılıklar hakkında değerlendirilmesi gereken önemli bir öngörüdür (Demir,
2016b: 245).
9. SONUÇ
Vali, il ölçeğinde, devletin ve hükümetin temsilcisi kimliği ile görev yapan (istisnai de olsa ) üst
düzey bir memurdur. Bu bağlamda vali, taşra düzeyinde hem devletin kendisine vermiş olduğu
kimliksel görevlerini yerine getirmekte, hem de 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il özel
idaresinin baş yetkilisi olmakta ve tüzel kişiliğini de temsil etmektedir. Bu hüküm yüzeysel bir
değerlendirme ile derin bir anlam ifade etmiyor gibi görünmesine rağmen, ayrıntılı bir bakış açısı ile
nitelendirilmeye çalışıldığı takdirde valinin, il ölçeğinde, devletin yerel alandaki yerel temsilcisi
kimliğinin bulunduğuna gönderme yaptığı sonucu üretilebilmektedir.
Valinin, il özel idaresinin başı olarak, yerel halka yerel nitelikli kamu hizmetlerini sunmak ile
yetkilendirilmiş atamalı bir memur olmasından dolayı yerel sorumluluklarının bulunduğunu
görmezden gelmek yanılmalara sebebiyet verebilecektir. Bir diğer ifadeyle atama ile göreve gelmiş bir
yetkilinin yerel sorumluluklarının olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun da Türk kimlikli
yerel yönetim dizgesinin eylemsel çeşitliliği adına bir zenginlik kaynağı olduğu düşünülmektedir.
Çünkü il özel idareleri, devletin taşrada yalnızca kendi bürokratik işlemlerini yaptırıyor gibi bir algının
dışına çıkılmasının aracı kurumları olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte il özel
idaresi, valiyi yerel kimlikli bir yönetici konumuna da getirmektedir. Elbette ki, üniter devlet
yapılanması içerisinde ve idarenin bütünlüğü ilkesi kapsamında yerel yönetim birimleri ve seçimle
göreve gelen belediye başkanları da devletin idari yapılanmasının bir parçadır. Ancak yerel yönetim
özü ve sahip olduğu idari ve mali özerkliği sayesinde taşra yönetimlerinden ayrılmaktadır. Yerel
yönetimlere tanınan idari ve mali özerkliğin çerçevesi de yalnızca yerel nitelikli kamu hizmetlerinin
sunulması ile sınırlıdır. 6360 sayılı Kanun sonucunda büyükşehir belediye başkanının ilin tamamında
yetkilendirilmesi ve valinin elinde tuttuğu en önemli yerel hizmet sunma aracı olan il özel idaresinin
tüzel kişiliğine son verilmesi hem valinin, hem de büyükşehir belediye başkanının kimlik bunalımı
içerisine girmesine sebep olabilecek bir takım olumsuzlukları meydana getirebilecektir.
İl özel idaresinin yokluğunda vali, il sınırları içerisinde, devletin ve hükümetin temsilcisi olarak
yalnızca bürokratik işlemleri yapan bir memur konumuna gerilerken, büyükşehir belediye başkanı da
ilin tamamına yerel nitelikli kamu hizmeti sunmakla yetkilendirilen seçilmiş bir kamu görevlisi veya
bürokrat kimliğine yükselmiş gibi bir görünüm kazanmaktadır. Bu noktada valinin, halkın yerel
ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi durumunda, varlığına çok fazla ihtiyaç duyulmayan bir memur
konumuna gerilemesi olasılıklar dâhilinde değerlendirilmesi gereken bir sonuçtur. İlin tamamında
bütün yerel ihtiyaçları karşılamakla yetkilendirilmiş büyükşehir belediye başkanı ise halk için olmazsa
olmaz bir konuma yerleşmektedir. Çünkü 6360 sayılı Kanun sonucunda ortaya çıkan hükme göre il
halkının bütün yerel nitelikli ihtiyaçları büyükşehir belediye başkanının sorumluluğunda büyükşehir
belediyesi tarafından yerine getirilmesi durumu söz konusudur. Bu noktadaki valinin koordinatörlük
görevinin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın fonksiyonunun nasıl bir sonuç ortaya
çıkartacağı, uygulamaların yaygınlaşması kapsamında, ileri bir zaman içerisinde görülebilecektir. Vali
ile halk arasında bir bağ oluşturan il özel idaresinin yokluğunda, valinin halka hizmet sunmak gibi bir
görevinin bulunduğu savı da tartışmaya açıktır.
İleri bir zaman diliminde büyükşehir belediye başkanının il ölçeğindeki yetkilerinden kaynaklanan
sebeplerden dolayı farklı bir yapılanma içerisine girebileceği öngörüsünün olasılıklar dâhilinde
değerlendirilmesi gerekmektedir. İl ölçeğinde vali ile büyükşehir belediye başkanını karşı karşıya
getiren 6360 sayılı Kanun’un (muhtemel) olumsuzluklarının giderilebilmesi için aşağıdaki önerilerin
dikkate alınması önem taşımaktadır.
Büyükşehir belediye başkanının ilin tamamında yetkilendirilmesi durumu sınırlandırılmalı, tüzel
kişiliklerine son verilen il özel idareleri tekrardan varlık kazanmalıdır. İl özel idarelerinin yokluğundan
kaynaklanan bir takım olumsuzlukların giderilebilmesi için yerlerine kurulan Yatırım İzleme ve
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Koordinasyon Başkanlığı’nın işlevselliği tartışmaya açılmalıdır. Bununla birlikte il özel idarelerinin
kaldırılmasından dolayı meydana gelen bazı boşlukların doldurulması ihtiyacının gündeme gelmesi il
özel idarelerinin varlıklarının önemini açıklayan ön önemli tezdir. Dolayısıyla böyle bir boşluğun
doldurulması için yeni bir kurum kurmak yerine, var olanı muhafaza etmek daha etkili ve verimli
sonuçları ortaya çıkartabilecektir2.
Valinin, büyükşehir belediye başkanı karşısındaki konumu güçlendirilmelidir. Bu uygulama üniter
devlet yapılanması için önemli bir zorunluluğu meydana getirmektedir. İl ölçeğinde çift başlılık gibi
bir sonucun varlık kazanmaması için büyükşehir belediye hizmetlerinin eski sınırlarına geri çekilmesi
gerekmektedir. Vali, ilde, devletin ve hükümetin temsilcisi olarak il halkının yerel ihtiyaçlarını
karşılayabilecek yetkilerle donatılması ve kırsal alanda tek yetkilinin vali olması önem taşımaktadır.
Çünkü kentsel alanlardan ziyade kırsal alanların kontrolünün daha zor olmasından dolayı bu alanların
sorumluluklarının devletin ve hükümetin temsilciliğini yürüten ve atama yolu ile göreve gelen bir
memura verilmesi hem üniter devlet yapılanması, hem de il halkının ihtiyaçlarının karşılanması için
önem taşıyan bir durumdur.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
dilektopcu@ayvansaray.edu.tr
ÖZ
Küreselleşme, bilgi toplumu ve beraberinde gelen değişim, tüm yönetsel yapıları değişime zorlamıştır. Kamu
yönetiminin değişen yüzünü il ölçeğine yansıtan son düzenleme 6360 sayılı Kanun, belirlenen ölçekte demokratik katılımı
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak; katılım-yerelleşme, ölçek-koordinasyon ilişkisinde etkinlik arayışı, uygulama
sürecinde yerel katılımı işlevsizleştirebilmektedir. Oysa; hizmet sunabilmek, kırsal kalkınma ve kentsel gelişimi aynı
ölçekte sürdürebilmek için etkili katılım süreçleri işletilmelidir. Bu kapsamda; il ölçeğinde yönetimin olası dezavantajlarını
elektronik katılım yoluyla azaltmak mümkün mü sorusu akıllara gelmektedir. Çalışma, bu soruyu derinleştirme
amacındadır. Büyükşehir olan on dört belediyenin e-katılım profili üzerinden, elektronik erişimin yerel ölçekte katılıma
etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: 6360 sayılı Kanun, ölçek ve e-katılım
Law Number 6360 Local Participation Effect of Electronic Access
Abstract
Globalization, the information society and the change that comes along force all the administrative structures to
change. The last regulation, which reflects the changing face of public administration at the provincial scale, is aimed at
strengthening democratic participation in the determined scale.However participation-localization, search for efficiency in
relation to scale-coordination may deregulate local participation in the implementation process. Nevertheless effective
participation processes should be operated to provide services, to sustain rural development and urban development at the
same scale. In this scope; It is possible to reduce the potential disadvantages of management in the provincial dimension
through electronic participation. The presentation aims to deepen this question.
Keywords Law Number 6360, scale and electronic participation

1. GİRİŞ
Küreselleşme sürecinde bilimden ekonomiye, siyasetten iletişime, teknolojiden yönetime pek çok alanda
değişim yaşanmıştır. Değişimin yönetiminde başarılı olmak isteyen gerek kamu gerekse özel sektör yapıları, bu
süreçte farklı olanla var olanları buluşturmanın yollarını aramıştır. Değişime uyum sağlayamayan her türlü
durumdan; yeni olanın getirileri ile zararsız çıkmak isteyen ülkeler, etkinliğini yitiren anlayış ve yapılara
alternatif olacak yeni yaklaşımlar geliştirmiştir. Değişim çağında, kamu yönetimi geleneksel yapısının özel
sektör karşısındaki pasif görüntüsü; yönetim anlayışının tüm kesimler tarafından sorgulanmasında önemli bir
etken olmuştur. Bilgi ve iletişim ekseninde güçlenen bu sorgulama 1980’li yıllarda kamu yönetimi
uygulamalarında dönüşümü başlatmış, devletin küçültülmesi gerekliliği gündeme gelmiştir (Özer, 2005: 13-14).
Özel sektörün benimsediği yönetim tekniklerinin kamu örgütleri tarafından uygulanmasını sağlayarak kamu
yönetimi; esnek örgüt yapıları, yumuşak hiyerarşi, adem-i merkeziyet düşüncesi ile yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi temelinde minimal devlet yönünde evrilmeye başlamıştır (Çevikbaş, 2012:11-15).
20. yüzyılın sonunda sermayenin, malların ve bilginin serbest dolaşım hızının artması ile ortaya çıkan
küreselleşme, başta kamu yönetimi, kentler ve yerel yönetimler olmak üzere, yerleşik tüm kavram ve
kurumların değişim sürecini başlatmıştır. Küreselleşme ve beraberinde kamu yönetiminde meydana gelen
dönüşüm, hızlı kentleşme eğilimi ile kentsel alanlarda ortaya çıkan nüfus yığılmaları, hizmet taleplerinin
karşılanmasında meydana gelen gecikmeler ve yetersizlikler, metropol kentsel alanlara yönelik yönetsel
arayışlarında sebebi olmuştur (Topcu, 2015: 1-2). Özellikle metropoliten alan ölçeğinde meydana gelen çarpık
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kentleşme, hizmetlere erişim güçlüğü, hizmet sunumunda ortaya çıkan eşitsizlik, yerel yönetim birimleri
arasındaki koordinasyonsuzluk, yetersiz işbirliği, kaynak israfının ortaya çıkması gibi sorunlar genel anlamda
kentsel büyümenin yönetilmesini gerektirmiştir. Bu gereklilik, kentsel alanlarda etkin hizmet sunumunu
gerçekleştirebilmek üzere yeni yönetim modellerinin gündeme gelmesine neden olmuştur (Gül ve Batman,
2013: 20).
Dünya’da yaşanan hızlı kentleşme süreci pek çok değişim hareketini beraberinde getirmektedir. Bu
değişim nüfus dalgalanmalarının yaşandığı kentsel alanlarda daha etkili hissedilmektedir. Nüfusu milyonlarla
ifade edilen kentlerde ortak kullanım alanlarının genişlemesi, kentsel alanlardaki yoğunluğun artmasına neden
olmaktadır. Bu yoğunluk kentlerin klasik yönetim modelleri ile yönetilmesini zorlaştırmakta, yeni model
arayışları ön plana çıkmaktadır. Bu arayış temelinde Türkiye'de yapılan son düzenleme 6360 sayılı Kanun'dur1.
Kanunun temel gerekçelerinden biri belirlenen ölçekte demokratik katılımın etkinleştirilmesi ve yerel katılımın
güçlendirilmesidir2. Katılım-yerelleşme ve ölçek-koordinasyon ilişkisinde etkinliği sağlamak amacıyla
belirlenen ölçek; yerel halkı, yerel katılım mekanizmalarından uzaklaştırabilmektedir (İzci ve Turan, 2013:
136). Bu yönüyle, gerekçede belirtilen demokratik katılımı güçlendirme hedefinin mevcut deneyimlerle ne
ölçüde uyumlu bir görüntü ortaya çıkaracağı önemli bir göstergedir. Büyükşehir belediye sınırlarında hizmet
taleplerine hızlı cevap verebilmek, kırsal kalkınmayı ve kentsel gelişimi aynı ölçekte sürdürebilmek için etkili
uygulama süreçlerinin işletilmesi gerekmektedir. Bu gereklilikle, yeni sistemin geniş ölçekte uygulanacak
olmasından kaynaklanan dezavantajı elektronik erişim tekniklerinin etkin kullanımı ile azaltmanın mümkün
olabilir mi sorusu akıllara gelmektedir.
Bu çalışma, "nasıl bir kamu yönetimi" temel sorunsalı çerçevesinde; yeni kamu yönetimi anlayışı ile
dillendirilen e-dönüşüm kavramını büyükşehir belediyeleri ekseninde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu
genel perspektiften özele geçilmesini sağlayan il ölçeğinde yönetimin olası dezavantajlarını elektronik katılım
yoluyla azaltmak mümkün mü sorusudur. Çalışmada, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi olan on dört
belediyenin e-katılım ile e-hizmet durumları web sayfaları üzerinden içerik analizleri yoluyla değerlendirilecek;
bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeni büyükşehir belediyelerinde ne düzeyde etkili olduğu tespit edilmeye
çalışılacaktır.
2. KAMU YÖNETİMİNDE (E) DÖNÜŞÜM
Yeni kamu yönetimi, klasik anlamda iş yapmaya dayalı olan kamu örgütlerinin, yapısı ve işleyişine
yöneltilen eleştirilerin; küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle güçlenen bilgi toplumu ile birleşmesi sonucu
ortaya çıkmıştır (Çevikbaş,2012:15). Bu süreçte, iletişimin ve insan dolaşımının artması, kentler ve ülkeler arası
karşılıklı etkileşimi beraberinde getirmiştir. Karşılıklı etkileşim ve çok boyutlu ilişkiler mevcut yönetsel yapının
belirlediği keskin sınırların aşınmasında önemli bir etken olmuştur (Canpolat, 2009: 8). Tüm dünyada etkisini
hissettiren bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler; hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik ve verimlilik gibi
kavramların etkisiyle tüm yönetsel yapılarını, bilgi ve iletişim yöntemlerinin etkin kullanımı yönünde değişime
zorlanmıştır (Aydın ve Kiracı, 2014: 32). Bu süreçte kamu yönetiminde yeni arayışlara neden olan etkenleri;
ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik etkenler olarak sıralamak mümkündür.
Kamu yönetiminin değişen yüzü, özellikle ekonomi alanında daha belirgindir. II. Dünya savaşı sonrasında
ortaya çıkan sosyal devlet anlayışı, devletin her alanda etkin görev üstlenmesi yönünde uyarıcı olmuştur. Kamu
harcamalarındaki artış, yönetsel alanda söz konusu olan hizmet yükü, kamu harcamalarının kamu hizmetlerine
dönüşme sürecinde oluşan kayıp ve gecikmeler, kötü yönetim ve yolsuzluk algısı, kamunun kendisinden
beklenilen çıktıları üretememesi ve sunduğu hizmetlerde yeterince verimli olmadığı algısının oluşmasıyla
mevcut yönetim anlayışı sorgulanmaya başlamıştır. Bu sorgulama, hakim yönetsel kültürün yeniden
yapılandırılma gerekliliğini ön plana çıkarmıştır (Erkan, 2008: 48).

1
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
2
6360 sayılı Yasanın gerekçesi için bkz.:http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

165

Toplumların yaşadığı sosyal değişim, kamu yönetiminde reform ihtiyacını ortaya çıkaran diğer bir
nedendir. Küresel iletişim ve beraberinde gelen değişim, vatandaşların kamu yönetimi ve yöneticilerine yönelik
beklentilerini farklılaştırmış; özel sektörde mal ve hizmet sunumunda yaşanan gelişimler ekseninde kamu
hizmetlerinin sunumunda da benzer beklentiler ortaya çıkmıştır. Hizmetlerin farklı kişi veya gruplara göre
çeşitlendirilmesi ve bireyin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programların oluşturulması yönünde talepler
artmış; yükselen eğitim seviyesi ve bilgiye erişimin kolaylaşması bu beklentilerin artışını tetiklemiştir (Erkan,
2008: 36).
Kamuda reform arayışını güçlendiren diğer bir etken siyasal temellidir. Halkın ve sivil toplum örgütlerinin
kararlara daha fazla katılma isteği kamu yönetimindeki değişim arayışlarını hızlandırmıştır. Temsili
demokrasinin halkın yönetime katılmasına yeterince izin vermediği, daha fazla katılım için yeni mekanizmaların
oluşturulması gerekliliği vurgulanmıştır (Erkan, 2008: 48).
Bilgi toplumu dinamiklerini güçlendirilen teknolojik gelişmeler, daha hızlı haberdar olma ve elektronik
hizmetlerden faydalanabilme, kamusal hizmet sunumlarında mekana bağlılık durumunu ortadan kaldırmıştır. Bu
değişim, hizmet talep eden vatandaşlara zaman kazandırmış; bilgi toplumunun getirileri ile hizmet talebinin
niteliği değişmiştir (Erkan, 2008: 37). Değişen nitelik ve artan talep sayısı, kamusal örgütlerinde bu yönde
evrilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kamu yönetsel yapıları, bürokratik organizasyonlar yerine daha esnek
yapılı ve vatandaşın ihtiyaçlarındaki değişimlere daha hızlı cevap veren örgüt tiplerini oluşturmaya
yönlendirilmiştir. Bu yönlendirme kamu örgütlerini yönetsel reform yapma konusunda tetiklemiştir (Erkan,
2008: 37-38). Kamu yönetimine yönelik beklentilerin değişmesi, artan iş yükü sebebiyle hizmet sunumunda
meydana gelen gecikmeler, demografik büyümenin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ek finansman ihtiyacı,
büyüyen bir yapı içinde meydana gelen koordinasyonsuzluk vb. güçlükler yönetimde değişimi hızlandırmıştır.
Değişimin hızlanması ve kapsamının farklılaşması yönetsel dönüşümü de çok boyutlu hale getirmiştir (Özer,
2005: 19). Bu çok boyutluluğun bir yansıması da elektronik (e)-dönüşümdür.
Geleneksel yönetim anlayışının e-dönüşüm kavramı ekseninde yeniden yapılandırılmasında önemli bir
etken, vatandaşın bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bilgi ve ilgi artışıdır. Bu süreçte devlet dairelerinde
geçirilen sürelerde azalmaların görülmesi, kullanıcıların/vatandaşların internet üzerinden ucuz, hızlı ve kolay
işlem yapabilme imkanına sahip olabilmesi, zamana ve mekana bağlılık engelinin ortadan kaldırılmasına
yönelik uygulamaların merkezi ve yerel yönetimler eliyle geliştirilmesi geleneksel yönetim anlayışının önemli
ölçüde dönüşümünü mümkün kılmıştır (Aydın ve Kiracı, 2012: 32). Kamu yönetiminde modernleşme ve
yeniden yapılanma çalışmalarının küreselleşme dinamikleriyle şekillenmesinde önemli rol oynayan bilgi ve
iletişim teknolojileri; kamusal ve yerel örgütlenmelerin hızlı hareket edebilen, ihtiyaca dönük uygulamaları
hayata geçirebilen etkin yapılara dönüşmesine imkan sağlamıştır (Şahin, 2007: 165).
Toplumsal, siyasal ve yönetsel dönüşüm süreçlerinin hızlı ve etkili işlemesini sağlayan bilgi ve iletişim
teknolojileri, vatandaş algısını bu yönde kuvvetlendirmiştir. Toplumsal yapı içinde bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanım alanının genişlemesi ve işlevselleşmesiyle, vatandaşların kamu kurumlarından beklenti
ve taleplerinin farklılaştığı, internet kanalıyla bilgi ve hizmet talep etme konusunda ilgilerinin gün geçtikçe
arttığı gözlenmektedir (Acılar, 2012: 125). Teknolojik gelişmelerin sosyolojik değişimleri etkilediği yönündeki
söylemin, kamu ve yerel örgütlenmeleri üzerinde vücut bulduğu görülmektedir (Karkın, 2012: 43). Bilgi ve
iletişim teknolojileri kullanılarak vatandaşa sunulan hizmetler; kaynak kullanımında azalma, hızlı ve etkin
hizmet, hizmet memnuniyeti, şeffaflık, verimlilik gibi yeni yönetsel anlayış ilkeleri bu yönde yansıma bulmuş;
yeni kamu yönetimi anlayışının önemli getirilerinden biri olan e-dönüşüm ve bu dönüşümün kamuda yeniden
yapılanma süreçlerine yansımaları elektronik hizmet uygulamalarını gündeme getirmiştir (Eroğlu, 2010: 228).
E-dönüşüm, demokratik katılım süreçlerinin aktif işleyişini sağlayacak bir kamu yönetimi dönüşümü; bilgi
toplumu stratejisi içinde kurumsal yapılanma ve yönetişim mekanizmalarının uygulamaya geçirilmesinde zaman
ve kaynak tasarrufu sağlayacak hızlandırıcı bir mekanizmadır (Altınok,2005:162). Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin küresel yayılımı, ulusal ölçekte kamu hizmetlerinin görülme biçimlerini de değiştirmiştir. Bu
süreçte internet kullanımının yaygınlaşması ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi, kamusal hizmetlerin
bu ilgi içinde yer almasına zemin hazırlamıştır. Kamu bilgi ve hizmetlerinin internet vb. elektronik erişim
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çerçevesinde sunulmasına yönelik beklentilerde artış görülmüştür. Küresel, ulusal ve yerel ölçekte bu yönde
artan taleplerle e-dönüşüm süreci e-devlet boyutuyla uygulamada karşılık bulmuştur (Yıldırım ve Öner, 2004).
Bilgi toplumu yansımaları ve bilişim teknolojilerinin küresel ölçekte yayılımı ve özellikle internet erişimin
yaygınlaşmasına bağlı olarak; kamu yönetiminden beklenti etkin, şeffaf, verimli, katılım eksenli bir yönetim
anlayışına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, vatandaşlara devlet tarafından sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda
sunulması anlamına gelen e-devlet kavramını ortaya çıkarmıştır (Aydın ve Kiracı,2014:33). 21. yüzyılda kilit
bir kavram olarak e-devlet, geleneksel devlet yapılanmasını bilgi ve iletişim teknolojileriyle elektronik dönüşüm
yönünde değişime zorlamıştır (Acılar,2014:126). Kamuda yeniden yapılanma yönünde çağdaş yapısal
değişimleri hayata geçiren devlet; bilgi teknolojileri yoluyla vatandaşa daha hızlı, güvenilir, kolay ve verimli
hizmet sunma hedefini benimsemiştir (Aydın ve Kiracı, 2014:33).
Devletin elektronikleşme süreci ve hizmet sunma yöntemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin esas
alınması; e-yönetim, e-devlet, e-belediye, e-demokrasi, e-katılım vb. kavramlar ekseninde geleneksel yönetim
anlayışında kapsamlı bir dönüşüm meydana getirmiştir. Elektronik dönüşüm ve beraberinde internet
kullanımının yerel yönetimlere yansıması olarak ifade edilen e-belediye; belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu
mal ve hizmet sunumlarını vatandaşlara internet yoluyla iletmesi ve bu yolla vatandaşların yönetime daha fazla
katılması olarak tanımlanmaktadır (Aydın ve Kiracı,2014:36). E-dönüşüm sürecinde belediyeler, web
teknolojileriyle hizmet sunumlarını işletmeye başlamıştır. Bu süreçte e-devlet kavramının e-belediye kavramı ile
çeşitlenmiş; çoğu belediye kendi web sitesini kurmuştur (Arıcılar, yıl: 126). e-belediye uygulamada yalnız web
sayfası kurmak değil; aynı zamanda yönetimsel, toplumsal ve bilgilendirme temelli tüm süreçlerin, zaman ve
mekana bağlı olma durumu ortadan kaldırılarak; hızlı, etkin, şeffaf ve vatandaş katılımına imkan sağlayacak
şekilde elektronik ortamda işletilebilmektir (Henden ve Henden, 2005: 56).
3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: KATILIM VE E-KATILIM
Küresel, siyasal ve yönetsel düzlemde ortaya çıkan söylem ve anlayışların etkisiyle, vatandaşların
kendilerini etkileyen kararlara yerel ve ulusal düzeyde katılma eğilimleri artmıştır. Vatandaşların katılım
talepleri, genel çerçevede demokratik idealler ekseninde tanımlanmaktadır (Sobacı ve Altınok, 2011:790). Bu
kapsamda, kavramsal çerçevede katılıma yönelik farklı tanımlara rastlamak mümkündür. En sade şekliyle
katılım, yerel sorunlara ve hizmetlere dönük vatandaş katkısı olarak tanımlanmaktadır (Hansen ve Prosperi,
2005: 617'den aktaran Karkın, 2012: 44). Bir başka tanımlamada katılım, vatandaşların ilgi, ihtiyaç ve
değerlerinin, siyasa yapım süreçlerine yansıtılması olarak ifade edilmiştir (Parlak ve Sobacı, 2010:76). Bir diğer
tanımlamaya göre katılım; vatandaşların birer paydaş olarak yönetsel düzlemdeki karar alma ve uygulama
süreçlerine örgütsel boyutta dahil olmasıdır (Karkın ve Çalhan, 2011: 808). Diğer bir tanımlamada ise katılım;
dar anlamda, seçim süreçlerine katılım; geniş anlamda, bürokrasi ve siyasal karar alma süreçlerinin her
aşamasına katılım olarak tanımlanmaktadır (Nie ve Verba, 1978: 46-47'den aktaran Çukurçayır, 2005: 214).
Yönetsel ve siyasal çerçevede vatandaşın karar verme sürecinde aktifliğini ön plana çıkaran katılım
kavramı farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte aynı ana temaya vurgu yapmaktadır. Bu vurgu, karar verme
süreçlerinde vatandaşların varlığına temas etmekte; vatandaşların alttan üste görüş ve önerilerini sürece
yansıtarak siyasa oluşumuna katkılarına yöneliktir (Karkın ve Çalhan, 2011: 809).
Yeni yönetim anlayışının etkisiyle, yönetsel mekanizmaların bilgi ve iletişim teknolojilerini benimsenmesi
katılım kavramını çeşitlendirmiştir. Bilgi teknolojilerinin kamu yönetimi içindeki kullanımının özellikle 1990'lı
yıllarda yaygınlaşması ve 2000'li yıllarla birlikte bilgi teknolojilerinin her alanda dönüşüm sürecinin bir parçası
haline gelmesi, vatandaşların sürece dahil edilmesi yönünde arayışlarda etkili olmuştur (Karkın, 2012: 49).
Yönetimde dönüşümün elektronik erişim kullanımlarıyla hızlandırılması e-devlet kavramıyla eş zamanlı bir
seyir izlemiştir. e-katılımın bir üst kavramı olarak ifade edilen e-devlet; yönetsel alanda vatandaş katılımının
sağlanması ve kamu hizmeti üreten tüm kurum ve kuruluşların örgütsel yapıları arasında yönetişimin hayata
geçirilmesidir (Karkın,2012: 50). Karkın ve Çalhan'a göre e-katılım "e-devletin talep yönü" olarak ifade
edilmektedir (Kalkın ve Çalhan, 2011: 61). e-devlet ve e-katılım kavramları arasındaki ayrışma şu şekilde ifade
edilmektedir. e-devlet süreci; yönetimden vatandaşa, bireylere ve örgütlere ve kendi içerisinde gerçekleşen
süreçleri anlatırken; e-katılım birey ve örgütlerden yönetime doğru işleyen bir süreci ifade edilmektedir (Shaw,
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2009: 7'den aktaran Karkın, 2012: 51). Bu yönüyle e-belediye sistemi, belediyenin kendi içinde tanımlanan,
birimler ve yetkililer tarafından kullanılması düşünülen bir sistem değildir. Aksine, belediye birimleri ve bilgi
alışverişine gereksinim duyan her vatandaşın kullanımına açık, şeffaf bir sistemdir. Bu niteliği ile katılımcı
demokrasinin işletilmesi mümkün olmaktadır (Çoruh, 2008:4). e-katılımın talep yönünü ifade etmeye dönük
olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü e-katılım olgusunu "e-participation" yerine " e-engaging", "eenabling", "e-enpowering" gibi kavramsal çerçevede vatandaşın karar alma ve uygulama süreçlerine doğrudan
dahil edilmesinin ön plana çıkarıldığına vurgu yapmaktadır3 (Karkın ve Çalhan, 2011: 64).
Vatandaşların kendilerini ilgilendiren kararlarların oluşum ve uygulama süreçlerine katılımı demokrasi
kavramı çerçevesinde paylaşılabilir. Bu kapsamda e-demokrasi kavramsal çerçevesinde katılım olgusu için üç
temel aşama ön plana çıkarılmaktadır. İlk aşama, katılıma imkan sağlayan araç ve mekanizmaların
oluşturulmasıdır. Diğer aşama, vatandaş katılımının sağlanabilmesi için teknolojik olanakların temin edilmesi;
son aşama ise, vatandaşların siyasa oluşum süreçlerine alttan üste katkı vermeleri olarak ifade edilmiştir (Karkın
ve Çalhan, 2011: 809).
4. YEREL YÖNETİMLER VE E-KATILIM
Yerel yönetimler, merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi dışında mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları
halkın doğrudan seçtiği karar organları eliyle karşılayan, demokratik ve özerk yönetim yapılarıdır (Sobacı ve
Altınok, 2011: 790). Tarımda makineleşmeyle kırsal nüfusun kentsel alanlara yönelmesi ve kentsel alanlarda
yoğunlaşan nüfusun artan ve çeşitlenen talepleri yerel yönetimlerden hizmet yükünü arttırmıştır. Bu süreçte,
hizmette halka yakınlık prensibiyle görevlerini yerine getiren belediyeler ön plana çıkmaktadır (Şahin,
2007:162). Yeni kamu yönetimi anlayışı, küresel düzeyde gerçekleştirilen ortaklıklar, katılım süreçleri ulusal
düzeyde yerel yönetimlere yönelik farkındalığın artmasında etkili olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
merkezi yönetim mekanizmasındaki elektronik dönüşüm, yerel yönetimler üzerinde de benzer şekilde
hissedilmiştir. Özellikle belediyeler bu süreçte yönetsel yapılarının aldığı kararları, planlama ve kontrol
süreçlerini, gerçekleştirdiği tüm hizmet ve faaliyetleri internet teknolojilerini kullanarak vatandaşa ulaştırmaya
yönelik çalışmalar yapmış, e-belediye kavramının güçlenmesinde önemli rol oynamıştır (Çoruh, 2008: 4).
E-belediye, geleneksel yönetim anlayışının mekan ölçeğinde tanımlanan hizmet tarzının, mekan dışına
çıkarılarak 7 gün 24 saat vatandaşın talep ettiği bilgiye ulaşabilmesini sağlayan mekanizma olup; belediye
yönetimlerinin aldığı tüm kararlarda, planlamalarda, denetimlerde vb. halkın sürece dahil edilmesinde elektronik
erişimin kullanılması olarak ifade edilmektedir (Çoruh, 2009). E-belediye aracılığıyla, vatandaşa kamu hizmeti
sunan belediyelerin; kente yönelik hizmetlerini bilgi ve iletişim teknolojileri destekli düzenlemelerle kentlilere
ulaştırması mümkün olmaktadır. Belediye yönetiminin yönetsel ölçekte aldığı kararların paylaşımı, halkın istek
ve şikayetlerinin mümkün olan en hızlı şekilde ilgili birimlere iletilmesi, kurumlar arası iletişim ve vatandaşların
bireysel katılım süreçlerini işleterek demokratik katılımın sağlanması e-belediye uygulamaları ile
kolaylaşmaktadır (Henden ve Henden, 2005:56). E-belediyeciliğin bir web sitesi görüntüsünden öte yönetimsel
ve toplumsal bilgilendirme amaçlı süreçleri, zaman ve mekan sınırlılıklarından uzaklaştırarak; hızlı ve etkin
hizmet sunumlarının gerçekleşmesine imkan sağlayan elektronik ortam olarak ifade etmek mümkündür (Henden
ve Henden, 2005: 64). Zamana ve mekana bağlılık kalıplarından uzaklaşılarak, talep ve hizmet arasındaki
zamanı azaltan, bu kapsamda vatandaş memnuniyetini artıran elektronik belediye hizmetleri daha şeffaf, daha
etkin ve verimli gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda e-devlet için geçerli olan ilkeler, uygulama süreçleri ve
beklentiler e-belediye hizmetlerine içermektedir (Şahin, 2007: 166).
Vatandaşa hizmet sunan en yakın birim olarak tanımlanan yerel yönetimler, elektronik erişim
seçenekleriyle yerel katılımı güçlendirmektedir. Var olan yönetsel süreçlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanımıyla yeniden yapılandırılması; yerel halk ile yöneticilerin etkileşim halinde olmasına imkan sağlayan
uygulamaların varlığı, yerel hizmetlerin elektronik uygulamalardan yaralanarak daha ucuz, hızlı ve etkin
gerçekleştirilmesi ve daha ulaşılabilir hale gelmesi mümkün olabilmektedir (Yıldırım ve Öner, 2004: 53).

3
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168 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Belediye hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak sunulmasında e-belediye ilkeleri
şunlardır; (Polat, 2006:10-11)).







Hizmetlere farklı erişim seçenekleri sunmak,
Kullanıcılara kendi işini yapma olanağı sağlamak,
Tek duraklı hizmet anlayışı,
Hizmetlerin tasarımında kullanıcıların sürece katılmasını sağlamak,
Vatandaş odaklılık,
Belediye hizmetlerini diğer kamu hizmetleri ile birleştirilmesi ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi

Yerel yönetimler ile demokrasi arasındaki yakın ilişki, vatandaşın katılım mekanizmalarını işleten en
yakın yönetsel birim olmasıyla söz konusu olmuştur. Vatandaşa en yakın birim olarak hizmet sunan belediyeler;
etkin ve rasyonel kamu hizmetinin sunulmasında rol alan birim olarak katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi
yeni yönetsel değerlerin var olduğu yapılar olarak ön plana çıkmıştır (Sobacı ve Altınok, 2011: 791).
Bu çerçevede demokratik yönetişimin hayata geçirilmesinde e-belediye ilkeleri şunlardır (Polat,
2006:25-27).





Kamu bilgilerine erişim ve saydamlık,
Çevrimiçi katılım ve danışma,
Oy kullanma ve yerel temsil,
Sosyal dışlanmayı önleme ve sivil toplumu geliştirme.

Belediyelerin ölçek-etkinlik ilişkisinde ön plana çıkan, kaynak kullanımlarında verimliliğin
sağlanmasıdır. Bu kapsamda belediye kaynaklarının verimliliği, kente yönelik tüm bilgilerin erişilebilir
olabilmesiyle mümkün olur. Kentsel faaliyetler, kentte yaşanan gelişmeler, kentsel yönetim hakkındaki bilgiler
vb. bir sistem çerçevesinde paylaşıldığında ilgililere ulaştırıldığında ve bu yönde geri dönüşlerin takip
edilmesine imkan sağlayan iletişim mekanizmaları geliştirildiğinde; elektronik erişimin işlevselleşmesi mümkün
olabilmektedir (Çoruh,2008:3). Bu kapsamda yerel yönetimlerin e-belediye uygulamalarına geçiş süreci beş
aşamada mümkün olmaktadır (Güler, 2001; Çoruh, 2008:3).
1. Bilgisayarlaşma: Belediyedeki tüm birimlerde bilgisayar kullanımın sağlanması.
2. Otomasyon: Belirli standartlar çerçevesinde belediye iş süreçlerine yönelik programlar yazılması ve
bu düzenlemenin bilişim sistemleriyle entegrasyonu.
3.İnternet Kullanıcılığı: Belediye çatısı altında görev yapan herkesin internete bağlanabilmesi
4.WEB Site Kurma: Belediyenin yüzü niteliğinde bir e-belediye web sitesinin var olması.
5.Yönetimi İnternete Taşıma: Belediye tarafından vatandaşa sunulacak tüm hizmetlerin elektronik
erişim düzlemine taşınması
Yukarıda sıralanan aşamaları gerçekleştirerek elektronik erişimi kullanan yerel yönetimler yeni
yönetim anlayışı çerçevesinde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik ve verimlilik ilkelerini hayata
geçirebilmektedir. Belediye düzleminde hizmetlerin internete taşınması olarak ifade edilen e-belediye
yapılanma süreci üç temel aşamada gerçekleşmektedir (Güler, 2001:6).
1.Belediye içi mali, personel, yazı işleri, imar planlaması vb. yönetim süreçlerinin otomasyonu,
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2. Kentte yaşayanları şikayet, istek ve görüş bildirimlerinin; belediye yetki alanındaki iş ve işlemler
konusunda bilgi alma istemlerinin, belediyelerin iş yeri açma, proje onaylatma gibi ruhsat-izin alma-onay
başvurularının; belediye tarafından tahsil edilen yasal ödemelerin internet üzerinden yapılması
3.Yerel yönetime ilişkin temel veri ve bilgilerin, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilintilendirilerek
paylaşılması
Bilgi toplumunda, eğitim seviyesinin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım alanının
genişlemesi, elektronik erişim kullanan kişi sayısının artması; vatandaşların devletten ve yerel yönetimlerden
hizmet beklentilerini arttırmıştır (Henden ve Henden, 2005:49). Bu eksende, yerel halka hizmet sunan
belediyeler, yönetim anlayışındaki değişim ve gelişmeler ışığında e-hizmet ve e-katılım uygulamalarını
çeşitlendirmektedir. Bu değişim düşüncesinin temelinde e-belediye uygulamalarından beklenen faydaları
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Acılar, 2012:132; Şahin,2007:168; Çoruh,2008:6; Karkın,2011:56).










Vatandaşların internet üzerinden gerçekleştirebileceği hizmetleri kendisinin yapmasıyla yerel
yönetimlerde çalışanların iş yükü azalabilir, hem çalışanların hem de vatandaşın yapılacak
işlemlerde zaman tasarrufu elde etmesi mümkün olur.
Belediye hizmetlerinin yerel halkın katılım imkanlarını kullanarak gereksinimlerine göre
karşılanması sağlanabilir.
Yerele ilişkin bilgilerin daha kısa sürede toparlanması ve sınıflandırılması mümkün olabilir.
Buradan sağlanan zaman tasarrufu iş yükü fazla olan diğer hizmetlere yansıtılabilir.
Hizmette zaman ve mekan sınırlamasının ortadan kaldırılması, elektronik ortama aktarılan
belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak yerine getirilmesi ile mümkün olabilir.
Elektronik ortamda sunulan hizmetler farklı semt ve mahallelerde yaşayan yerel halka eşit
mesafede olma ve eşit düzeyde hizmet götürebilme imkanı sağlar.
Elektronik ortamda sunulan hizmetler bürokratik işlem basamamaklarını azalması ve kısa
sürede sonuç elde edilmesine yardımcı olur.
e-belediye uygulamaları halkın beklenti, talep ve şikayetlerini yönetsel birimlere daha kolay ve
hızlı iletebilmesi hususunda fayda sağlar.
Elektronik ortamda iletilen talep ve şikayetlere yönelik geri dönüşlerin daha kısa sürede
yanıtlanması mümkün olur.
Kentte yaşayanlar vatandaşlar arasında yaşanılan yerin paydaşı olma anlayışı, sunulan
elektronik erişimin katılımcı olma fırsatı güçlenir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel ve ulusal mekanizmalar tarafından etkin kullanımı e-katılım
olgusunun güçlenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşların temel haklarından biri
olan siyasal ve yönetsel kararların oluşum süreçlerine katılım hakkı, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla
sunulmaktadır. Katılım olgusunun elektronik gelişmelerden destek alarak güçlenmesi hem geleneksel katılım
alışkanlığının dönüşümü mümkün kılmakta hem de yeni katılım imkanlarının oluşumuna öncülük etmektedir.
Bu katkıyla e-katılım daha fazla katılıma imkan vererek geniş kitlelere ulaşılmasına imkan sağlamakta; hizmet
sunumlarını zamana ve mekana bağlı olmaktan çıkararak daha erişilebilir hale getirmektedir (Sobacı ve Altınok,
2011: 791-792).
5. 6360 SAYILI KANUN VE YENİ KURULAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE E-KATILIM
Küreselleşme; başta kamu yönetimi, kentler ve yerel yönetimler olmak üzere, yerleşik tüm kavram ve
kurumların değişim yönünde sorgulamıştır. Bu değişim süreci, ülkemizde özellikle 1950’li yıllarla başlayan
hızlı kentleşmeye bağlı olarak ilerlemiş ve şekillenmiştir. Kentlerde artan nüfus mevcut hizmet sunumlarının
yetersiz kalmasına neden olmuştur. Kente gelenlerin dağınık yerleşimleri neticesinde ortaya çıkan durum
altyapı, hizmet, kaynak vb. yetersizliklerin varlığı merkezi hükümeti, büyük kentsel alanlarda bütüncül planlar
yapmaya, koordinasyon sağlamaya ve kentin bütününe yönelik hizmetler üretme kapasitesini artırmaya yönelik
bir takım düzenlemeler yapma yoluna götürmüştür (Karakılçık, 2013: 170). Planlı dönem öncesi ve sonrası
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hazırlanan raporlar, merkezi hükümet tarafından çıkarılan yasalar 1982 Anayasasına ” kanunla, büyük yerleşim
yerleri için özel yönetim modelleri getirebilir” (m.127/3) şeklinde yansımıştır (Arıkboğa, 2013: 54). Bu ifade
Türkiye’de metropol kentler için uzun soluklu bir sürecin başlamasına yasal zemin oluştururken anayasasının
verdiği yetkiyle, büyük kent merkezlerinde büyükşehir yönetimleri kurulmuştur.
Metropollerde özel yönetim modellerinin ilk örnekleri 1984 tarihli 3030 sayılı Kanun ile kurulmuştur.
Kanun, metropoliten alanları yeniden ölçeklendirerek kendine yeni mekanlar yaratma arayışıyla 2004 tarihli
5216 sayılı Kanun4 ile yenilenmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 308). Ancak uygulama sürecinde yaşanan
sorunlar sebebiyle yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.
Büyükşehirlerde yaşanan yönetim ve şehirleşme problemlerini çözmek, küreselleşme ve beraberinde kamu
yönetiminde meydana gelen dönüşümü takip etmek amacıyla, Türkiye de büyükşehir belediye yönetim
sisteminde değişim ihtiyacı doğmuştur (Tortop vd, 2008: 262). Sürekli artan ve değişen ihtiyaçlara cevap
vermek için oluşturulan mekanizmaların dönüşümü zorunlu hale gelirken, değişime ve değişimin ortaya
çıkardığı ihtiyaçlara uyum sağlama yolunda yapılan en son düzenleme, il ölçeğinde büyükşehir yönetimlerini
oluşturan 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanundur (Karakılçık, 2013: 186).
Büyükşehir yönetim modelinde son dönem düzenlemesi olarak hayata geçen 6360 sayılı Kanun idari, mali,
siyasi ve hizmet sunum ölçeği hususunda pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. 6360 sayılı Kanun
çerçevesinde yapılan değişikliklerden bazılarına şunlardır (Karakılçık, 2013: 186);
Yasa ile 16 büyükşehir belediyesine ek olarak 14 il5 büyükşehir belediyesi statüsü elde etmiş ve büyükşehir
sayısı 16’dan 30’a çıkarılmıştır. Büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırına kadar genişletilmiş ve tüm
büyükşehirler il ölçekli kurumsal yapılara dönüştürülmüştür. Büyükşehir olma koşulu nüfus koşuluna
indirgenerek, nüfusu 750.000’i geçen illerin büyükşehirlere dönüştürülebileceği belirtilmiştir. Büyükşehir olan
bütün illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliğine son verilirken; görev, yetki, sorumluluk, personel, mal, hak,
borç ve alacakları ile gelirleri ilgi alanına göre kamu kurumlarına devredilmiştir. Büyükşehir yapılan illerde
valilerin il özel idarelerindeki görev, yetki ve sorumlulukları sona ererken, valilerin yerel yönetimlerle ilgili
yetkileri 6360 sayılı Kanun ile kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na devredilmiştir. Bütün
devir işlemlerinde yetki, yeni bir birim olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na verilmiştir. İçişleri
bakanlığına bağlı olarak kurulan bu kurumların yönetiminde valiler yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Bütün
büyükşehirlerdeki bucak yönetimleri ve tüzel kişilikleri kaldırılırken, bu yönetimler büyükşehir olmayan diğer
illerde devam ettirilmiştir. Bütün büyükşehirlerdeki köylerin tüzel kişiliklerine son verilirken, bağlı oldukları
ilçe belediyelerine köyler mahalle olarak bağlanmıştır. Tüm büyükşehirlerde ve öteki illerde belde
belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, belde belediyesi uygulamasına son verilmiş, beldeler
büyükşehirlerde mahalleye, diğer illerde ise köy tüzel kişiliğine dönüştürülmüştür. Kanun ile bazı yerleşim
yerlerindeki mahalle ve köyler birleştirilerek ilçe yapılmış, bazı mahalleler ayrılarak başka belediyelere
bağlanmıştır. Pek çok kanunda değişiklik yaparak uygulamaya konulan kanunun; nüfus büyüklüğü, hizmet
etkinliği, sosyal altyapı, fiziki yerleşim durumu, ekonomik gelişmişlik vb. kriterlere yönelik eleştiriler
çerçevesinde uygulama süreci 30 Mart 2014'te gerçekleşen yerel seçimlerin ardından başlamıştır.
Türkiye yüzölçümünün %51'lik kısmını ve ülke nüfusunun yaklaşık %80'ni etkileyen bir düzenleme
getirmesi sebebiyle; gerek kanunun yasalaşma sürecinde, gerekse yürürlüğe girene kadar geçen yaklaşık 16
aylık ara/hazırlık döneminde kanuna yönelik çeşitli eleştiriler yapılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin yönetsel
ölçeğinin il sınırına kadar genişletilmesi, il özel idarelerinin, köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğinin
kaldırılması, ölçek ekonomilerinden beklenen faydanın belirlenen ölçekte sağlanamayacağı söylemleri,
belediyelerin kırsal alana hizmet sunma deneyimlerinin bulunmayışı sebebiyle ortaya çıkabilecek etkinsizlik
beklentisi, turizm öncelikli büyükşehir alanlarında merkeze uzak ilçelere hizmet götürmede yaşanabilecek
aksaklıklar, büyükşehir alanlarında eski köy/yeni mahallelerde yaşanabilecek imar ve planlama sorunları,
büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yaşanabilecek vesayet, merkezileşmenin yerelde vücut bulacağına
yönelik endişeler vb. 6360 sayılı Kanun çerçevesinde ifade edilmiştir (Topcu,2015:115-125).
4
5

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kanun No. 5216
Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Ordu
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6360 sayılı Kanun gerekçesinde; etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilir, katılımcı, saydam ve
olabildiğince yerele ağırlık veren yönetim anlayışının pek çok gelişmiş ülkenin kamu yönetimi reformları için
temel ilke ve değer olduğuna değinilmiş; yerel yönetim birimlerinin sürekli biçimde geliştirilmesi ve etkin
hizmet üretme kapasitesine sahip hale getirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir (6360 sayılı Kanun gerekçesi,
2012: 3). Gerekçede “...küreselleşmiş bir dünyada, kamu yönetiminde etkililik ve verimliliği artırmak, yönetsel
kapasite ve koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunları giderebilmek, vatandaşın yönetim sürecine
daha fazla katılımını sağlamak...6" ifadesine yer verilmektedir.
Yasa, büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek elden yürütülmesi ile ortaya çıkacak ölçek ekonomileri
sayesinde; hizmetlerin etkin, koordineli, zamanında, kaliteli, daha az kaynakla, daha verimli olabileceğini
öngörmektedir. Ancak, yasanın temel gerekçelerinden olan ölçek ekonomisi (etkinlik ilkesi) ile demokratik
işleyiş- katılım, yerindelik ilkesi arasındaki ters orantıya dikkat çekilmektedir (İzci ve Turan, 2013: 136).
Büyük kentsel alanlarda ölçek belirlemede dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de belirlenen ölçeğin
demokratik katılıma imkan vermesidir. 6360 sayılı Kanunda iki temel husus vurgulanmıştır. Bunlar; etkili ve
verimli bir yönetsel yapının inşası ve demokratik hayata katılıma imkan sağlayacak sınırların belirlenmesidir.
Buna göre etkili katılımın gerektirdiği yönetsel ölçek bazı hizmetlerin yerine getirilmesi açısından uygunluk
göstermemektedir. Katılım-yerelleşme ve ölçek-koordinasyon ilkelerinin dengelenmesi gerekliliği yasada bu
yönüyle hissettirilmektedir (Koyuncu ve Köroğlu, 2012: 3). Kanun, ölçek ekonomisini hayata geçirerek;
sunulan hizmetlerin daha geniş alanda daha az maliyetle hayata geçirebilmesini amaçlamaktadır. Gerekçede bu
hususa, “büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi ile ortaya çıkacak ölçek
ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az kaynak ile daha kaliteli
hizmet sunulması mümkün hale gelebilecektir” şeklinde yer verilmiştir7.
Tablo 1
6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediyesi Olan İllerin Yüzölçümü, Nüfus ve İlçe Belediye Sayısı

Yeni Büyükşehir
Belediyeleri
Aydın
Balıkesir
Denizli
Hatay
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Tekirdağ
Trabzon
Şanlıurfa
Van
Ordu
Toplam
Tüm
BŞB
Toplam

İlin
Yüzölçümü
(km2)
7.943
14.272
11.861
5.867
13.269
14.525
8.858
12.974
6.339
4.662
19.451
21.334
5.952
147.307
814.578

İlin
Nüfusu

6360 Sonrası 14 yeni
Büyükşehirde Toplam
İlçe Belediyesi Sayısı

1.041.979
1.189.057
978.700
1.519.836
1.367.905
1.089.038
788.996
894.509
906.732
766.782
1.845.667
1.085.542
724.268
5.068.366
59.968.496

17
20
20
15
17
11
10
13
11
18
13
13
9
177
519

Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2015 Faaliyet Raporundan faydalanılmıştır.
6
7

6360 sayılı Yasanın gerekçesi için bkz.:http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
Bkz: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf
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6360 sayılı Kanun uygulama sürecinde oluşabilecek dezavantajlar içinde, il ölçeğinde yönetim sebebiyle
meydana gelebilecek sorunlar sıralanmaktadır. İl ölçeğinde büyükşehir belediyeleri, özellikle yüzölçümü geniş
illerde merkeze uzak ilçelere götürülmek durumunda olan büyükşehir belediye hizmetleri arasında nasıl bir
mekanizma kurarak hareket edilecek sorusu ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda kanunun gerekçesinde yer
verilen " vatandaşın yönetim sürecine daha fazla katılımını sağlamak" yolunda yönetsel birimlerin çeşitli yollar
geliştirme gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Çalışma dahilinde kavramsal analizi sunulan e-dönüşümün e-katılım
fonksiyonu, bu süreçte değerlendirilebilecek alternatif bir yol olarak görülmektedir. Uzaklık-zaman kaybı,
mesafe-maliyet sarmalında zamana ve mekana bağlılık kısıtını ortadan kaldırarak; elektronik erişim
imkanlarının il ölçeğinde tüm vatandaşlar için kullanılabilir hale gelmesi, yerel yönetimlere aktif katılım
söyleminin kuvvetlenmesine imkan sağlayacaktır (Topcu, 2015: 12). Ayrıca, yine kanun gerekçesinde yer
verilen "daha az kaynak ile daha kaliteli hizmet sunulması" ifadesine elektronik erişim kapsamında yer vermek
mümkündür. Buna göre; geleneksel yönetim anlayışında yazılı belge, faks ve posta yöntemi ile gerçekleştirilen
hizmetlerin elektronik ortamda sunulmaya başlamasıyla ortaya çıkan verimlilik, şeffaflık ve kaynak tasarrufu; ebelediye uygulamalarının il ölçeğine yaygınlaştırılmasıyla yeniden gündeme gelecek ve mevcut faydası artış
gösterebilecektir. Merkeze uzak yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yönetsel süreçleri takip etme
imkanının elektronik olarak sunulmasıyla; vatandaş, yerel hizmetlerle ilgili doğru bilgiye ulaşabilme, yönetim
çalışmalarını takip edebilme, talep ettikleri hizmetleri belediye ile etkileşime geçerek kişiselleştirebilme,
mevzuat ve yasalar hakkında bilgi edinebilme, hizmet talep etme maliyetinin azalması ve hizmetlerin kısa
sürede yerine getirilmesi olumlu etkilerle karşılaşabilecektir (Çoruh, 2008: 6; Şahin, 2007:186).
Genel olarak büyükşehir belediyelerinin katılım boyutuyla elektronik erişim imkanlarından yararlanmaları
web siteleri aracılığıyla mümkün olabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanım alanının
genişlemesiyle birlikte, kamu kurumlarının e-devlet yada e-katılım çerçevesinde kullandığı en görünür araç web
siteleridir. Bu görünürlükle pek çok mekanizma yönetsel süreçlerine ilişkin pek çok konuda vatandaşı
bilgilendirmekte, bu web siteleri üzerinden çok yönlü iletişim süreçlerinin işletilmesine imkan sağlamaktadır.
Bu kapsamda, ülke nüfusunun önemli kısmına hizmet sunan yeni büyükşehir belediyelerinin8 web siteleri
üzerinden incelemeler gerçekleştirilecektir. Söz konusu inceleme, çalışmada oluşturulan kavramsal çerçeve ve
kriterler üzerinden gerçekleştirilecektir. 6360 sayılı Kanun gerekçesinde yer verilen genişleyen ölçekte etkin
hizmet sunumlarının gerçekleştirilmesi üzerine inceleme kriterleri belirlenecektir. Özellikle sınırları il ölçeğine
çekilen büyükşehir belediyelerinin ölçek-koordinasyon ve katılım-yerelleşme ekseninde mevcut durumları ve
elektronik erişim alternatifleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
6. 6360 SAYILI KANUN ÖLÇEK VE (E)KATILIM İLİŞKİSİNİN YANSIMALARI
Modern devleti yapılandırmak, şeffaf ve katılımcı yönetsel süreçleri uygulamada görebilmek üzere
gerçekleştirilen idari reformlar, ülke nüfusunu önemli ölçüde etkilemektedir. Bu eksende, yeni büyükşehir
belediyelerinin elektronik erişim ve yerel katılım profilini e-katılım ve e-hizmet interaktif uygulamaları9 ile
belirlenen kriterler10 üzerinden analiz edecektir.

8

Çalışma kapsamında 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye statüsü alan belediyeler (Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Manisa,
Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa) üzerinden inceleme yapılmıştır.
9
Başkana Mesaj, yerel halk ve seçilen başkan arasında iletişim süreçlerinin işletilmesine imkan sağlayan elektronik katılım aracı;
çevrimiçi iletişim, vatandaşlar ile belediye hizmet birimleri arasında, belirli gün ve saatlerde hizmet talebi, öneri, şikayet ve sorun
bildirim süreçlerinin etkileşimli olarak işletilmesini sağlayan chat benzeri elektronik katılım aracı; e-talep, vatandaşın mahalli nitelikteki
ihtiyaçların karşılanması yönündeki isteklerin, standart bir form çerçevesinde elektronik olarak belediye yönetimlerine iletilmesini
sağlayan bir e-katlım aracı; e-şikayet; vatandaşın sunulan yada sunulmasında sorun yaşanan bir hizmet hakkında belediye yetkilileri ile
iletişime geçmesini sağlayan elektronik bir katılım aracı; SMS, vatandaşların öneri, şikayet, sorun vb. bildirimlerini cep telefonları
aracılığıyla iletmesini sağlayan elektronik katılım aracı; çağrı merkezi, vatandaşların yerel nitelikli soru, talep, şikayet, öneri, bilgi alma
vb. başvurularını belediye personeline sabit bir telefon hattı üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz olarak iletmesine imkan sağlayan
elektronik bir katılım aracı; e-oylama, büyükşehir belediyelerinin yerel halka sunulan hizmetler, gerçekleştirilecek proje uygulamaları,
sosyal ve kültürel faaliyetler hususunda gerçekleştirilecek yönetsel karar alma süreçlerine yerel halkı dahil edip fikir almasına ve proje
demokrasisinin işletilmesine imkan sağlayan elektronik katılım aracı; canlı yayın-web TV: büyükşehir belediye meclisi tarafından
gerçekleştirilen ve yasal olarak (5216 Sayılı Kanun, Mad. 14) yerel halkın katılım imkanı bulunan mutat toplantıların canlı yayın olarak
web sitesi üzerinden sunulmasına imkan sağlayan elektronik erişim aracı; anket; belediye tarafından sunulan hizmetler hakkında yerel
halkın değerlendirmesini almaya yönelik elektronik memnuniyet araştırması; BİMER, "4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu" kapsamında
ilgili belediye web sayfası üzerinden Başbakanlık İletişim Merkezi'nin sayfasına doğrudan bağlanma imkanı sağlayan elektronik katılım

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

173

Büyükşehir belediyelerinin yerel, ulusal ve küresel düzeyde ulaşılabilirliği web siteleri üzerinden
sağlanmaktadır. Aşağıda yer alan Tablo.2'de, 14 yeni büyükşehir belediyesinde e-katılım araçlarının mevcut
durumu; web sayfalarında var olan e-katılım araçları (v) ve henüz uygulamaya konulmayan e-katılım araçları
(y) paylaşılmaktadır
Tablo 2
Yeni Büyükşehir Belediyelerinin e-Katılım Araçları
Yeni Büyükşehir Belediyelerinin

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
y
v
v
v

v
y
y
y
y
y
y
v
v
v
y
y
y
v

v
v
v
y
y
y
y
y
y
y
y
v
v
y

Toplam
v
7
6
5
5
5
4
5
5
6
6
4
6
6
7

y
3
4
5
5
5
6
5
5
4
4
6
4
4
3

Memnuniy
et Anket

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Web TV
Anket

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Canlı
Yayın

v
v
v
v
v
v
V
V
V
V
V
V
V
V

Çağrı
Merkezi

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

e-Oylama

Çevr
SMS

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
v

BİMER

v
v
y
v
v
y
v
y
v
v
v
v
v
v

e-Şikayet

Aydın
Balıkesir
Denizli
Hatay
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Malatya
Tekirdağ
Trabzon
Şanlıurfa
Van
Ordu

e-talep

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

e-Katılım Araçları
Çevrimiçi
İletişim

Yeni
Büyükşehir
Belediyeleri

Başkana
Mesaj

Sıra
No

Tablo.2'de e-katılım araçlarının mevcut durumu paylaşılmaktadır. Tabloda yer almayan, genel bir
değerlendirmeyle; büyükşehir belediyelerinin web sitelerinin tamamında bilgi hizmetlerinin paylaşımı
konusunda oldukça fonksiyonel bir görüntünün varlığından söz edebilmek mümkündür. Bilgilendirme
hizmetleri kapsamında, büyükşehirlerin tamamının web sayfasında; başkan profili, meclis, encümen, teşkilat,
organizasyon ve yönetim şeması, geçmiş dönem belediye meclisi kararları, faaliyet ve komisyon raporları,
stratejik plan gibi kurumsal bilgiler; meclis üyelerine yönelik detay bilgiler; belediye kanunun kapsamında
sunulan hizmetler; kentin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusuna dair tanıtım içerikli bilgiler, belediyenin
geçmişine ve eski başkanlara ilişkin bilgiler, belediyenin çalışmalarına yönelik proje bilgileri, güncel faaliyet
paylaşımları, geleceğe dönük etkinlik takvimleri, yerel halkın günlük hayatta ihtiyacı olabilecek nöbetçi eczane,
hava durumu, önemli numaralar vb. genel bilgilere rastlamak mümkündür. Bu yönüyle, büyükşehir statüsünü
alan yeni belediyelerin bilgi verme fonksiyonunu yerine getirecek yeterlilikte olduğu düşünülmektedir.
6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi olan 14 belediyenin interaktif e-katılım araçları bakımından
yeterince fonksiyonel olmadığı Tablo.2'de görülmektedir. Bu düşünceyi destekleyen, belediye yönetimi ve
aracı (Karkın ve Çalhan, 2011:810; Çukurçayır, 2005: 221-230; Sobacı ve Altınok, 2011: 793; Bensghir,2000:76-90; 2001a:113-131;
2001b:62-72; 2001c:114-126; Arıcılar, 2012:137-138: Aydın ve Kiracı,2014:38).
10
Söz konusu kriterlerin belirlenmesinde literatüre dayalı genel bir araştırma yapılmıştır. Bu yöntemin benimsenmesinde amaç, eski
büyükşehir belediyelerini inceleyen benzer araştırmalar ile yeni büyükşehir belediyelerini benzer kriterler çerçevesinde konu alan bu
çalışma arasında elektronik uygulamaların kullanımı açısından bir kıyaslama yapabilmektir. Bu kapsamda incelenen çalışmalar için bkz:
"Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde E-Katılım Uygulamaları WEB Site İçerik Analizi", M. Zahid Sobacı ve Ramazan Altınok, 2011;
"İl Belediye WEB Sitelerinin e-Katılım Açısından Analizi", Naci Kırhan ve H. Serhan Çalhan, 2011; "Küçükşehir Belediyelerinde WEB
Sitesi ve E-Belediye Kullanımı: Bilecik Belediyesi Örneği", Ali Acılar.
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yetkili birimleri ile yerel halka karşılıklı etkileşim imkanı veren elektronik erişim imkanlarının önemli bir
kısmının çoğu belediyede henüz uygulamaya konulmamasıdır. Mevcut tabloda yeni büyükşehirlerin e-talep, eşikayet, BİMER, başkana mesaj, çağrı merkezi gibi e-katılım araçları konusunda fonksiyonel olduğu
görülmektedir. Ancak, özellikle e-oylama, çevrimiçi iletişim, SMS ve anket uygulamaları konusunda
büyükşehirlerin e-katılım olanaklarının henüz geliştirilmediği görülmektedir.
Vatandaşın karar alma süreçlerine katılımını zamana ve mekana bağlı olmadan; hızlı, kolay ve güvenilir
şekilde sağlayan elektronik erişim, birer paydaş olarak vatandaşın yönetsel karar alma süreçlerinde yer almasını
sağlamaktadır (Sobacı ve Altınok,2011:800). Ancak, yapılan çalışma göstermektedir ki yeni büyükşehir
belediyeleri e-katılım olanakları bu yönde henüz yeterince işlevselleştirilmemiştir. Çalışmada yer verilen, 6360
sayılı Kanun özelinde, il ölçeğinde, katılım-yerelleşme ve ölçek-koordinasyon ilişkisinde olası sorunları
elektronik katılım yoluyla azaltmak mümkün mü sorusu akıllara gelmektedir. Tablo.2'de yer alan e-talep, eşikayet, çağrı merkezi, BİMER, başkana mesaj ve canlı yayın-webTV e-katılım araçlarının işlevselliği
düşünüldüğünde, bu soruya olumlu yanıt vermek mümkündür. Merkezden uzak yerleşim yerlerinde, il ölçeğinde
büyükşehir belediyelerinin yerine getireceği hizmetler hakkında bilgi alma/çağrı merkezi, sorun bildirme/eşikayet, hizmet talep etme/e-talep, bilgi edinme hakkı/BİMER, üst yönetici ile iletişim/başkana mesaj ve
yönetsel kararların alındığı belediye meclisi toplantılarının takip etme/canlı yayın-web TV gibi e-katılım
imkanları, il ölçeğinde yerel katılımın olumsuzluklarının giderilmesi açısından işlevseldir. Bu sonuçtan
hareketle, mevcut elektronik uygulamaların geliştirilmesinin ve tüm büyükşehir belediyeleri tarafından yaygın
kullanımının söz konusu işlevselliği artıracağı öngörülmektedir. Ayrıca, benzer ve yerel katılım yönünde
faydası kesinleşmiş yeni elektronik erişim uygulamalarının11, belirlenen niteliklerle tüm büyükşehir belediyeleri
tarafından kullanılması önerilmektedir.
Genel olarak Türkiye'de belediyelerin elektronik erişim aracılığıyla sunduğu hizmetlerde, e-katılım
uygulamalarının e-hizmet uygulamalarının gerisinde kaldığı yönünde tespitler söz konusudur (Sobacı ve
Altınok, 2011: 801). Ölçek-hizmet ilişkisi düşünüldüğünde il ölçeğinde sunulan hizmetlerde gecikmenin olası
sorunları e-hizmet araçlarının işlevselleştirilmesi ile giderilebilir mi sorusu akıllara gelmektedir. Geçmiş
uygulama süreçlerine yönelik tespitler ve 6360 sayılı Kanun kapsamında bazı hizmetlere elektronik erişim
imkanı bulunmasının, yerel katılım açısından işlevsel olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, belirlenen
kriterlerle12 web sayfaları üzerinden yapılan incelemelere Tablo 3'de yer verilmiştir13.

11
SEMOS (Sakarya Büyükşehir Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi),
Bkz: http://www.sakarya.bel.tr/a/Proje/semos/66
12
E-Fatura ödeme, su faturasını elektronik ortamda ödeme imkanı; e-vergi ödeme, emlak vergisini elektronik ortamda ödeme imkanı; e-imar sorgulama,
belediye ölçeğinde imar durumuna yönelik sorgulama yapabilme imkanı sağlayan e-hizmet aracı; e-ruhsat sorgulama: belediye ölçeğinde işyeri açmaya
yönelik ruhsat sorgulamasının elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik e-hizmet; e-evrak takibi, belediyeden talep edilen hizmetlere yönelik süreci
gösteren evrakların takibine imkan sağlayan e-hizmet; e-ulaşım, yerel halka şehir içi ulaşıma yönelik sunulan hizmetlerin (sefer saati, güzergah vb.)
elektronik ortamda paylaşılması; e-trafik, şehir içi ulaşımın mevcut durumunu kullanıcılarla paylaşmaya yönelik e-hizmet aracı; e-haber, büyükşehir
belediyesine yönelik tüm haberlerin, duyuruların yerel halka ulaştırılmasını sağlayan e-hizmet aracı; e-mobil; büyükşehir belediyesi hizmet
uygulamalarının cep telefonu uygulaması olarak kullanılmasına imkan sağlayan e-hizmet.
13

Tablo.3'de yer verilen e-fatura ödeme, e-vergi ödeme, e-imar sorgulama, e-ruhsat sorgulama, e-evrak takibi kriterlerine büyükşehir belediyelerin ebelediye uygulamalarında yaygın olarak yer verilmesi sebebiyle tercih edilmiştir.
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Tablo 3
Yeni Büyükşehir Belediyelerinin e-Hizmet Araçları
Yeni Büyükşehir Belediyelerinin

e-evrak
takip
e- ulaşım

Kent
Rehberi
y
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
y
v
v
y
v
v
v
v
v
y
v

v
v
v
y
v
v
y
v
v
y
v
y
v
y

e-mobil

v
v
v
y
v
v
y
v
v
y
v
v
y
y

e-haber

v
v
v
y
v
v
y
v
v
v
v
v
v
y

e-ruhsat
Sorgulama

v
v
v
y
v
v
y
v
v
v
v
V
Y
V

e- İmar
sorgulama

v
v
v
y
v
v
y
v
v
v
v
v
v
v

Toplam

e-trafik

14

Aydın
Balıkesir
Denizli
Hatay
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Malatya
Tekirdağ
Trabzon
Şanlıurfa
Van
Ordu

e-Hizmet Araçları
e-vergi
ödeme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yeni
Büyükşehir
Belediyeleri

e-Fatura
Ödeme

Sıra
No

v

y
y
v
y
v
v
y
y
v
y
v
y
y
y

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
y
v
y
y
v
y
y
y
y
v
y
y
v

8
8
10
2
9
10
2
8
9
6
10
7
5
6

Y
2
2
8
1
8
2
1
4
3
5
4

Tablo.3'de yeni büyükşehir belediyelerinin e-hizmet araçlarına yer verilmektedir. Genel olarak, yukarıda
yer verilen hizmetlerin çoğu; tüm belediyelerin web sitelerinin ana sayfalarında interaktif uygulamalar kısmında
e-belediye hizmetleri başlığı altında yer almaktadır. e-belediye başlığı altında yer alan e-hizmetlerden
faydalanabilmek için vatandaşların elektronik ortamda kimlik numaraları ile sicil birleştirme bürosundan sicil
numarası ve e-belediye kullanım şifresi alması gerekmektedir. Bu süreçte yapılan incelemeler, e-belediye
uygulamalarının çeşitli isimlerle güvenlik kapsamına alındığını göstermektedir. e-borç ödeme, e-vergi ödeme, eimar sorgulama, e-ruhsat sorgulama, kent rehberi, evrak takibi,e-haber gibi e-hizmet uygulamaları konusunda
tüm belediyelerin işlevsel olduğu görülmektedir. Özellikle merkeze uzak yerleşim yerlerinde bulunan yerel
halkın herhangi bir mesafe engeline takılmadan takip gerektiren evrak iş ve işlemleri ve elektronik erişimle kısa
sürede ve kolaylıkla gerçekleştirilebilen ödeme işlemlerini e-hizmet araçlarıyla gerçekleştirebiliyor olması
oldukça önemlidir. Hizmet ölçeğinin il sınırına ulaştığı büyükşehir belediyelerinin, bu ve benzeri hizmetleri
elektronik erişim araçlarıyla sunuyor olmasının; hem belediye açısından hem de hizmeti alacak vatandaş
açısından tasarruflu olacağı düşünülmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılarak gerçekleştirilen e-hizmet araçlarıyla söz konusu
hizmetin kişiselleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Bu yönüyle sunulan elektronik erişim imkanları, yerel halkı
belediyenin aktif bir paydaşı haline getirmektedir. Belediye web sitesi üzerinden, iş ve işlem yapma süreçlerini
işleten paydaşların yerel katılım bilincinin de bu süreçte kuvvetlenebileceği öngörülmektedir.
Tablo.3'de büyükşehir belediyelerinin mevcut e-hizmet araçları arasında yer alan ; e-mobil, e-trafik ve eulaşım hizmetlerin yeni büyükşehirlerde diğer e-hizmetlere kıyasla daha az işlevsel olduğu görülmektedir. Cep
telefonu kullanımlarının artış gösterdiği günümüzde14, mobil uygulamalarla vatandaşa ulaşabilmek, e-hizmet
araçlarının çeşitlenmesinde ve daha nitelikli tasarımların yapılmasında etkili olacaktır. Şehir kameraları
aracılığıyla kenti 7/24 izleyebilen belediyelerin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin ve şehir içi ulaşımı
14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Artışı 2016.
Bkz: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779
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kolaylaştırıcı elektronik uygulamaların uygulandığı belediye sayısının artması da bu kapsamda vurgulanacak
diğer hususlardır.
7. SONUÇ
Bu çalışma, kamu yönetimde e-dönüşüm sürecini, 6360 sayılı Kanun ölçeğinde uygulayan yeni büyükşehir
belediyelerinin; e-katılım ve e-hizmet profilini; katılım-yerelleşme ve ölçek-koordinasyon sarmalında ortaya
koymaya çalışmıştır.
Kanunun temel gerekçelerinden biri belirlenen ölçekte demokratik katılımın etkinleştirilmesi ve yerel
katılımın güçlendirilmesidir. Katılım-yerelleşme ve ölçek-koordinasyon ilişkisinde etkinliği sağlamak amacıyla
belirlenen ölçek; yerel halkı, yerel katılım mekanizmalarından uzaklaştırabilmektedir. Bu yönüyle, gerekçede
belirtilen demokratik katılımı güçlendirme hedefinin mevcut deneyimlerle ne ölçüde örtüştüğünü görmek
uygulama çıktılarının değerlendirilmesinde önemli bir faktördür.
Katılımcılık açısından belediye yasalarının işlevselliğinin 6360 sayılı Kanun özelinde değerlendirilmesi
yerel katılımının geleceğini ortaya koymak açısından da önemli ve gereklidir. Bu gereklilikle, yeni sistemin
geniş ölçekte uygulanacak olmasından kaynaklanan dezavantajı elektronik iletişim tekniklerinin etkin kullanımı
ile azaltmak mümkün mü sorusuna bu kapsamda yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bir öneri geliştirmek üzere
yapılan incelemede 14 yeni büyükşehir belediyesinin web siteleri üzerinden e-katılım mekanizmalarının ne
şekilde işletildiği incelenmiştir. Yapılan incelemede bazı belediyelerin farklı isimler ile ifade edilen e-katılım ve
e-hizmet araçlarıyla, vatandaşın çeşitli konularda var olan taleplerine cevap verebildiği tespit edilmiştir. Bu
incelemeden hareketle yapılan tespit; yerel katılımın ölçek engeline takılmadan işletilebilmesi için büyükşehir
belediyelerinin elektronik erişim düzeyinde vatandaş katılımını sağlamaya dönük çeşitli ve nitelikli uygulamalar
geliştirmesine öncelik vermesi yönündedir. İl mülki sınırında hizmet sunmakla sorumlu birimlerin bu ve
benzeri uygulamalara önem vermesi ve söz konusu uygulamaların varlığının ilgili birimler tarafından
denetlenmesi ile 6360 sayılı Kanunun demokratik katılım konusundaki dezavantajlarının önemli ölçüde
azaltabileceği düşünülmektedir
Özellikle vatandaşların katılamadığı meclis toplantılarını bulundukları yerden izleyebilme fırsatı verecek
olan canlı yayın vb. geliştirilmiş uygulamaların hayata geçirilmesi; şikayet, istek, görüş ve önerilerini yönetim
süreçlerine iletebilme ve kısa sürede geri dönüş almaya yönelik uygulamaların arttırılması, belediyelerin yetki
alanındaki iş ve işlemler hakkında interaktif bilgi almaya dönük bir anlayış, belediye tarafından tahsil edilen
yasal ödemelerin elektronik düzlemde gerçekleştirilmesini mümkün hale getiren bir süreç, kentin yüzü olma
bilinciyle kente yönelik tüm merak edilenleri vatandaşlar ya da kenti kullanacak olanlar için elektronik ortama
taşıyabilen bir rehber, belediyelerin iş yeri açma, proje onaylatma, ruhsat izin verme vb. onay süreçlerini
elektronik katılım ile gerçekleştirebilen bir denetleyici, yeni ve güncel uygulamalarla belediyeyi vatandaşın
olduğu her yere taşıyabilen bir profil, belediye sınırlarında gerçekleştirilecek hizmetlere kentli vatandaşlarla
karar verebilen bir paydaş ruhu vb. olabilmesi ile mümkün olabilir.
Hizmetin etkinliği için belirlenen ölçek, yönetsel birim sayısı, hizmet çeşitliliği, kullanıcı sayısı gibi
belirleyicilerden bağımsız olarak; bilgi ve iletişim teknolojilerini işlevselleştirebilen ve katılım/paydaş ruhunu
esas alan yerel yönetimler başarılı çıktılara ulaşabilmektedir. Belediye büyüklüğünün elektronik hizmet
uygulamalarının geliştirilmesi için önemli bir etken olduğu literatürde ifade edilmektedir. 6360 sayılı Kanun
gerekçesinde, ölçek ve etkinlik konusunda örneklendirilen İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehir belediyelerini ekatılım ve e-hizmet araçlarının yeni büyükşehirlerde işlevselleştirilmesi yönünde örneklendirmek mümkündür.
Bu örneklendirme ekseninde, nasıl bir kamu yönetimi sorgulamasında, yerel düzeyde belirlenen hizmet
ölçeğinde elektronik erişim imkanlarının niteliği ve niceliğini etkili bir biçimde arttırabilen ve bu yönde
interaktif uygulama modellerinin geliştiren yönetim tespiti ön plana çıkmaktadır.
E-dönüşüm yolunda yeni büyükşehir belediyelerinin mali ve teknik yetersizlikler, uzman personel istihdam
eksikliği, bilgisayarlaşma imkanının yersizliği, yerel halka dönük olarak bilgisayar okuryazarlığının azlığı gibi
sürece bağlı iyileşmelerle güçleneceği öngörülmektedir. E-katılım hususunda ise geçmiş, bugün ve geleceği
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içine alan daha kapsayıcı bir bakış açısına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu noktada, katılım olgusunu algıda
ve uygulama pratiklerinde güçlendirebilmek için geleneksel oy verme anlayışına alternatif olarak;
küreselleşmenin etkisiyle şekillenen idari reformların, yönetsel mekanizmalara etkisini pozitif yönde etkileyecek
bir katılım zihniyetinin dönüşümüne öncelik verilmelidir.
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GÖÇ ENTEGRASYON POLİTİKALARININ TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİ
VE ÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhanettin COŞKUN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
burhanettincoskun@osmaniye.edu.tr
ÖZ
İnsanlığın küresel yaşama alışmaya başladığı bu dönemde birçok devlet çeşitli sebeplerle sınırları kaldırma ve
diğer devlet halklarıyla ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bütünleşme içerisine girmektedir. Bu bütünleşme olgusunun
nedenlerinin başında “göç” gelmektedir. Türkiye de göç ve buna bağlı hareketlerden doğrudan etkilenen ülkelerin başında
yer almaktadır. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve yakın Asya olarak kabul edilen birçok müslüman ülkeden başlayan göçler
Türkiye’yi göç konusunda yeniden yapılanma ve stratejik düşünme ile karşı karşıya bırakmıştır. “Göç Entegrasyon
Politikaları”nın ortaya çıkış nedenlerini ve izlenen yol haritasını ortaya çıkarmak ve Kamu Yönetimine olan ilgisini ve bu
kapsamdaki yerini göstermek araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Türkiye kendisinden yardım isteyen tüm uluslara
geçmişte olduğu gibi gelecekte de ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bu şekilde hareket edebilmeyi istemekte ve diğer
ülkelere örnek olmaktadır. Türk Kamu Yönetimi içerisinde göç entegrasyonları ve sosyal uyum sorunsalının günümüzdeki
gelişimi ve onurlu duruşu başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerince saygı görmektedir.
Anahtar Kelimler: Göç, Göç Politikaları, Sosyal Uyum, Kamu Yönetimi.

The Importance and Status of Migration Integration Policies in Turkish Public Administration
Abstract
In this period when humanity is beginning to adapt to global life, many states are integrating economic, social and
cultural sense with other state peoples by removing borders for various reasons. At the beginning of this integration is the
"migration". Turkey is at the forefront of countries directly affected by migration and related movements.
Migrations, especially starting from the Middle East countries and many Muslim countries considered as close Asia,
have
confronted
Turkey
with
immigration
restructuring
and
strategic
thinking.
It is the main theme of the research to reveal the reasons of "Migration Entegration Policies" and to show the road map and
to show the interest and the place of interest to the Public Administration. Turkey wishes to be able to act in such a way
that it is economic, social and cultural in the future as it is in the past, and it is an example to other countries.
The current development and honorable status of the problems of immigration integration and social cohesion in Turkish
Public Administration are respected especially in the United Nations and European Union countries.
Keywords: Migration, Migration Policies, Social Cohesion, Public Administration

1. GİRİŞ
Göç, yerel, bölgesel ve küresel birçok sebeple oluşan ve insanlığın istemeyerek yüzleşmek zorunda kaldığı
geniş örnekleri bulunan bir süreç olma özelliğine sahiptir. Devletler bireyin huzur, refah ve güvenliği
konusundaki sorumluluklarını yerine getirmekte iken yerel, bölgesel ve küresel bir etki alanının kapsamında yer
tutmaktadır. Dünya üzerinde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi çözümsüzlükler karşısında insanlar birey
merkezli bir zorunlulukla karşılaştıklarında göç etmektedir.
Göçün çekici ve itici sebeplerinin ortak kesişim alanı bulunulan bölgede etkisini gittikçe artıran olumsuz
şartlar ve yeniden kurulmak istenilen bir hayat standardı yakalama arzusudur. İnsan hakları çerçevesinde göç ve
sığınmacı hakları yönünde genişletilen uygulamalar gerek ulus üstü kuruluşlarını ve gerekse devlet
yönetimlerini bir dizi çözüm arayışlarına itmiştir.
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Kamu yönetimi sistemlerinde bu hakların evrensel ilkelerle tüm insanlara sağlanabilmesi ve insanların bu
haklarda eşit şekilde faydalanabilmelerinin getirdiği en önemli tartışma konusu göç edilen ülkenin sığınmacı
insanlar ile ilgili politika uygulamalarının kalitesi ve etki gücü olmuştur. Göç entegrasyon politikalarının geniş
bir perspektifte ele alınması küresel, ulusal ve yerel bakış açılarının birlikte hareket ederek uygulanmasıyla
mümkün olabilecektir.
2. GÖÇE İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Günümüz toplumlarında ortaya çıkan her bir toplumsal olay ve olgu içinde çok parçalı ve kırıklı yapılar
barındırmaktadır. Bir taraftan ‘büyük’, kitlesel nitelikli olgu ve olaylarla karşılaşırken diğer yandan bu olay ve
olgularının kendi içinde parçalandığını, değişerek çeşitlendiğini görmekteyiz. Bu günlerde ortaya çıkan göçler
ve genel olarak göç olgusu da bundan muaf değildir. Ayrıca kitlesel ve sürekli göçler yaşanmakta ise de öte
yandan göçler çeşitlenmektedir; değişerek pratikleşmektedir, çünkü yaşanan gelişmeler, her bir göçü özel ve
kendine özgü kılmaktadır. Toplumsal platformlarda meydana çıkan bu gelişmeler ve değişimler bağlamında,
göçe yönelik yeni bir bilimsel perspektif ve kuramsal yaklaşım gerektirmektedir (Çağlayan, 2006: 1).
Göç kuramları, göç olayının nedenlerine, niteliklerine, gelişim aşamalarına, olumlu ya da olumsuz
etkilerine, sonuçlarına koşut olarak geliştirilmiştir. Bir başka söyleyişle göç kuramları hem yaşanan hem de göç
edilen ülke, bölge ya da kentin itici ve çekici etkenlerine bağlı olarak tanımlanmışlardır. Bunların başında, göç
sosyolojisi açısından göçü doğrudan ilgilendiren ve açıklayan kuramlarla, göçle dolaylı olarak ilgili süreçleri
açıklayan kuramlar gelmektedir (Çakır, 2011: 135).
2.1. Fayda-Maliyet Kuramı
Göçün insan sermayesi kavramı ile birlikte incelenmesi, literatürde “göçün fayda-maliyet yaklaşımı” olarak
adlandırılır. Bu yaklaşımın temel düşüncesi, bireylerin göç etme kararının, göçün fayda ve maliyetlerine bağlı
olduğudur. Sonuç olarak bireyler, göç etmenin faydaları maliyetlerinden yüksek olduğu durumda göç
edeceklerdir. (Çelik, 2005: 168).
Göç kararında bireylerin gelecekle bağlantılı olarak daha yüksek gelir elde etme ve daha iyi iş bulma gibi
beklentileri ön plana çıkmaktadır. Bireyler göç ettiklerinde, kısa bir zamanda bu beklentilerini
gerçekleştiremeyebilirler. Belli bir süre sonra gerçekleştirmeleri mümkün olur. Dolayısıyla göç kararının
sonucunda, fayda ve maliyetlerin beklenen bugünkü değerleri dikkate alınacaktır (Karabulut ve Polat, 2007: 45).
2.2. Çekici-İtici Güçler Kuramı
Toplumsal açıdan baktığımızda insan ve grubun çeşitli faktörler nedeniyle zaman ve mekânda yer
değiştirmesi ile eyleme dönüşen, eylemin bitmesinden sonra da etkileri devam eden bir süreçler bütünü olarak
tanımlanabilir. Göçün itici nedenleri olarak da tanımlanan bu faktörlerin en önemlileri doğal ve toplumsal
çevredir. Bu çevreler, birey ya da topluluğun beklentilerini, özellikle de ekonomik-kültürel ihtiyaçlarını
karşılayamadığı sürece reddedilir ve böylece göç süreci başlamış olur (Çakır, 2011:131).
Ayrıca itici faktörler, memnuniyetsizlik doğuran baskılar sebebiyle insanları mevcut yaşam alanlarından
uzaklaştırırken, çekici faktörler insanların yeni bir yere yerleşmesine etki eder (Akış ve Akkuş, 2003: 530).
2.3. Seçkinlik Kuramı
Bu yaklaşıma göre göçmenler, seçkin niteliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Göçmenler eğitim, yaş,
cinsiyet, medeni durum gibi unsurlar bakımından seçkin niteliklere sahiptirler. Kırsal alanlardan göç edenlerin
seçkin bireylerden oluştuğu düşüncesine dayanır (Çelik, 2002: 276).
Dorothy Thomas (1938), göçmenlerin başlıca sekiz gruba göre göç ile ilgili öneriler sunmuştur. Bu sekiz
grup şunlardır: Yaş, cinsiyet, medeni durum, fiziki ve ruhi sağlık, zeka, meslek ve motivasyon. Thomas
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göçmenlerin gençlerden oluştuğunu iddia eder. Göçmenlerin yaş seçkinliği, bireylerin göç etme eğilimi ve risk
alma yaşı arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Risk alma yaşı, bireylerin göç sonucu ortaya çıkan maliyetleri
karşılayabilmesidir. Bu açıdan gençler yaşlı insanlara oranla daha avantajlıdır. Göçle ilgili çalışmalarda elde
edilen genel bir bulgu, bireylerin göç etme eğilimi ve risk alma yaşı arasında negatif bir ilişki olduğudur. Daha
sonra birçok yazar literatüre önemli katkılarda bulunmuş ve kadınların göç etme eğiliminin erkeklere oranla
daha düşük olduğunu vurgulamışlardır.
3. ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARINA KURAMSAL BAKIŞ
Politika, kamu yönetiminde hükümetlerce izlenen genel prensipler anlamına gelmektedir. Bu bağlamda,
uluslararası göç politikası, ülkelerin göç ile ilgili olarak uyguladığı tüm politikalar olarak tanımlanabilir. Diğer
bir deyişle, bu terim, göç ile ilgili yasal çerçeve ile kamu otoritelerinin göçle ilgili tüm uygulamalarını içine alan
bir terimdir. Her ülkenin göç politikasında farklı şekillerde ve farklı ağırlıkta yer işgal etmesi ile birlikte, genel
olarak göç politikası, hem ülkeye giriş hareketleri ile ülkedeki yabancılarla ilgili olan düzenlemeleri hem de
yurtdışına göç gönderme ile yurtdışındaki kendi yurttaşları ile ilgili olan düzenlemeleri içine almaktadır. Bu iki
boyut, değişik yöntemlerle düzenlendiğinden, literatürde, hükümetlerince göçle ilgili olarak geliştirilen tüm
politikalar; göç alma politikası ve göç gönderme politikası olarak iki başlıkta incelenmektedir (IOM, 2004: 48).
3.1. Uluslararası Göç Politikası Unsurları
Göçmenlerin bütünleşmesini sağlamak amacıyla ülkeler ilk önce bütünleştirme politikalarının uygulanacağı
hedef kitleyi belirler. Diğer bir deyişle, “yerli” ve “göçmen” tanımını yapar. Ülkede yer alan göçmenlerin
çalışma hayatı ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla başvurulan önlemler çok farklıdır. Örneğin
Kanada, göçmenlerin yerleştirilmesini desteklenmesi, kendisine uygun mesleklere yerleştirilerek işgücü piyasası
kapsamına alınması, misafir ülke dilinin öğretilmesi, iş bulamayan göçmenlerin eğitiminin sağlanması, vb.
konularında bütünleştirme programları geliştirmiştir (OECD, 2001: 82).
Göç politikasının unsurlarının, her ülkede değişiklik göstermesi normaldir. Bu bölümde belirtilen göç
politikasının temel unsurlarının hepsi, bazı ülkelerin göç politikasında bulunmamakta ya da çeşitli ağırlıkta yer
almaktadır. Ancak, göç politikasına geniş perspektiften bakıldığı ve göç alan ülkelerdeki durum incelendiğinde
göç politikasının temel unsurları aşağıda belirtilmiştir (OECD, 2001: 76-85) :
-

-

Ülkeye Giriş ve Ülkedeki Yabancılar: Göç alma politikası, belli kazançlar bekleyerek göç alma ve
göçün sebep olabileceği ekonomik ve sosyal maliyetleri en aza düşürerek göçten maksimum kazanç
sağlamak için şekillendirilmektedir. Bu bağlamda; bir ülkenin uluslararası göç politikasının en önemli
unsurları, kendisine yönelen göç akımını himaye altına alıcı ve yasal olarak onayladığı göçmenler ile
ilgili alınan yasal ve idari önlemlerdir. Başka bir deyişle, göç alma politikaları, göç kontrolü politikaları
ve göçmen politikalarından oluşmaktadır. Ülkeler kendisine yönelen göç akımını kontrolü altına almak
için öncelikle yasal göç almaya yönelik olarak kendi politikalarını geliştirir (OECD, 2001: 76-85).
Ülkeler, göçmenlerin ülkeye giriş, oturma ve çalışma şartları ile ilgili olarak oluşturduğu göç
kanunlarını, genellikle dünya konjonktürüne göre biçimlenen ulusal çıkarları yönünde, yine başka
politikaları ile paralel olarak gözden geçirerek değişiklikler de yapabilmektedir. Mesela 19. yüzyıl
boyunca liberal bir göç politikası uygulayan Yeni Dünya ülkeleri, 20. yüzyılın başlangıcına yıllarına
doğru, ekonomik koşulların bozulması ve milliyetçilik akımının yükselmesi gibi küresel eğilimlere
paralel olarak, göç politikalarını yavaş yavaş daha kısıtlayıcı bir hal almıştır (Solimano, 2001: 11-12).
Yurt Dışına Göç Gönderme ve Yurt Dışındaki Vatandaşlar: Uluslararası göç politikalarının ikinci yönü
de yurtdışına göç gönderme ve yurtdışındaki vatandaşlarla alakalı bir şekilde geliştirilen politikadır.
Birtakım ülkeler, özellikle işsizlik problemini çözmek, işgücüne mesleki nitelikler kazandırılması ve
yurtdışından gelecek olan tasarrufları ulusal kalkınmada kullanılması maksadıyla, yurtdışına göçü
özendirici birtakım politikalar geliştirmektedir. Göç gönderme politikası, farklı kazançlar bekleyerek
vatandaşların yurtdışına gönderilmesi ve göç göndermenin ekonomik ve sosyal maliyetlerinin
azaltılması amacıyla geliştirilen düzenlemelerden meydana gelir. Gerçekte her göç gönderen ülke
hükümetlerince bilinçli bir şekilde göç gönderme politikası geliştirilmediği gibi, geliştirilse bile bu
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amaçların hepsine yönelik düzenlemeler yapılmamaktadır. İdeal bir göç gönderme politikasının
faktörleri genellikle ortak şekilde değerlendirilebilir (Mirekoç, 2009:3).
Uluslararası göçün en temel unsuru, göçün bir ülkeden diğerine yönelik olmasıdır. Bu durumda, göç
sürecine birden fazla ülke dâhil olmaktadır. Bir başka deyişle, göçün tüm aşamalarında hem göç eden kişi hem
göç gönderen ülke hem de göç alan ülke ile ilgili çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bunun neticesinde de göç, tüm
bu faktörler üzerindeki etki ve sonuçlarını hem göç gönderen hem de göç alan ülkede göstermektedir. Ulus aşırı
hareket eden kişinin terk ettiği ülkeye “kaynak ülke”, göç etmek istediği ülke de “hedef ülke” şeklinde ifade
edilmektedir. Kaynak ülkeden hedef ülkeye doğru olan hareket süreci içerisinde bir süre üçüncü bir ülkede
kalındıysa, bu ülke de “transit ülke” şeklinde ifade edilmektedir. Bu durumda, transit ülkedeki farklı etkenler de
göç sürecinde araya girmekte, göç süreci transit ülkedeki durumları da etkilemektedir (Stalker, 2006: 5).
Göç tarihini incelediğimizde 1945 sonrası yaşanan göçler kapsam ve derece açısından farklılıklar
barındırdığı ifade edilebilir, burada dikkatle incelenmesi gereken bu nüfus hareketlerinde demografik büyüme,
iklim değişikliği, üretim ve ticaretin gelişmesinde etkili rol aldığı belirgindir. Gönüllü veya zorunlu olarak
göçün farklı biçimlerde ortaya çıkmasında savaşlar, fetihler, ulusların şekillenmesi ve devletlerin
imparatorluklarının oluşumu etkili olmuştur (Castles ve Miller, 2008: 69).
Uluslararası göçün, 20.yy’ın sonundan günümüze kadar göçün bilinen yapısının dışında yeni formlar aldığı
ve giderek artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Özelikle küresel ilişkilerin belirleyici olduğu bir dünyada nüfus
hareketlerinin de bundan nasibini alması kaçınılmazdır. Dolayısıyla uluslararası göç yerel toplumların ve ulusal
ekonomilerin küresel ilişkilere entegre olmalarının bir sonucu olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu
entegrasyon, göç alan ve göç veren ülkelerdeki sosyal yapıları da dönüştürmektedir (Castles, 2000: 269).
Günümüzde göç göze çarpan bazı özellikler göstermektedir. Bunlardan biri kişi basına gelirde ve yasam
kalitesinde oldukça yüksek ve hala artış göstermeye devam eden uluslararası farklılıklardır. Bu farklılıklar
geçmişe oranla daha geniştir ve artık herkesçe bilinir olmuştur. Kitle iletişimi, öncü göçmenlerin ve mevsimlik
göç gibi döngüsel göçlerin de etkisiyle uluslararası göçün nispi hacmi daha önce erişilmeyen boyutlara
ulaşmaktadır. Diğer bir özellik; güneydeki nüfus artış oranlarının, kuzeydeki emek piyasasının emme
potansiyelinden daha yüksek olmasıdır (Castles and Miller,1993: 4; Faist, 2003: 53).
Bunun yanı sıra ekonomik ve yapısal kısıtların bir sonucu olarak halkın katılımına daha az fırsat veren
merkeziyetçi yapıya karşılık yerel yönetimler katılma konusunda en iyi tecrübeyi sunan birimler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu durum uluslararası alanda da kabul görmüş ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartında "Hizmette Halka Yakınlık İlkesi" olarak yerini bulmuştur. Bu ilkeye göre kamusal sorumluluklar
genellikle ve tercihen yurttaşa en yakın olan yönetimlerce yerine getirilir (Yolcu ve Sezgin, 2016: 71).
Uluslararası göç, hem alan hem de göç gönderen ülke yönünden büyük çaplı ekonomik, sosyal, kültürel,
siyasal sonuçlar oluşturmakta olup her ülkenin kendi öncelikleri dâhilinde göç politikası oluşturması kaçınılmaz
olmuştur (İçduygu vd., 2014: 307). Politika, kamu yönetiminde hükümetlerce izlenen genel prensipler anlamına
gelmektedir (IOM, 2004: 48). Bu bağlamda, uluslararası göç politikası, ülkelerin göç ile ilgili olarak uyguladığı
tüm politikalar olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, bu terim, göç ile ilgili yasal çerçeve ile kamu
otoritelerinin göçle ilgili tüm uygulamalarını içine alan bir terimdir. Her ülkenin göç politikasında farklı
şekillerde ve farklı ağırlıkta yer işgal etmesi ile birlikte, genel olarak göç politikası, hem ülkeye giriş hareketleri
ile ülkedeki yabancılarla ilgili olan düzenlemeleri hem de yurtdışına göç gönderme ile yurtdışındaki kendi
yurttaşları ile ilgili olan düzenlemeleri içine almaktadır. Bu iki boyut, değişik yöntemlerle düzenlendiğinden,
literatürde, hükümetlerince göçle ilgili olarak geliştirilen tüm politikalar; göç alma politikası ve göç gönderme
politikası olarak iki başlık da incelenmektedir (IOM, 2004: 48).
Bununla birlikte ülkeler, kendilerine yönelen göç hareketlerini denetim altına almak amacıyla uluslararası iş
birliği yoluna da gitmektedirler. İki ya da çok taraflı antlaşmalar yoluyla genellikle vize, sınır kontrolleri ve geri
kabul hususlarında iş birliği oluştururlar. Bu durumda, ulusal politikalar, ülkelerin uluslararası iş birliğinde
verdiği taahhütler paralelinde biçimlenmektedir. Başka bir deyişle, ülkelerin göç politikalarında, ülkelerin
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uluslararası antlaşmalardan doğan yükümlülükleri de göz önüne alınmaktadır. AB’ne üye ülkeler, kendi ulusal
göç politikasını meydana getirirken, temel özelliği, AB vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları arasında
yapılan ayrım olan AB göç politikasına dâhildir. AB vatandaşının birliğe üye tüm ülkelerde oturma ve çalışma
hakkının bulunduğu, buna rağmen üçüncü ülke vatandaşlarının ise AB ülkelerine göçünün sınırlandığı ikili bir
göç rejimi yer almaktadır (Solimano, 2001: 13).
Görüldüğü gibi göç entegrasyon politikalarının çoğaltan etkisinden faydalanmak zorunluluğu göz önünde
bulundurulması gereken bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte yerel ve bölgesel entegrasyon temelinde
bireysel gelişmişlikten başlanarak toplumun tümünü kapsayabilen uygulamaların çoğaltılması gerekmektedir.
Bunun için ulus üstü kuruluşların ekonomik ve siyasi destek vermesi devletlerin işlerini kolaylaştırabilecek
önemli bir tartışma konusudur.
4. AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKALARI
1985 yılında imzalanan Schengen Anlaşması ile ortak bir göç politikasının oluşturulmasına ilişkin ilk
temeller atılmıştır. Başlangıçta ülkeler egemenliklerine ilişkin hüküm doğuran işlemlerden vazgeçmeye
yanaşmamalarına rağmen bu sürecin hızla değişerek topluluk kurumlarına yetkilerin devredildiği görülmektedir
(Apap, 2001: 2).
Schengen ile üye ülkeler arasında sınır kontrollerinin kaldırılması, ortak hareket kabullerinin tamamlanması
ve dış sınır kontrollerinin güçlendirilmesi aşaması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda elektronik ortamda olan
bilgi akışı sistemi (Schengen Information System-Schengen Bilgi Sistemi) birliğin dışındaki ülkelerden bilgi
değişimi sağlama, güvenlik hizmeti ve her üye ülkenin tanımladığı istenmeyen insanların ortak listesinin
hazırlanması da bu kapsamdadır. Bu antlaşma ile 127 ülkeyi içeren ortak bir vize listesi hazırlanmıştır. Ortak
vize listesinin oluşturulması söz konusu olduğundan bu süreç oldukça uzun zaman almıştır. Amsterdam
Antlaşması ile entegrasyonun geliştirilmesi bakımından daha büyük bir anlam kazanmıştır. İngiltere ve İrlanda
hariç tüm üye devletler bu sürecin içinde bulunmaktadırlar (Dearden, 1997: 25; Martin & Widgren, 2002: 20;
Commission, 2004: 13).
Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, dünyanın önemli göç hedeflerinden biri haline gelmiştir.
Avrupa ülkelerine yönelen göçün özellikleri zaman içinde değişmiş olsa da göç olgusu ve bağlantılı olduğu
alanlar, gerek ulusal gerekse topluluk düzeyinde, gündemde her geçen yıl daha fazla yer işgal etmeye
başlamıştır. Topluluk çapında tek pazarın tesis edilmesi, uluslararası göç kapsamında iki alan olduğuna işaret
etmektedir. Birinci alan birlik içindeki göç hareketleri, ikinci alan da birlik dışından gelen göç hareketlerinin
düzenlenmesidir. Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran 1957 Roma Antlaşmasında temel amaç imzalayan
ülkeler arasında ortak pazar kurulması olmuştur. Bu amaç, söz konusu Antlaşmanın 3(c) maddesinde “kişilerin,
mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması” olarak belirtilmiştir. Başka bir
deyişle, imzalayan ülkeler arasında Ortak Pazar oluşturmaya yönelik olarak, topluluk içinde işçilerin serbest
dolaşımı önündeki engelleri zaman içinde kaldırması öngörülmüştür. Bu kapsamda, Birlik içindeki uluslararası
göç hareketleri -kişilerin serbest dolaşımı- konusu, Avrupa bütünleşmesi ile paralel bir şekilde zaman içinde
geliştirilmiştir (Kicinger ve Saczuk, 2004: 10).
"Kişilerin serbest dolaşımı” ilkesi, serbest dolaşımın ortak pazarın vazgeçilmez bir unsuru olmasının da
etkisiyle işçilerin serbest dolaşımının sağlanmasına kadar ekonomik bütünleşmeye yönelik olarak ele alınmış,
işçilerin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesinden bu yana da siyasi bütünleşmenin de bir unsuru haline
gelmiştir. 1986 Avrupa Tek Senedi ile başlayan ciddi çabaların arkasından 1992 Maastricht Antlaşması ile
“Birlik Vatandaşlığı” kavramının tesisi sonucu, tüm birlik vatandaşlarının Topluluk içinde serbest dolaşımı
sağlanmıştır. Topluluğa üye ülkelerin vatandaşlarının Topluluk içinde dolaşım ve çalışma hakları, çalışma,
sağlık, sosyal güvenlik konularında ayrımcılığı kaldırılmasını, diplomaların birlik çapında karşılıklı olarak
tanınmasını öngören çok sayıdaki tüzük ve yönerge ile düzenlenmiştir. Sonuç olarak, her birlik vatandaşı,
birliğe üye herhangi bir ülkede çalışma, iş kurma veya iş arama hakkına sahiptir (Dearden, 2000: 3).
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Birlik dışından Avrupa’ya yönelen göç hareketleri ise, Adalet ve İçişleri politikası başlığı altında, uzun
yıllar, ancak iş birliği biçiminde ele alınmıştır. Göç ve iltica konuları ile diğer Adalet ve İçişleri Politikası
alanlarının hassasiyet arz etmesi nedeniyle üye ülkelerin AB organlarına yetki devrinden kaçınması sonucu
çoğunlukla ulusal hükümetler tarafından ele alınarak düzenlenmiş, bu konuda üye ülkeler arasında yakın iş
birliği dahi ancak 1980’li yılların sonunda başlamış, ilk kez 1992 Maastricht Antlaşması ile Topluluk düzeyine
taşınmıştır. Başka bir deyişle, bu konunun Avrupa bütünleşmesi açısından önemli olduğu ancak 1990’lı yıllarda
fark edilmiştir. Bununla birlikte, ilerleyen kısımlarda görüleceği üzere, üçüncü ülkelerden gelen göç hareketleri
konusundaki gelişmeler –göç ve iltica politikası- gelişimi, birlik içindeki göç hareketlerinin –kişilerin serbest
dolaşımı- gelişimi ile doğrudan ilişkilidir.
Üçüncü ülke vatandaşlarına belli koşullara uyması durumunda istihdama erişim, serbest dolaşım gibi haklar
öngörülmüş ancak üye ülkelere bu hakların kullanılmasında geniş yetkiler verilmiştir. Bu alanda Komisyon’un
yoğun yasa tekliflerine karşın, bu teklifler yalnızca yapısal entegrasyona odaklanmış, bu alanda bile
yakınlaştırma sağlanamamış, entegrasyon tanımı ve kapsamı, göçmenlerin diğer alanlardaki entegrasyonunu
sağlayacak mekanizmalar, üye ülkelerin yetki alanında kalmıştır (Brinkmann, 2004: 198-199).
Avrupa Birliği düzeyinde entegrasyon politikaları geliştirilmeye çalışılırken üye ülkeler kısıtlayıcı ve
koruyucu göç politikaları (etkili olmayan) geliştirmiştir. Bu politikalar, araştırmalara dayanmaktan ziyade
siyasidir. Avrupa’da entegrasyon politikaları ortak değildir. Bu alanda, üye ülkeler kendi politikalarını
oluşturmaktadır. Entegrasyon kavramı, göçmenlerin sosyo-ekonomik, yasal/siyasi ve kültürel/dinsel hakları
bağlamında bulundukları ülke ile entegrasyonlarını içermektedir. Bu üç boyut göz önüne alınarak
incelendiğinde, üye ülke entegrasyon politikaları arasında sağlanan yakınlaştırmanın güçlü olmadığı
görülmektedir. Örneğin yasal/siyasi alandaki entegrasyon politikaları konusunda üye ülkeler arasında belli
derecede yakınlaştırma sağlanmıştır. Örneğin, tüm üye ülkelerde üçüncü ülke vatandaşlarının oturma hakları
konusunda minimum AB kuralları uygulanmaktadır. Bununla birlikte, Fransa ve Almanya vatandaşlık verme
kanunları arasındaki farklılıklar da daraltılmıştır. Sosyo-ekonomik alandaki entegrasyon özellikle göçmenlere
istihdamla ilgili sunulacak olan haklar- konusunda ise üye ülkeler konusundaki yakınlaştırmaya daha çok
hassasiyet gösterilmiştir. Komisyonun eşit haklar ve ayrımcılıkla mücadeleye dayalı kural ve yönergeleri, bu
alanda üye ülkeler arasında, öncekine kıyasla daha çok yakınlaşma sağlanmıştır. Ancak sosyal yardım, sosyal
iskân, eğitim, sağlık gibi refah alanlarına erişim ve eşit haklar konusunda yakınlaşma bulunmamaktadır. Üye
ülkeler arasında en büyük farklılığın olduğu alan ise kültürel ve dini entegrasyon politikaları konusudur
(Penninx, 2005: 139-141).
Başta Avrupa Birliği olmak üzere ekonomik açıdan çok gelişmiş ülkeler çekiciliklerinin de etkisiyle birçok
ulusun nüfusunu barındırmaktadır. Bu göç eden nüfusun büyük bir çoğunluğu Türkiye üzerinden transit geçiş
yaparak bahse konu ülkelere gelmektedir. Hedef ülke ve transit ülkelerin birlikte uygulayacakları ortak ve
samimi entegrasyon politikaları tutarlılık sağlayacak ve uluslar arası barış, ekonomi, sosyal huzur ortamı gibi
konularda istikrar tesis edilebilecektir. Bu sonuç göçe sebep olan olarak itici ve çekici faktörlerin
dengelenebilmesinde ve insanlık sınavında etkili olabilecektir. Bu konuda Türkiye’nin elde ettiği ivmelenme
uluslararası ortamın gereklilikleri ve ulusal çıkarların korunması düşüncesiyle ortaya çıkan, anlamlı ve samimi
politika süreçleri olmaktadır. Türkiye’de uygulanan bu politikaların kamu yönetimindeki önemi ve uygulama
sahasını genişleten durumlara kısaca bir göz atmak yerinde olacaktır.
5. ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE’DE GÖÇ POLİTİKALARININ KAMU
YÖNETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Türkiye, yurtdışına göç hususunda, göç hareketlerinin başlamasından sonraki dönemde ortaya çıkan faktör
olmuştur. Türkiye’den yurtdışına göç hareketlerini belirleyen temel unsurun, Avrupa ülkelerindeki işgücü talebi
olduğu görülmektedir. İkinci Dünya savaşı sonrası tekrar yapılanma aşamasına giren Avrupa ülkeleri, meydana
gelen emek kıtlığını Türkiye ve benzeri ülkelerden karşılama yoluna gitmiştir. Bahsedilen dönemde,
Türkiye’nin sermaye birikim ve üretim modellerindeki problemler ile yüksek nüfus artış hızının bir neticesi
olarak yükselen işsizlik oranları, Avrupa ülkelerine işgücü göçünün başlamasına sebep olmuştur. Bu dönemde
yaşanan işgücü göçü hareketleri, bireysel girişimler ve özel aracılar vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Ancak,
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Türkiye’den yurtdışına çıkmanın zorluğu ve emek piyasaları hakkında Türk işçilerinin geniş bir bilgi sahibi
olmaması gibi sebeplerle göç hareketi çok kısıtlı seviyede kalmıştır (Abadan-Unat, 2002:42).
Uluslararası göç hem alan hem de göç gönderen ülke yönünden büyük çaplı ekonomik, sosyal, kültürel,
siyasal sonuçlar oluşturmakta olup her ülkenin kendi öncelikleri dâhilinde göç politikası oluşturması kaçınılmaz
olmuştur.
Göçmenlerin bütünleşmesini sağlamak amacıyla ülkeler öncelikli olarak bütünleştirme politikalarının
uygulanacağı hedef kitleyi belirlemektedir. Diğer bir deyişle, “yerli” ve “göçmen” tanımını yapar. Ülkede yer
alan göçmenlerin çalışma hayatı ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla başvurulan önlemler çok
farklıdır. Örneğin Kanada, göçmenlerin yerleştirilmesini desteklenmesi, kendisine uygun mesleklere
yerleştirilerek işgücü piyasası kapsamına alınması, misafir ülke dilinin öğretilmesi, iş bulamayan göçmenlerin
eğitiminin sağlanması, vb. konularında bütünleştirme programları geliştirmiştir (OECD, 2001: 82).
Bunun yanında, birçok göç alan ülke, göçmen çocuklarının misafir ülkedeki eğitim sistemine alışabilmesi
için eğitim sistemine geçmeden önce onlara ön eğitim verilmesine büyük önem vermektedir. Göçmenlerin
bütünleşmesi için düzenlenen politikalar, göçmenlerin kendi ihtiyaçlarını karşılamasını ve toplumla
bütünleşmesini sağlamaktadır. Bunun yanında, bu politikalar, esas demokratik değerlerin muhafaza edilmesini,
erkek ve kadın için eşit hakları ve fırsatların sağlanmasını ve ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile
mücadeleyi amaçlamaktadır (OECD, 2001: 83).
Günümüzde yasal olarak sürekli oturum hakkını içeren göçe izin veren ülke sayısı sadece beştir. Bunlar;
ABD (800.000), Kanada (200.000), Avustralya (75.000), İsrail (65.000) ve Yeni Zelanda (35.000) olup, yılda
yaklaşık 1,2 milyon göçmen almaktadırlar. Ancak, bu veriler sadece kayıt altındaki resmi göçü içermektedir.
Mülteci statüsü verilmeyen sığınmacılar, misafir işçiler ve yasadışı göçmenler bunların dışındadır (Niessen,
2003: 2).

2004 yılında imzalanan Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına göre dünya çapında göç
hareketlerinin düzgün akışını sağlamak, göçmenlerin gittikleri ülkeye en iyi koşullarda yerleşmeleri, ülkenin
ekonomik ve sosyal yapısına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak maksadıyla, göç ile ilgili hizmetlerin
uluslararası boyutta sağlanmasının çoğu zaman gerekli olduğunu kabul edilerek aşağıda belirtilen maddelerin
uygulanması kararlaştırılmıştır (Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşması, 2004: 1).
-Geçici göç, dönüş göçü ve bölge içinde yapılan göçler için de benzer hizmetlerin gerekebileceğini;
-Mültecilerin, yerlerinden edilmiş şahısların ve ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan diğer bireylerin
de uluslararası göç unsuruna dâhil olduklarını ve bu insanların da uluslararası göç ile ilgili hizmetlere ihtiyaçları
olduğunu;
-Çalışarak kendi kendine yeterli olabilecekleri, onurlu, kendilerine saygılı bir şekilde aileleri ile birlikte
yaşayabilecekleri başka ülkelere göç etmek isteyen şahısların gidişini kolaylaştırmak amacıyla, Devletlerin ve
uluslararası kuruluşların iş birliğinin teşvik edilmesi gerektiğini;
-Göç olgusunun, göçmenleri kabul eden ülkelerde yeni ekonomik fırsatların oluşmasına yol
açabileceğini ve de göç olgusu ile gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar arasında bir
ilişkinin var olduğunu;
-Göç için yapılan işbirliği ve diğer uluslararası faaliyetler açısından, gelişmekte olan ülkelerin
ihtiyaçlarının göz önünde tutulması gerektiğini;
-Sadece göç sürecinin kendisi değil, göçmenin kendine has özel durumu ve insani ihtiyaçları gibi
hususlar ile ilgili araştırma ve danışma süreçlerinin yürütülebilmesi açısından, Devletler ve uluslararası
kuruluşlar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini;
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-Göçmenlerin hareketinin, mümkün mertebe olağan ulaşım hizmetleri ile sağlanmasının gerektiğini
ancak bazı durumlarda ek veya farklı kolaylıkların da gerekebileceğini;
-Göç ve mülteciler konularında Devletler, uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları arasında sıkı iş birliği ve eşgüdüm olması gerektiğini;
-Uluslararası göç
doğduğunu takdir eder,

ile

ilgili

faaliyetlerin,

uluslararası

düzeyde

finanse

edilmesi

gereğinin

Bu bağlamda International Organization for Migration'ı, yani Uluslararası Göç Örgütü'nü (bundan sonra
"Örgüt" olarak anılacaktır) kurarak, 5 Aralık 1951’de, Brüksel'de benimsenen Göç Konferansı Kararı'nı
yürürlükten kaldıran bu Kuruluş Anlaşması’nı kabul ederler. Mevcut metin, Avrupa Hükümetler arası Göç
Komitesi'nin ("Intergovernmental Committee for European Migration", Örgüt'ün eski unvanı) 19 Ekim 1953
tarihli Kuruluş Anlaşması’na ek olarak; 20 Mayıs 1987'de benimsenen ve 14 Kasım 1989'da yürürlüğe giren
değişiklikleri de kapsamaktadır.
Örgüt'ün amaçları ve işlevleri aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:
-Kendilerine sağlanan mevcut ulaşım imkânları yetersiz olan veya özel yardım olmaksızın ulaşımları
sağlanamayacak olan göçmenlerin, nizami göç imkânı sağlayan ülkelere doğru organize bir şekilde ulaşımının
yapılması için gerekli çalışmaları yürütmek;
-Örgüt ile söz konusu şahısları kabul etmeyi taahhüt edenler dahil olmak üzere ilgili devletler arasında
yapılabilecek anlaşma ve ayarlamalarla, mültecilerin, yerinden edilmiş şahısların ve uluslararası göç
hizmetlerine ihtiyacı olan diğer şahısların ulaşımının tertipli bir şekilde yapılması ile ilgilenmek;
-İlgili devletlerin isteği ve rızası üzerine; örgütün amaçları dâhilinde, işe alma, seçme, işlem yapma, dil
eğitimi, yönlendirme faaliyetleri, tıbbi muayene, yerleştirme, kabul ve entegrasyonu kolaylaştırıcı faaliyetler,
göç hususları ile ilgili danışmanlık hizmetleri ve diğer yardımları verme gibi göç hizmetlerini sağlamak;
-Devletlerin talebi üzerine veya ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde -gönüllü olarak
yurda dönüş dâhil-gönüllü geri dönüş göçü amaçlı benzer hizmetler sağlamak;
-Devletlerin, uluslararası ve diğer kuruluşların; uluslararası göç hususları ile ilgili görüş ve
deneyimlerinin paylaşılabilmesi, uluslararası göç ile ilgili konulardaki çabalarında iş birliği ve eşgüdümün
teşvik edilmesi ve de bu hususlarda pratik çözümlerin geliştirilebilmesi için bir forum oluşturmak.
-Örgüt, diğer faaliyetlerinin yanı sıra göç, mülteciler ve insan kaynakları alanlarındaki uluslararası
faaliyetlerin koordinasyonunu kolaylaştırma çalışmalarını yürütürken, bu hususlar ile ilgilenen uluslararası
hükümet kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birliği içinde olacaktır. Bu iş birliği, ilgili tüm
kuruluşların yetkilerine karşılıklı olarak saygılı kalınması suretiyle yürütülecektir. Örgüt kabul standartlarının ve
kabul edilecek göçmen sayısının kontrolünün Devletlerin içişlerine tabi olduğu gerçeğini tanıyacak ve işlerini
yürütürken, ilgili devletin yasaları, düzenlemeleri ve politikalarına uyacaktır.
Yukarıda belirtilen anlaşma uyarınca Türkiye’de göç politikaları üzerine yoğunlaşarak ilgili kuruluşların
kamu yönetimi anlayışındaki yeri güçlendirilmiştir.
Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılarla ilgili ilk genel düzenleyici belge, 14 Haziran 1934 tarih ve 2510
sayılı İskân Kanunudur. Kanun, Türkiye’ye yönelik sığınma ve göç hareketleri ile ülkemize gelenlerin ülke
içinde iskânlarını düzenlemektedir. 2006 yılında 2510 sayılı Kanunun yerini 5543 sayılı aynı kanun almıştır.
5543 sayılı İskân Kanunu göçmen, serbest göçmen, iskânlı göçmen, münferit göçmen ve toplu göçmen gibi
çeşitli göçmen türlerini tanımlamış ise de soydaş odaklı düzenlemelerle sınırlı bir yapı öngörmektedir.
Dolayısıyla bahsi geçen göçmen tanımındaki sınırlayıcı yaklaşım, günümüz koşullarında düzenli, düzensiz göç
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ve uluslararası koruma alanlarını içeren göç kavramından uzak kalmıştır. İskân Kanunu kapsamı dışında kalan
yabancılara ilişkin iş ve işlemler ise 1950 yılında çıkarılmış olan 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı
Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlarla yürütülmüştür. Uluslararası koruma
(iltica) alanına baktığımızda iç hukukumuzdaki ilk düzenleyici belgenin 1994 Yönetmeliği olarak bilinen
“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden
Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılar ve Olabilecek Nüfus
Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olduğunu görmekteyiz.18 Söz konusu
Yönetmelik, bireysel ve kitlesel olarak sığınma amacıyla Türkiye’ye gelen yabancılara uygulanacak usul ve
esasların tespit edilmesine ve görevli kuruluşların belirlenmesine ilişkin hükümlere yer vermektedir. Bu
düzenlemelerin yanı sıra farklı kanunlarda kısmen ve dağınık olarak düzenlenmiş göç alanına ilişkin hükümlere
yer verildiği görülmekte ise de bu alanda hissedilen kanun düzeyindeki mevzuat eksikliği çoğunlukla idari
düzenlemelerle giderilmeye çalışılmıştır (5543 S. İskân Kanunu, 2006).
Günümüzde uluslararası bir nitelik kazanan göç hareketleri, sadece göç alan devletlerde değil,
küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk
sıralarına yerleşmiştir. Böylelikle, toplumlar üzerinde ciddi etkisi görülen söz konusu insan hareketleri
uluslararası ilişkilerin ve politikanın temel belirleyicisi haline gelmiştir. Önemli geçiş güzergâhları üzerinde
bulunan Türkiye ise söz konusu nüfus hareketlerinin odağındaki ülkelerden biridir. Bunun en somut örneği,
ülkemize çeşitli amaçlarla gelen yabancıların sayılarında görülen dikkate değer artıştır. Bir yılda Türkiye'ye
giriş çıkış yapan yabancı sayısı 30 milyonu, ülkemizde ikamet eden yabancı sayısı 400.000'i geçmiştir (Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), 2017).
Türkiye Coğrafi konumu itibariyle yabancılar için doğu ile batıyı birleştiren doğal bir köprü
konumundadır. Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik önemden
kaynaklanmaktadır. Göç yolları düşünüldüğünde, Türkiye coğrafi konumu itibariyle yabancılar için Doğu ile
Batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır.
Göç hareketleri açısından Türkiye'nin "geçiş ülkesi" konumu son yıllarda değişime uğramış ve ülkemiz aynı
zamanda bir "hedef ülke" konumuna gelmiştir. Bu bağlamda, göç sorunlarının etkin yönetimi açısından,
dünyadaki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel politikaları geliştirip uygulayan, insan hakları
odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç
duyulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Türkiye göç konusunda daha etkin politikalar belirleyebilmek ve
uygulayabilmek için yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 11.04.2013 tarih ve 28615
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’dur. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal
zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanların haklarının teminatı olmuştur. Bu Kanunla
göçmen ve mülteci haklarının yasal çerçevesi uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir. Bu kanunla
ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemiştir. Genel
Müdürlük, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı
edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürecektir (GİGM), 2017).
Sivil bir yapılanması olan bu Genel Müdürlüğün kurulmasındaki amaç; bu alandaki çalışmaların uzmanlık
sahibi, yenilenmeye ve uluslararası iş birliğine açık, güncel bilgileri ve gelişmeleri yakından takip eden; kısacası
süreçlerin dinamik yapısına ayak uydurabilen mekanizmalar tarafından yönetilebilmesini sağlamaktır.
Kamu kurumlarının gelişim ve değişim göstermesinde doğrudan etkisi olan güncel sebeplerin çeşitliliği
mevcut kamu düzeninde farklılıklara yol açmaktadır. Türk kamu yönetimi içerisinde birçok başlık altında
belirginleşen göçmen sorunları genel olarak sağlık, barınma, istihdam, eğitim, toplumsal ve siyasal katılım
sorunları şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Öncelikli olarak göçmen sorunlarında kamu gücünün aktarılması ile ilgili faaliyetlerin insan hakları ve
evrensellik prensibiyle çözülmesinde Türkiye’nin uluslararası rolü büyük önem kazanmıştır. Meydana gelen bu
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durum karşısında Türkiye sadece transit bir ülke konumunda değil aynı zamanda göç alma merkezi olarak da bir
formasyona sahip olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti kamu düzeni içerisinde sığınmacı olarak ülkeye giriş yapmış insanların, toplumsal
uyumu ve devamlılığını yerine getirebilecek yeteneklerini güçlendiren bu anlayış ile devlet kurumları kamu
bürokrasisi denge kurarak birçok ülkeye örnek olmaktadır. Türkiye’nin 2010 yılından itibaren özellikle
Suriye’den kabul ettiği göçmen ve sığınmacı taleplerinin vatandaşlık verilmesi ve serbestçe ticaret yapılabilmesi
başta olmak üzere sağlık ve eğitim haklarının da düzenlendiği bir ortam oluşmuştur.
Cumhuriyet öncesi dönem de dâhil olmak üzere özellikle 1980’lerden itibaren Bulgaristan, Afganistan ve
Balkan ülkelerinden gelen çoğu soydaşımız olan göçmen ve sığınmacıların yıllar içerisinde aynı şekilde başta
eğitim ve sağlık konularında yapılan çalışmalar ile ekonomik faaliyetlerinde serbestçe hareket edebilmeleri
sayesinde kısa sürede toplumsal yaşantılarını uyarlamışlardır. Bu sayede toplumun temel unsuru olan insan
faktörünü güçlendirmek ve ötekileşmeden bir arada yaşanabilmesi gerçekleşmiş olmaktadır. Türk kamu
yönetimi açısından yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması ve yetiştirilmesi anlamında önemli bir girdi
sağlayan bu durum karşısında duyarlı ve yerinde kamu politikaları oluşumu sayesinde akılcı ve samimi
çözümler üretilerek çözüm sağlanmıştır.
6. SONUÇ
Türk kamu yönetimi disiplini içerisinde önemli bir yer tutan kamu politikası üretme düşüncesi son dönemde
uluslar arası gelişmelerden sıklıkla etkilenmeye başlamıştır. Başta politik süreçler ve dış ilişkiler olmak üzere
kamu gücünün sürdürülebilir etkinliğinin devam ettirilmesi belirgin bir amaç haline gelmiştir. Bu süreç
içerisinde Türkiye’nin daha önceki yıllarda tecrübe ettiği ancak iç ve dış politika ağında geliştirilmesi öngörülen
göçmen işleri ile ilgili atılımları 2010 yılından itibaren bölgesindeki çatışma sebebiyle evlerini ve ülkelerini
bırakarak Türkiye’ye sığınan Suriye vatandaşları başta olmak üzere sığınmacı statüsündeki tüm göçmenlerin
tabi olduğu genişletilmiş bir kanun ortaya konulmuş ve toplumsal bütünleşme anlamında büyük bir adım daha
atılmıştır. Tarih boyunca Anadolu topraklarını güvenli ve huzurlu topraklar olarak gören birçok ulus
bulunmaktadır. Bu ulusların sosyal alanda yarattığı faydayı tüm ülke kollarında kullanmak asli bir beklenti
oluşturmuştur. Bu durum mevcut kamusal düzenin geliştirilmesinde yönetsel gücü motive eden bir bileşen
olmaktadır. Türk kamu yönetiminin kendi havzasında sürdürdüğü kamu politikalarına bütüncül anlamda etki
eden göç ve göçmenlik konusu ulusal olduğu kadar son dönemde Türkiye’ye uluslar arası ilişkilerinde de
önemli bir haklılık payı oluşturmuştur. Bu sayede diğer ülkelerin reflekslerinde değişiklik yaratabilecek güç ve
etkide bir aktör olma yolu da açılmıştır.
Yaygınlaşan göç ve göçmen sorunsalının hem ulusal hem de uluslar arası alanda çözüme kavuşturulması
gereken milletler arası adımların doğrultusunda gerek insani ve demokratik gerekse kamu gücünün
desteklenmesi amacıyla attığı adımlarda Türkiye rol model olan bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’de insani,
siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda icra edilen düzenlemeler hem vatandaş hem de sığınmacı ve göçmenler
açısından rahatlatıcı olmuştur. Çözüme ulaşılamayan konularda verilen haklar ve sağladığı çıkış yolları ile
toplumla bütünleşme yerine gelmeye başlamaktadır.
Türkiye sahip olduğu demokrasi ve insan hakları konusundaki tecrübesiyle diğer ülkelerin de örnek alacağı
politikalar üretmiştir. Başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere ulus üstü kuruluşların da
dikkatini çeken Türkiye bu kuruluşların da göç ve göçmenler ile ilgili eylemlerini samimi bir şekilde takip
etmektedir. En güçlü kamusal düzenlemelerin oluşturulduğu ülke olan Türkiye’nin bütçe olarak da ciddi
rakamlarda bir harcama yaptığı düşünüldüğünde konunun ulus üstü kuruluşlarca da ele alınması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.
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ÖZ
Uluslararası göçün sosyal ve kültürel boyutları, merkezi yönetimler kadar yerel yönetimleri de bu konuda
politikalar üretmeye zorlamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, göçmenler ve mülteciler konusunda yerel yönetimlere
önemli görevler verilmekte, uluslararası kurumlar yerel yönetimleri daha fazla sorumluluk alma noktasında teşvik
etmektedir.
Türkiye bugün dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi olarak gösterilmesine karşın, Türkiye’de uluslararası göç
ve mülteciler konusunda yerel yönetimlerin merkezi yönetimler ile kıyaslandığında neredeyse hiçbir sorumluluk alanının
bulunmadığı görülmektedir. Bu bağlamda hem göçmen ve mülteciler açısından yaşam zorlaşmakta, hem de merkezi
yönetimler ile yerel yönetimler arasındaki yetki ve sorumluluk alanları belirsizleşmektedir.
Bu çalışmanın amacı, uluslararası göç konusunda yerel yönetimlere düşen sorumluluk alanları ile ilgili
mevzuattaki eksikliklerin belirlenerek bu doğrultuda geliştirilebilecek çözüm önerilerinin ortaya konmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Göçmenler ve Mülteciler, Yerel yönetimler, Yerel politika
International Migration and Local Politics in Turkey
Abstract
Social and cultural dimensions of international migration compel central governments as well as local
governments to produce policies on this issue. Especially in developed countries, important tasks are given to local
governments on immigrants and refugees, international institutions encourage local governments to take more
responsibility.
Although
Turkey
is
the
most
refugee-hosting
country
in
the
world
today,
it is seen that there is almost no area of responsibility when local governments compared to central governments on
International Migration and refugees in Turkey. In this context, life is become difficult for both immigrants and refugees
and the areas of authority and responsibility between central and local governments become unclear.
The aim of this study is to determine the deficiencies in the local administrations' responsibility areas related to
international migration and the suggestions for solution that can be developed in this direction.
Keywords: International migration, Migrants and Refugees, Local governments, Local politics

1. GİRİŞ
Türk kamu yönetiminde göç konusu son beş yıl öncesine kadar büyük ölçüde iç göçler bağlamında ele
alınmış; bu çerçevede kentleşme ve yerel yönetimler başta olmak üzere, kamu yönetimi bilim dalının değişik
alanlarında kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Buna karşın uluslararası göç konusu daha sınırlı bir ilgi görmüş ve
konu yalnızca, yabancı uyruklu kişilerin ülkede yasal ve yasadışı şekilde bulundukları durumlar temelinde ele
alınmıştır (Özer, 2011: 74). Bu tavır ilk olarak 2005 yılı sonrasında, uluslararası göç konusunda AB’ye uyum
sağlama çabalarıyla birlikte değişmeye başlasa da uluslararası göç konusunun ayrı bir şekilde ele alınmasının
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gerekliliği esas olarak 2011’de patlak veren Suriye Krizi sonrasında anlaşılmaya başlanmıştır. Kriz’le birlikte
Türkiye’ye yönelen büyük göç dalgası, göç yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir yapılanmayı zorunlu kılmıştır.
Bu süreçte Türkiye’nin hem hedef, hem kaynak, hem de transit bir ülke konumunda bulunması, göç
yönetimi konusunun kapsamını daha da genişletmiş ve süreçlerin takibini zorlaştırmıştır. Bu açıdan özellikle
Türkiye’de göç olgusunun, kurumsallaşmaya ihtiyaç duyan toplumsal bir süreç olarak ele alınması
gerekmektedir. Kaldı ki göç olgusu, salt mekânsal bir hareketlilik olarak ele alındığında dahi bu konuda yerel ve
ulusal çapta politikalar üretilmesi gerekmektedir (Kabakuşak, 2014: 6-7). Buna karşın, coğrafi açıdan
bulunduğu stratejik konuma rağmen Türkiye’de göçe ilişkin yönetim yapılanmasının henüz 2013 yılı itibariyle
kurulmuş olması ve bu yapılanmanın yalnızca ilgili merkezi yönetimi yetkili kılması, Türkiye’de göç yönetimi
konusunun, özellikle göçmenlerin gündelik yaşam pratiklerinin birimi olan yerel yönetimler de göz önünde

bulundurularak geliştirilmesi gerektiğinin açık bir göstergesidir.
2. SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK GÖÇ
2.1. Göç Olgusu ve Göç Çeşitleri

En basit anlamıyla yaşanılan yerin değiştirilmesi; mekânsal değişiklik olarak ifade edilen göç olgusunun
varlığı insanlık tarihiyle koşut bir geçmişe sahiptir. Avcı ve toplayıcı olan ilk insanların besin aramak için
sürekli bir hareket halinde olduğu dönemden, yerleşik hayata geçildikten sonraki dönemi de kapsayan bir
şekilde, çeşitli nedenlerle insanoğlunun göç macerası günümüze değin devam etmiştir (Yalçın,2004).
Bugün daha da karmaşık hale gelen göç olgusu disiplinler arası bir konu olması nedeniyle coğrafi,
sosyolojik, ekonomik ve demografik bakımdan incelenmekte; inceleme alanına göre de çeşitli göç tanımları
yapılabilmektedir. Bu bağlamda coğrafi açıdan göç, daha önce yaşamın sürdürüldüğü çevrenin ve mekânın
değiştirilerek geçici bir süre ya da daimî olarak yeni bir yerleşim yeri, bir yaşam alanı edinilmesidir
(Akkayan,1979’dan akt. Yalçın,2004). Ancak bu mekânsal değişiklik toplumsal bir değişimi ve dönüşümü de
beraberinde getirmektedir. Göç eden birey ya da gruplar sadece yaşadıkları mekânı değiştirmekle kalmamakta,
yaşam koşullarını, kültürel özelliklerini ve sosyal çevrelerini de değiştirmektedirler. Göçler sonucunda meydana
gelen toplumsal değişiklikler de yeni göç dalgalarına neden olabilmektedir (Gürkan, 2006).
Ekonomik açıdan bakıldığında göç, bireyin refah seviyesini artırabileceği ve daha iyi yaşam koşulları elde
edebileceği yerlere doğru gerçekleşen nüfus hareketidir. Bu göçle birlikle hem üretim faktörü olan emeğin
dağılımı değişmekte hem de birey tüketici olarak yer değiştirmektedir. Bu da hem göç alan hem de göç veren
yerde ekonomik sonuçlar ve farklılıklar doğurmaktadır (Tekeli ve Erder’den akt. Gürkan, 2006).
Demografik açıdan göç, özellikle bir bölgeden başka bir bölgeye (kırdan kente) ve bir ülkeden bir başka
ülkeye (uluslararası) yaşanan nüfus hareketlerinin yoğunluğunu ve bu nüfusun özelliklerini ifade etmektedir.
Göçlerle birlikte hem nüfusun coğrafi dağılımı hem de kompozisyonu değişmektedir. Göç, bir ülkenin veya
bölgenin nüfusunun artışının ve azalışının üzerinde doğrudan doğruya etkin bir faktör durumundadır (Gürkan,
2006).
Yukarıda da belirtildiği üzere herkesin üzerinde uzlaştığı bir göç tanımı bulunmamakla birlikte, en kapsayıcı
göç tanımının Cemal Yalçın’ınki olduğu ileri sürülebilir. Bu tanıma göre göç; ekonomik, siyasi, ekolojik veya
bireysel nedenlerle, bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli
yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme hareketidir (Yalçın, 2004: 13). Bu
bağlamda göçler çok çeşitli nedenlere dayalı olarak gerçekleşebilmekte, söz konusu nedenlere bağlı olarak
meydana gelen göç çeşitleri de farklılıklar göstermektedir.
Bu farklılıklardan biri göç etme iradesinin nasıl oluştuğuyla ilgilidir. İrade esasına göre bir ayrıma
gidildiğinde göçler gönüllü ve zorunlu göçler olarak ikiye ayrılmaktadır. Gönüllü göçlerde bireyler dışarıdan bir
dayatma ve zorlama olmaksızın kendi hür iradeleriyle göç etme kararını verir ve uygularlar. Zorunlu göçlerde
ise, yaşam yerinin mecburiyetten kaynaklı terk edilmesi söz konusudur (Yılmaz, 2014). Özgürlüğünün, fiziksel
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bütünlüğünün hatta hayatının söz konusu olması nedeniyle göç etmek zorunda kalan bireyler, göç etmedikleri
takdirde bunları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bir diğer ayrım da göçün geçici ya da kalıcı
olması bakımından yerleşim süresi esasına dayanmaktadır. Geçici göçlerde gidilmesi düşünülen yerde ne kadar
kalınacağı az çok biliniyorken, sürekli yerleşme amaçlı göçlerde geri dönüş fikri en azından göçün başlangıç
aşamasında yoktur (Yalçın, 2004). Kapsamına göre bakıldığında, göçün birey, grup ya da kitlesel olarak
gerçekleşmesi bir diğer ayrımı oluşturmaktadır. Göçün kapsamını belirleyen göçün aktör veya aktörleridir. Bu
aktörler; birey, aile, sosyal grup boyutunda olabileceği gibi kitlesel boyutta da olabilmektedir. Göçe sebep olan
faktörler kuvvetlendikçe göçün kapsamı büyümektedir.
İç göçler, bir ülke sınırları içerisinde meydana gelen göç hareketlerini tanımlarken, bugün çoğunlukla
uluslararası göç olarak da bildiğimiz dış göçler dünyanın yaklaşık iki yüz devletinden birini diğerlerinden
ayıran sınırların geçilmesidir (Castles, 2000). Uluslararası göç hareketleri de yasal yönden incelendiğinde, yasal
veya yasa dışı göç şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Yasal göç ya da bir diğer deyişle düzenli göç, tanınan yasal
kanallar kullanılarak gerçekleştirilen göçlerdir. (IOM, 2009:15). Ulusal otoritenin talep ettiği veya tanıdığı
belgelerle ya da sağladığı birtakım muafiyetlerden yararlanarak ülkeye gelen yabancılar düzenli göçmenler
olarak ifade edilmektedir. Düzensiz göç olarak ifade edilen yasadışı göçler ise, gönderen, transit ve alıcı
ülkelerin düzenleme normlarının dışında gerçekleşen hareketlerdir (IOM, 2009:15). Belirli bir ülkeye girmek,
orada ikamet etmek veya çalışmak için göç düzenlemeleri uyarınca gerekli olan izin veya belgelere sahip
olmayanlara düzensiz göçmenler denilmektedir. Bugün ulus devletlerin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan
bir tanesi düzensiz göç hareketleridir.
Göç olgusu, insanın daha iyi bir hayat sürdürme mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomik,
toplumsal ya da siyasal nedenlerden kaynaklanan göç olayları zorunlu veya gönüllü bir biçimde, ülke sınırları
içinde ya da farklı ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Bugün artık küreselleşen dünya düzeninde göç olgusunun
önemi daha da artmış bulunmaktadır. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, insanların, kurumların,
malların, hizmetlerin ve sermayenin ülkelerin sınırlarını aşacak biçimde dolaşımına olanak sağlamaktadır
(Aksoy, 2012; 293).
2.2. Tarihsel Olarak Uluslararası Göçler
Göç hareketleri insanlık tarihi kadar eski bir maziye sahip olsa da bugünkü anlamda uluslararası göç; ulus
devletin ortaya çıkmasıyla beraber devletlerin yasal sınırlarının belirlendiği, yabancıların ülkeye girişçıkışlarının düzenlendiği dönemden itibaren görülen ve 19. yüzyıl içinde olgunlaşan bir olgudur (İçduygu
vd.,2009). Bugün devletleri birçok yönden etkileyen uluslararası göç hareketlerinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği
evrimler periyotlar halinde incelenmektedir (Massey,2003).
16. ve 19. yüzyıl arasında Avrupa ülkelerinin sömürgecilik faaliyetleri sonucu meydana gelen sınır ötesi
hareketlilikler uluslararası göçlerin ilk periyodunu oluşturmaktadır. Bu dönemde Avrupa kıtasından başta Afrika
ve Asya’ya ardından Amerika ve Avustralya’ya geniş ölçekli göçler olmuştur (Massey,2003). Sömürge
topraklarında kurulan büyük üretim çiftlikleri daha fazla işgücü ihtiyacı gerektirmiş ve bu emek talebi de Afrika
kıtasından zorunlu göçlerle okyanus ötesine taşınan kölelerle karşılanmıştır. Sömürgecilik sayesinde Batı
Avrupa’da biriken zenginlik sanayi devrimine zemin hazırlamıştır. Sanayi devriminin getirdiği sosyo-ekonomik
dönüşüm hem feodal üretimde yeni işsiz kitleler yaratmış hem de sanayi kentlerinde işgücü ihtiyacı
doğurmuştur. Bu durum 18. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerinden hem dışarıya hem de içeriye göçlere neden
olmuştur (Castles ve Miller, 2008).
19. yüzyıl boyunca devam eden yoğun göç akımları Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde duraksamıştır
(Massey, 2003). Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte göç hareketleri üzerinde sistematik kontroller konulmuş
(Rystad,1992) ve sınırlı göç dönemi başlamıştır (Massey, 2003). Bu dönemde 1920’li yıllarda nüfus değiştokuşları nedeniyle bir hareketlilik görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Osmanlı ve Avusturya
Macaristan İmparatorluklarının dağılması Orta, Doğu ve Güney Avrupa’da yeni devletlerin ortaya çıkmasına
yol açmış, bu yeni devletlerin sınırlarına dâhil olan halkların etnik kimliklerinin yaşadıkları sınırlarla
örtüşmemesi sonucu homojen bir nüfus oluşturmak amacıyla halkların mübadele edilmesi öngörülmüş, kimi
durumda gidecek bir yeri olmayan sığınmacı grupları da kendilerine yeni bir yurt bulmak için arayışa
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çıkmışlardır (Abadan-Unat,2002:32). Göç hareketlerinde yaşanılan bu durgunluk 1929 Dünya Ekonomik
Kriziyle daha da derinleşmiştir. Dünya ekonomik bunalımının başlaması az miktarda geri dönüş göçü hariç
neredeyse tüm uluslararası hareketleri durdurmuştur (Massey,2003). Artan işsizlik ve yoksulluk nedeniyle
göçmen işçiler düşman olarak görülmeye başlanmış ve yerli işgücünün yabancı rekabetine karşı korunmasına
yönelik talepler artmıştır (Rystad,1992). Savaş yılları boyunca geçen geçici kanunlar birçok ülkede 1920’li ve
1930’lu yıllarda başlayan çeşitli Yabancı Kanunları ile kalıcı olmuştur (Rystad, 1992).
İki savaş arası dönem, hem Avrupa hem de Amerika’da otarşik ekonomik milliyetçiliğin yükselmesiyle
şekillenmiştir. Malların, sermayenin ve emeğin uluslararası hareketini kesmek için ticaret, yatırım ve göç
üzerine şovenist kısıtlamalar konulmuştur (Massey,2003). 1940’lar boyunca uluslararası göç İkinci Dünya
Savaşı tarafından kontrol edilmiştir. Bu dönemdeki hareketler yaygın mülteci ve yerinden edilmiş kişilerden
oluşmakta olup, ekonomik büyüme ve gelişmenin ritmine kesinlikle bağlı olmamıştır (Massey, 2003). İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası göçler yeniden bir ivme kazanmış, Avrupa’da savaşın yaralarını sarmak
ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için gerekli olan işgücü ihtiyacı misafir işçi göçüyle karşılanmıştır. Bu
dönemde misafir işçi göçünün geçici olacağı düşünülmüş ancak sonuç beklenildiği gibi olmamış, daha sonra
aile birleşimleriyle Avrupa’ya göçler devam etmiştir. Ayrıca bu dönemde eski sömürge ülkelerden ana ülkelere
göçlerde de yoğunluk yaşanmıştır (Castles ve Miller, 2008). 1979 Petrol Krizi’yle birlikte petrol fiyatlarının
hızlı tırmanışından sonra birkaç az gelişmiş fakat sermaye zengini Körfez ülkelerinde de emek göçüne teşvik
başlamıştır (Massey, 2003).
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası göç hem hacim hem de kapsam olarak genişlemiştir. Giderek
daha fazla ülke göçten etkilenmeye başlamış ve göçün kaynağı Avrupa’dan, gelişmekte olan üçüncü dünya
ülkelerine kaymıştır (Castles ve Miller, 2008). Göç alan ülkelere geniş sosyo-ekonomik yelpaze ve kültürel arka
plandan girenler olmuştur (Castles,2000). Bu dönemde, Güney Avrupa, Körfez ülkeleri, Latin Amerika, Afrika
ve Asya’da yeni göç ülkeleri ortaya çıkarken eski sanayi ülkeleri yeni göç tiplerini deneyimlemişlerdir (Castles,
2000).
2.3. Küreselleşme Çağında Uluslararası Göçler
Bir ulus devletten diğerine gerçekleşen uluslararası göç, çok boyutlu ekonomik, siyasi, kültürel ve
demografik bir süreçtir (Faist,2003;30). Günümüzde, artan ulaşım imkânları, iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler sayesinde kolaylaşan küresel kültürel değiş tokuş göçü teşvik etmektedir. Küreselleşmeden etkilenen
uluslararası göçler aynı zamanda küresel değişim üzerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biri haline
gelmiştir. Uluslararası göç hareketlerinin küresel kapsamı, yerel ve uluslararası politikadaki merkeziyeti ve
meydana getirdikleri büyük sosyo-ekonomik sonuçlar son yıllardaki uluslararası göçlerin ayırt edici
özellikleridir (Castles ve Miller, 2008).
“Göçler Çağı” olarak ifade edilen bu dönemde; ekonomik değişime, siyasal mücadelelere ve şiddetli
çatışmalara karşılık olarak yeni göç akımları gelişirken, tüm dünyada uzun zamandır var olan göç biçimleri de
yeni formlarda varlığını sürdürmektedir. Farklılıklara rağmen “Göçler Çağı”nda uluslararası göç hareketlerinin
birtakım genel eğilimleri de bulunmaktadır. Uluslararası göçlerin bu genel eğilimleri Castles ve Miller
tarafından:
1. Gittikçe daha fazla ülke göç hareketlerinden eş zamanlı olarak etkilenmekte hem göç alan hem de göç
veren ülkelerin sayı ve çeşitliliği artmakta olduğundan göçün küreselleşmesi,
2. Günümüzde uluslararası göçlerin neredeyse dünyanın her yerinde niceliksel olarak artması nedeniyle
göçün hızlanması,
3. Artık göç tiplerinin emek göçü, kalıcı göçmen ya da mülteci gibi belli bir tip değil aynı anda bunların
birkaçı ya da hepsi birden olabilmesi, yani göçün bir biçimde başlayıp farklı biçimlerde devam etmesi
nedeniyle göçün farklılaşması,
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4. Kadınların uluslararası göçte görünürlüğünün artması ve önemli bir aktör haline gelmesi sebebiyle
göçün kadınsallaşması,
5. İç politikanın, ikili ve bölgesel ilişkilerin ve dünya çevresindeki devletlerin ulusal güvenlik
politikalarının artık daha fazla uluslararası göçlerden etkilenmesi nedeniyle göçün siyasallaşması olarak
tanımlanmaktadır (Castles ve Miller,2008).
Küreselleşmenin uluslararası göç hareketleri üzerindeki etkisi çok boyutlu olmuştur. Küreselleşme, bazıları
için özgürlük anlamına gelirken bazıları için esaret anlamına gelmektedir. Küreselleşmenin sonuçları herkes
tarafından hissedilmesine rağmen herkes ondan faydalanamamaktadır. Küreselleşen bir dünyada nüfus
hareketlerinde meydana gelen artış, kendi başına hareket özgürlüğü düzeyinde bir artışın sonucu olmayabilir,
çünkü gönüllü hareketler kadar zorunlu göçler de artmaktadır (Bauman, 1998’den akt. Ünsal, 2012).
Küreselleşmeyle birlikte kaynak, transit ve hedef ülkeler arasındaki sınırlar muğlaklaşmıştır. Bugün, göç
alan ve göç veren ülkeler arasındaki geleneksel ayrım belirsiz görünmektedir. Devletlerarası ilişkilerin daha
karmaşık hale gelmesinden dolayı bir ülke hem göç alan hem de göç veren ülke olarak sınıflandırılabilmektedir
(Koser, 2007).
Son zamanlara kadar, uluslararası göç genellikle hükümetler tarafından merkezi bir siyasal konu olarak ele
alınmamıştır. Daha ziyade göçmenler; sürekli yerleşimci, yabancı işçiler veya mülteciler gibi kategorilere
ayrılmış ve göç bölümleri, emek büroları, yabancılar polisi, refah otoriteleri ve eğitim bakanlıkları gibi farklı
özel bölümler bu konuda yetkili kılınmıştır. Ancak 1980’lerin sonlarına doğru, uluslararası göç sistematik ve üst
düzeyde ilgi görmeye başlamıştır (Castles ve Miller,2008).
Uluslararası göç hareketleri 20. yüzyıl boyunca artan küresel bütünleşmenin etkisiyle bütün dünyada
yoğunlaşırken, bu süreçte her ülke kendi ekonomik, toplumsal ve siyasal yapılanması ve geleneği içinde,
uluslararası göç olgusu ile farklı seviyelerde karşılaşmış ve göçlere farklı tepkiler geliştirmiştir (İçduygu, 2010).
Son yıllarda, bir göçmen ülkesi olarak Türkiye’de de uluslararası göçe ilginin arttığı ve göç yönetiminde yapısal
dönüşümlerin yaşandığı görülmeye başlanmıştır.
3. ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE
3.1. Türkiye’de Uluslararası Göçün Tarihi
Türkiye, coğrafi, jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca önemli göç güzergâhlarından biri
olmuş ve kitlesel sığınma hareketleri de dâhil olmak üzere, milyonlarca göçmene kapılarını açmıştır. Batısında
refah düzeyi, demokrasi ve insan hakları standartları yüksek Avrupa ülkeleri, doğusunda ve güney doğusunda
çatışma ve siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı, ekonomik olarak darboğazda olan bazı Orta Doğu ve Asya
ülkeleri arasında köprü konumunda olmuştur (Erkıras-Tavas, 2015).
Geçmişten bugüne Türkiye topraklarında yaşanan uluslararası göç olaylarını Osmanlı dönemi ve
Cumhuriyet dönemi olarak 2 farklı dönemde incelemek mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu belirli kural ve
ilkelere dayalı bir göç ve yerleşme politikası yürütmüştür. Bu politikanın temel karakteristiğini üretimin
sürdürülebilirliği ve vergi gelirlerinin güvenliğinin sağlanması oluşturuyordu. Bu özellikle, İmparatorluğu'nun
ilk yıllarında fethedilmiş topraklara yönelikti. Toprak kayıplarının başlamasıyla birlikte Osmanlı
İmparatorluğu’nun göç ve yerleştirme politikaları değişiklik göstermeye başlamıştır. İmparatorluğun gerilemesi
ve toprak kayıpları, kaybedilen topraklardan Osmanlı topraklarına büyük bir Müslüman nüfusun göçü ile
sonuçlanmıştır. Osmanlı topraklarına göçler sadece toprak kayıplarının olduğu dönemdeki Müslüman göçüyle
de sınırlı olmayıp, 14. ve 15. yüzyıllarda Yahudiler, 19. yüzyılda Macar ve Polonyalılar da Osmanlı topraklarına
göç etmişlerdir (Kale, 2005).
Osmanlı topraklarına yaygın göç hareketleri özellikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında
yaşanmıştır. Bu dönemde milliyetçilik düşüncesinin yayılması dolayısıyla ayrılıkçı hareketlerin yaşandığı
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Balkanlar’dan ve Osmanlı-Rus savaşları nedeniyle Kafkaslar’dan Osmanlı topraklarına kitlesel göç hareketleri
yaşanmıştır (Karpat, 2013). Göçmen, mülteci ve yerinden edilmiş kitlelerle başa çıkmakta zorlanan Osmanlı
İmparatorluğu’nda bu kitlelerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli bir kadroya sahip bir kurumun
kurulması gerekmiş, bu nedenle göçmen ve mülteci kitlelerin sorunlarına kalıcı ve kapsamlı çözümler bulmak
amacıyla 5 Ocak 1860’a Sultan Birinci Abdülmecid tarafından Muhacirin Komisyonu kurulmuştur.
İmparatorluk dağılana kadar çalışmalarını sürdüren Muhacirin Komisyonu, doğrudan doğruya mültecilere
yardımcı olmakla ve ülkeye gelenlerin kayıtlarını tutmakla sorumlu kılınmıştır(Kale, 2005).
Göç, Cumhuriyet’in ilk yıllarında önemli konulardan biri olmayı sürdürmüş, bu dönemde Türkiye’ye
yönelen gönüllü veya zorunlu göç hareketleri ulus devletin inşasında bir enstrüman olarak kullanılmıştır.
II. Dünya Savaşı'na kadar, Balkanlardan Türkiye'ye göç hareketleri devam etmiştir. Yunanistan ile nüfus
mübadelesi, Yunanistan'dan Türkiye'ye Müslümanların muazzam hareketleriyle sonuçlanmıştır. Buna ek olarak
1923-1939 yılları arasında Bulgaristan'dan Türkiye'ye taşınan Türkler, Pomaklar ve Romanlar vardı. Aynı
şekilde, Romanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen Türkler, Tatarlar ve Çerkezler aynı dönemde Türkiye'ye
yerleşmişlerdir. Yugoslavya'dan Türkler, Bosnalılar ve Arnavutlar, Türkiye'ye yerleşmeye başlamıştır (Kirişçi
2000b’den aktaran Kale, 2005). İkinci Dünya Savaşı sırasında da Nazi zulmünden kaçan birçok Yahudi
Türkiye’ye sığınmıştır (Güleryüz, 2015).
1970’lerdeki Afganistan’ın Sovyet Rusya tarafından işgal edilmesi, İran’daki rejim değişikliği, 1980’lerin
sonu ve 1990'ların başında Irak’taki Saddam Hüseyin rejiminin Orta Doğu’da yol açtığı hukuki kargaşa ve
savaşlar ile Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’ndeki komünist rejimin çöküşü ile bu ülkelerden Türkiye’ye
geniş çaplı göçler yaşanmıştır (İçduygu ve Aksel,2012).
Son yıllarda ise bölgesinde yaşanılan yaygın şiddet ve çatışma ortamları nedeniyle ateş çemberinde yer alan
Türkiye yoğun bir göç dalgası ve göçmen kitlesiyle kaşı karşıya kalmıştır. Afganistan’da devam eden siyasi
istikrarsızlık ve Taliban’ın faaliyetleri, Irak’ta IŞİD ve Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’nin göçmen ve
mülteci nüfusu sürekli artmaktadır. Bugün dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi olarak adlandırılan
Türkiye (UNHCR, 2014) aynı zamanda birçok düzenli göçmene de ikamet sağlamaktadır
(http://www.goc.gov.tr/icerik6/ikamet-izinleri_363_378_4709_icerik ).
3.2. Uluslararası Göçe İlişkin Yasal ve Yönetsel Düzenlemeler
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne hem göç veren hem de göç alan bir ülke olarak göçle
yaşayan bir ülke olmuştur. Buna bağlı olarak, göç alanında yapılan yasal ve yönetsel düzenlemeler de tarihsel
süreç içerisinde gelişim ve değişim göstermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin göçü düzenleyen ilk resmî belgesi 1926 tarih ve 885 sayılı İskân Kanunu
olmuştur. Bu kanunun içeriği, ülkeye göçmen ya da mülteci olarak kimlerin kabul edilip edilemeyeceğini ortaya
koymakta olup, bu kanunla özellikle Türk soyundan ve kültüründen olanların göçü teşvik edilmiştir (İçduygu
vd., 2009, Erkıras-Tavas, 2015).
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye Batıyla siyasi ittifak arayışına girmiş NATO ve Birleşmiş Milletler
gibi uluslararası örgütlere üye olmuştur. Bu ittifak süreci, Türkiye’nin uluslararası mülteci hukukunun mihenk
taşı olarak kabul edilen 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamasıyla devam etmiştir. Ancak Türkiye 1951 tarihli
Cenevre Sözleşmesini ve sözleşmenin 1967 tarihli ek protokolünü (New York Protokolü) sadece Avrupa’dan
gelen sığınmacıları mülteci statüsüne dâhil edeceğini belirten coğrafi çekinceyle kabul etmiştir (Ekşi, 2016).
Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi’ni, bir takım ulusal düzenlemeler takip emiştir. Bu
düzenlemelerin başlıcaları; 15.7.1950 tarihli 5683 sayılı Yabancıların Seyahat ve İkametlerine İlişkin Kanun,
15.7.1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 11.02.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu ve
1994 tarihli İltica Yönetmeliği’dir (İçduygu vd., 2009).
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Türkiye’ye gelen göç hareketlerini düzenleyen bu metinlere ek olarak kalkınma planlarında da göçle ilgili
vurgular yer almıştır. 10. Kalkınma Planı’ndan önceki kalkınma planlarında göçe ilişkin maddeler daha çok
Türkiye’den dışarı göçlerle yani yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla ilgiliydi. Ancak 10. Kalkınma Planı Göç
Özel İhtisas Raporunda;
“-Türkiye’nin göç alan, göç veren ve transit ülke olduğu, dolayısıyla ülkemizde uluslararası korumaya
ihtiyaç duyan gruplar, düzenli göçmenler, düzensiz göçmenler ve insan ticaretine maruz kalanlar olarak
dört farklı göçmen grubunun bulunduğu,
-Uluslararası korumaya ihtiyaç duyanların, mülteciler, sığınmacılar, ikincil koruma talebinde bulunanlar
olduğu ve bu kapsamda mültecilerin en büyük sorunlarının sağlık, barınma ve eğitim olduğu,
-Mülteci hukuku alanındaki boşluğun önemli sorun oluşturduğu,
- Göç alanında sağlıklı durum değerlendirmesi yapabilecek ve projeksiyonlara temel oluşturacak
güvenilir, geçerli veri sistemimizin olmadığı,
-Türkiye’de düzenli ve düzensiz göç hareketleri alanında kurumsal altyapı ve güncel gereksinimlere
cevap verebilecek yasaların yapılması ihtiyacının devam ettiği,
-Ülkemizde de yaşlı nüfus oranındaki artış ve mevcut net göç oranının artı değerlerde seyretmesi
çerçevesinde, Türkiye’de ivedilikle liberal, insan odaklı, ulusal çıkarların yanı sıra küresel adalet
anlayışıyla gelişmekte olan ülkelerin nitelikli insan gücü gereksinimlerini göz önünde bulunduran göç
ve uyum politikalarına ihtiyaç duyulduğu,
-Toplumda göç algısının değiştiği, düzensiz göçün engellenmesinin mümkün olmadığı, ancak bir an
önce, yasallık kazandırılması ve yönetilmesi gerektiği,
-Göçmen kaçakçılığı suçunun yanı sıra insan ticaretinin de önemli bir insan hakkı ihlali olarak ciddi bir
sorun alanı oluşturduğu” ifade edilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Cumhuriyet döneminde uzun yıllar yabancıların Türkiye’ye giriş, Türkiye’de kalış ve Türkiye’den çıkışları
ile Türkiye’ye sığınan yabancılarla ilgili iş ve işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica
Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmüştür. 2005 yılında kabul edilen İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı’nda göç alanında Türkiye’nin birçok yasal
düzenleme yapması ve ülkeye yönelen yabancı göçünü yönetecek yeni bir kurumsallaşmaya gidilmesi
öngörülmüştür. Bu kapsamda 2008 yılında Türkiye’de göç ve sığınmanın yönetimi için ilgili mevzuat ve idari
kapasiteleri geliştirmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sığınma ve Göç Mevzuatı ve İdari Kapasiteyi
Geliştirme ve Uygulama Bürosu kurulmuştur. Bu büronun çalışmaları neticesinde 11 Nisan 2013 tarihinde
mecliste kabul edilen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Ulusal Eylem Planında
öngörüldüğü üzere Türkiye’nin göç ve iltica yönetiminden sorumlu yeni ve sivil bir kurum olan Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, çağımızın normlarına uygun ve AB müktesebatına
uyumlu bir şekilde devlet, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde hazırlanmıştır. Aynı
zamanda İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş kanunu olan bu
Kanun’da Genel Müdürlüğün görevleri “Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de
kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti
mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.” (6458 YUKK, m 103) şeklinde ifade edilmiştir.
Kuşkusuz göçle ilgili tüm bu reformalar Türkiye’de göç yönetiminin gelişimi ve kurumsallaşması
bakımından önemli adımlar olarak ifade edilebilir. Ancak bugün dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi
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olarak ifade edilen Türkiye’de göç yönetiminde daha proaktif olmak, göçmen ve mültecilerin sorunlarına kalıcı
çözümler bulmak için yeterli değildir. Türkiye’nin kamu yönetimindeki merkeziyetçi bakış açısı göç konusunda
da kendini göstermektedir. Göçle ilgili sorumluluklar çoğunlukla devletin merkez ve taşra teşkilatı üzerindedir.
Türkiye’nin hedef ülke olarak hem düzenli hem de düzensiz göç akımlarıyla karşı karlıya kaldığı, bölgesinde
yaygın şiddet ve çatışma ortamı nedeniyle kitlesel göç hareketlerini göğüslediği bu dönemde yerel yönetimlerin
rolü sınırlı kalmaktadır.
4. ULUSLARARASI GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER
Uluslararası göç ilk bakışta merkezi yönetimlerin sorumluluğunda olan bir konu olarak gözükse de aslında,
yerel yönetimlerin de bu konuda üzerine düşen çok önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve
sorumluluklar, yerel yönetimlerin ölçek açısından bireylerin gündelik yaşam pratiklerine en fazla temas edebilen
yönetim birimleri olmasından kaynaklanmakta olup, en somut haliyle uluslararası göç ve yerel yönetimler
arasındaki ilişki şu şekilde ortaya konabilir:
Göçmenler, göç ettikleri ülke kentlerinde belirli alanlarda yoğunlaşarak yerli kentsel nüfustan farklı şekilde
kendi kültürlerini somutlaştırmakta ve bu şekilde kültürlerini mekâna yansıtabilecekleri ortamlar yaratmış
olmaktadırlar (Erder, 2006’dan akt. Çakırer-Özservet, 2016: 49). Bu durum kısaca “yeni gelen göçmenlerin
toplumsal, ekonomik ve kültürel açılardan bir sermaye oluşturmak ve bu şekilde ortaya çıkan sosyal ağ
sayesinde göçün yükünü hafifletmek amacıyla bir arada yaşamayı tercih etmeleri” (Çakırer-Özservet, 2016: 49)
şeklinde somutlaştırılabilir. Yeni gelen göçmenler tarafından gün geçtikçe güçlendirilen söz konusu sosyal ağlar
ise, fiziksel olarak mekânda temellenmektedir. Büyük ölçüde yoğunlaşmış bir şekilde bir arada yaşayan
göçmenler, zamanla kendilerine özgü bir şekilde yerel kültürlerini, göç ettikleri ülkedeki yerel ortama adapte
etmekte, ancak bu şekilde ne eski yerelliklerini ne de yeni ortamın yerelliklerini tam olarak içinde
barındırmayan, son derece melez kültürel kodlar üretmektedirler. Yerelde ortaya çıkan her türlü toplumsal,
ekonomik, siyasal, kültürel ve mekânsal üretimler yerel yönetimleri ilgilendirdiğinden, yerel birimleri ve onların
yönetimlerini pek çok farklı açılardan etkileyen uluslararası göç akımlarını yönetmek ve bu doğrultuda, göç
sonucu mekânda oluşan yeni baskılar ve talepler ile yabancıların barınma, ulaşım, sosyal uyum gibi temel
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik doğrudan politika üretmek yerel yönetimlerin önemli görevleri
arasındadır. Bu bağlamda yerel yönetimler, göçmenler ve mültecilerin insani ihtiyaçlarının temini ve sosyal
uyumlarının sağlanması konusunda sorumluluk almak ve merkezi yönetimlerle eşgüdüm halinde hizmet,
politika ve projeler üretmek durumundadır (Çakırer-Özservet, 2016: 49).
Uluslararası göç konusunda yerel yönetimlerin esas rolü, yerel hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmenin
ötesinde, göçmenler ve mültecilere yönelik toplumsal uyum politikaları üretmek konusunda yoğunlaşmaktadır.
Söz konusu nokta iki açıdan incelenebilir. Bunlardan ilki, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında yerel
yönetimlerin ne derece etkili olabileceği ile ilgilidir. Kamuoyunda, toplumsal kutuplaşmayı azaltmak ve
farklılıkları yönetmek doğrultusunda yürütülen kamusal eğitim, sağlık ve gelir desteğine yönelik politikaların
merkezi yönetimin sorumluluğunda olduğuna yönelik genel bir kanı bulunmaktadır. Ancak toplumsal
bütünleşme, kentte ortaya çıkan birbirinden farklı bireyler, toplumsal gruplar ve kurumlar arasındaki ilişkiler ve
etkileşimlerin niteliğiyle de doğrudan ilgili olduğundan, kentsel ölçeğin yönetimini üstlenen yerel yönetimlerin
de farklılıkları yönetmek ve kente yeni gelen göçmenlerin toplumsal uyumunun sağlanmasına yönelik yerel
politikalar üretmek konusunda önemli sorumlulukları bulunmaktadır (Ray, 2003).
Göçmenler ve mültecilerin toplumsal uyumunda yerel yönetimlerin rolüne ilişkin ikinci önemli nokta ise
yerel politikaların yerel kültürün oluşmasındaki önemi ile ilgilidir. Yerel yönetimler tarafından geçmiş
dönemlerden günümüze değin yerel süreçlere dair alınan tüm kararlar ve bu kapsamda yürütülen politikalar,
yereldeki kültürel çoğulculuk düşüncesinin oluşumunu etkilemektedir (Ray, 2003). Kültürel çoğulculuk
düşüncesi ise uluslararası göç çerçevesinde yürütülen toplumsal bütünleşme politikalarının etkinliği üzerinde
doğrudan etkili olmaktadır.
Bu bağlamda yerel yönetimlerin uluslararası göç olgusu ile ilişkilendirilmelerinin genel gerekçesi, göçün
çeşitli tezahürlerinin yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiriyor olmasıdır (Daoudov, 2013). “Göçmen
topluluklarının barınma ve istihdam ihtiyaçları, göçmenlerin düşük sosyo-ekonomik profile sahip olmalarından
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kaynaklanan (yoksulluk sorunu da dâhil olmak üzere) çeşitli toplumsal sorunlar, dinî ve kültürel ihtiyaçlar, çok
kültürlülük ve ortaya çıkabilecek uyum sorunları gibi meseleler, büyük ölçüde yerel yönetimlerin yetki ve
sorumluluğunda bulunan sosyal ve kültürel hizmetler alanına girmektedir” (Daoudov, 2013). Ayrıca,
göçmenlerin uyumunu ve yurttaşlık bağlarını artırmaya yönelik çeşitli katılımcı demokrasi eksenli
uygulamaların da ölçek itibariyle yerel yönetimler düzeyinde gerçekleşmesi de ilgili sorumluluk alanını
genişletmektedir. Dolayısıyla bu hizmetler konusunda uzmanlaşmış olan bu yönetim düzeyinin, göçmenler ve
mülteciler konusunda da yetkilendirilmesi, son derece doğal bir zorunluluk olarak görülmelidir (Daoudov,
2013).
4.1. Avrupa’da Uluslararası Göç Konusunda Yerel Yönetimlerin Rolü
Gelişmiş ülkelerde ulus-altı (yerel ve bölgesel) yönetimler uluslararası göç alanında önemli paydaşlar olarak
görülmekte ve bu kapsamda yerel yönetimlere artan ölçüde yetki ve sorumluluk verilmektedir. Bu konuda
yürütülen çalışmalara Avrupa Konseyi öncülük etmekte olup, sözleşme ve tavsiye kararlarında uluslararası göç
konusunda yerel yönetimlerin rolü sık sık vurgulanmaktadır. Avrupa Konseyi’nin yanı sıra Avrupa Birliği ve
başka pek çok uluslararası kurumun resmî belge ve kararlarında da bu konu gün geçtikçe daha fazla vurgulanır
hale gelmektedir (Daudov, 2015: 41).
Avrupa Birliği’nde uluslararası göç, iltica ve toplumsal bütünleşmeye dair politikaların ciddi bir şekilde
gündeme gelmesi 1999 yılında Tampere’de gerçekleşen Avrupa Konseyi toplantısında gerçekleşmiştir.
Ardından bu politikalar, 2008 yılında imzalanan Göç ve İltica Anlaşması ile 2009 yılında hazırlanan Stockholm
Programı ile güçlendirilerek birtakım yaptırımlara bağlanmıştır. Sonraki yıllarda stratejik yönergelere bağlı
olarak 26-27 Haziran 2014’te toplanan Avrupa Konseyi toplantısında; legal göçü düzenlemek, göçmenlerin
ihtiyaçlarını karşılamak, düzensiz göç etme sebeplerinin temel nedenleriyle mücadele etmek ve bu doğrultuda
ülkelerle iş birliği halinde göç yönetimi sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek konularında Avrupa’ya önemli bir
rol biçildiği tekrar edilmiştir (Costa, 2014: 4).
Bu kapsamda ilk olarak akıllara gelen üç önemli belge bulunmaktadır. Bunlar ilki 1992’de ikincisi ise
2008’de oluşturulan Avrupa Kentsel Şartı I ve II ile Yerel Yönetimlerin Faaliyetlerine Katılma Hakkına İlişkin
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ek Protokolü’dür.
1992’de ortaya konan Avrupa Kentsel Şartı’nda “Yerleşimlerde Kültürlerarası Kaynaşma” başlığı altında
“Yerel yönetimler, devlet tarafından kendi adlarına geliştirilen göçmen politikaları üzerinde söz sahibi
olmamalarına rağmen, göçmenlerin barındırılmasında, eğitiminde, sağlık sorunlarında ve konunun yarattığı
diğer sorunlarla başa çıkmak zorundadır” ifadesi yer almaktadır. Aynı metinde “Yerel yönetimlerce
göçmenlerin, yerel politik yaşama etkin katılımının sağlanması” başlığı altında ise “Yerel mekanizmalar,
göçmen topluluklarının kamu bilgilerine ulaşabilirliğini ve topluma danışma süreçlerine katılabilmelerini de
sağlamalıdır” ifadesi bulunmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra Şart’ta, yerel yönetimler tarafından göçmenlerin,
yerel politik yaşama etkin katılımının ve göçmen topluluklarının, sosyal ve fiziki çevresiyle bütünleşmesi
anlamında, kültürlerarası kaynaşmanın sağlanması konuları da vurgulanmıştır (Avrupa Kentsel Şartı).
2008 yılında oluşturulan Avrupa Kentsel Şartı II’de kentlerdeki göçmenlere yönelik olumsuz tavırların
varlığından ve kırılgan guruplar olarak göçmenlerden bahsedilmiş; 30. Maddede yer alan “Kent nüfusunun
bütün bileşenlerini devreye sokmaya yönelik bu anlayışla, toplumun yaşamına pek çok yoldan katkıda bulunan
göçmenlere de oy verme ve yerel kent meclislerine aday olabilme hakkı tanınmalıdır”(Avrupa Kentsel Şartı II)
ifadesiyle de uluslararası göç konusunda yerel yönetimlere düşen önemli görevlerden birisine parmak
basılmıştır.
Yerel Yönetimlerin Faaliyetlerine Katılma Hakkına İlişkin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ek
Protokolü’nde ise yabancıların yerel seçimlere katılma hakkına Madde 4.2’de “Kanun ayrıca, Akit Tarafın kendi
anayasal düzeni uyarınca karar verdiğinde veya Akit Tarafın uluslararası hukuki yükümlülükleri ile uyum
sağladığı durumda, diğer kişilerin de bu [yerel] seçimlere katılma hakkını tanıyacaktır” (Daudov, 2013)
ifadesiyle yer verilmiştir.
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Bu belgeler dışında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel yönetimler Kongresi tarafından kabul edilen ve yerel
yönetimlerin uluslararası göç konusunda yetki ve sorumluluk alanlarını tanımlayan bazı önerge ve sözleşmeler
de bulunmaktadır. Bu bağlamda 2002 yılında kabul edilen 141 numaralı Önerge’de yerleşik yabancıların istişare
kurulları aracılığıyla yerel düzeyde kamu hayatına katılmaları, 2003 yılında kabul edilen 153 numaralı Önerge
ile zayıf grupların istihdam edilmesi, 2004 yılında kabul edilen 181 numaralı Önerge ile göçmen kökenlilerin
Avrupa’nın büyük şehir ve bölgelerinde uyum ve katılımına dair sözleşme hakkında, 2006 yılında kabul edilen
218 sayılı Önerge ile göçmenlerin sosyal haklara etkin erişiminde yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü, 2008’de
kabul edilen 270 numaralı Önerge ile yerel konut politikaları vasıtasıyla göçmenlerin uyumunun
kolaylaştırılması ve 2009 yılında kabul edilen 280 numaralı Önerge ve 261 numaralı Tavsiye kararında çok
kültürlü şehirler konuları ele alınmıştır (Daudov, 2003; Daudov: 2015: 46).
Görüldüğü üzere Avrupa’da uluslararası göç konusunda yerel yönetimlere biçilen temel rol, yabancıların
göç ettikleri yerdeki bireyler ile toplumsal uyumunun sağlanmasına yöneliktir. Daudov uyum sürecini, “bir
göçmenin yeni bir ülkeye yabancı statüsü ile girişinden, vatandaşlık hakkı kazandığı; yani hukuken de yerli
halka karışıncaya kadar geçen süreç” şeklinde ifade etmektedir. Bu çerçevede Avrupa’da, uluslararası göç
konusunda yerel yönetimlerin yetki ve etki alanı; bireyin uyumu, grubun uyumu ve karar almaya katılım
konularını kapsamaktadır (Daudov, 2013; Daudov 2015). Yerel yönetimlerin uyum sürecindeki bu rolleri
bağlamında yürüttükleri politikalar ise şunlardır:
“Bireyin uyum süreci: Göçmenlere yönelik düzenlenen çeşitli uyum kursları (dil, ülke ve toplum
hakkında bilgiler beceriler vb.), yabancıları istihdamı (meslekî eğitim ve iş bulma) ile sosyal ve kültürel
hizmetler yerel ve bölgesel yönetimlerin uhdesindedir. Bu yöntemler tek yönlüdür, yani yönetim bireye
tek taraflı hizmet sunmaktadır.
Grup/topluluk olarak göçmenlerin hedef kitle seçilmesi ve muhatap alınması (göçmenleri ilgilendiren
yerel politikaların oluşma sürecine göçmen gruplarının görüşlerinin alınması, göçmen derneklerinin
istişare mekanizmalarına dâhil edilmesi): Toplumsal uyumu ve toplumda ahengi artırmak, yabancıları
daha fazla söz sahibi yapmak için yerel ve bölgesel yönetimler tarafından sıkça uygulanan yöntemlerdir.
Burada iki yönlü, karşılıklı fakat esnek/ad hoc görüş-alışverişi söz konusudur.
Yabancıların karar alma sürecine katılımının kurumlaştırılması: Bu kapsamda birçok Avrupa ülkesinde
olduğu gibi, yerel ve bölgesel yönetimler nezdinde resmî istişare kurullarının, komisyonlarının teşkil
ettirilmesi, böylece göçmenlere özel katılım araçlarının tahsis edilmesine yönelik politikalar
izlenmektedir. Söz konusu kurumlar; Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda,
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Fransa gibi ülkelerde 1960-1970’li yıllardan bu yana
mevcuttur. Danimarka ve Lüksemburg’da bu kurulların kurulması kanunla zorunlu kılınmıştır (Gsir ve
Martiniello: 2004: 7’den akt. Daudov, 2013). Burada iki yönlü, karşılıklı ve düzenli görüş-alışverişi söz
konusu olup, göçmenlere yerel işlerde dolaylı söz sahibi olma imkânı tanınmaktadır” (Daudov, 2013).
Avrupa ülkelerinde yerel yönetimlere verilen yetki ve görevler toplumsal uyumu sağlama konusu ile sınırlı
değildir. Avrupa’da göçmenlerin, göç ettikleri yerlerin ekonomik kalkınması noktasında önemli katkılar
saylayabileceklerine dair genel bir kabul bulunmaktadır*. Bu konu Avrupa Kentsel Şartı’nda da “Kültürlerarası
kaynaşma; göçmen toplulukları için kaliteli bir yaşamın anahtarı olduğu gibi, yerel yönetimlerin ve kent
bütününün kültürel ve ekonomik zenginliğinin de kaynağıdır” ifadesiyle yer almaktadır. Buna göre uluslararası
göç yarattığı/yaratacağı bazı handikapların yanı sıra getireceği fırsatlarla da değerlendirilmekte olup, bu göç
Ayrıntılı bilgi için bkz.
Stenning, Alison vd. (2006). Assessing the Local and Regional Impacts of International Migration: Final Report of a
research project for the Department for Communities and Local Government (DCLG), formerly the Office of the Deputy
Prime Minister (ODPM)-New Horizons Theme 1b I: Migration and Demographic Change, Centre for Urban and Regional
Development Studies, Newcastle; Costa, António(2014), “Report on the role of local and regional authorities in managing
migration in the Mediterranean”, 6th Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM) Plenary Session,
Antalya
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hareketleri kentlerin ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli birer araç olarak
görülmektedir (Costa, 2014: 8). Böylece uluslararası göç, göçün kentler arası rekabet ilişkilerine etkisi
çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu da göçmenlere yönelik işgücü piyasalarına dair politikaların hem ulusal hem
de yerel düzeyde ele alınmasını sağlayarak göçmen işçiler ve hakları için bir takım işçi organizasyonları ve
gönüllü girişimlerin kurulmasına ön ayak olmaktadır (Stenning, vd., 2006: 16,19).
4.2. Türkiye’de Uluslararası Göç Konusunda Yerel Yönetimlerin Rolü
Özellikle son yıllarda Türkiye’nin uluslararası göç olgusu ile zorunluluklardan kaynaklanan yakın ilişkisi,
uluslararası göçü sadece merkezi yönetimin yetki ve sorumluluğunda olan bir konu olmaktan çıkarmakta ve
yerel yönetimleri de bu konuda yetki ve sorumluluk almaya; bunun da ötesinde politikalar üretmeye
zorlamaktadır.
Avrupa’da yerel yönetimlerin uluslararası göç konusundaki esas rolünün, göçmenlerin toplumsal uyumunun
sağlanması noktasında yoğunlaştığını yukarıda ifade etmiştik. Türkiye’deki duruma baktığımızda ise, göçmenler
ve mültecilerin Türk toplumuna uyumunun sağlanması konusuna Türk politika yapıcılarının son derece yabancı
oldukları görülmektedir (Ertuna-Langrad, 2010: 259). Bu çerçevede bırakın yerel yönetimleri, göç konusunda
yetkili olan merkezi idarenin dahi göçmenlerin toplumsal uyumu konusunda belirli bir politikası
bulunmamaktadır.
Gelişmiş ülke örneklerindeki gibi Türkiye’de de göçün toplumsal, ekonomik (yerel ekonomik kalkınma ile
ilgili olan) ve kültürel boyutu ile ilgili hizmetlerin, yerel yönetimlere devredilmesinin gerekliliğine dair üç
önemli argüman öne sürülmektedir. Bunlardan ilki, Türkiye’de toplumsal ve kültürel hizmetler düzleminde
yerel yönetimlerin giderek daha aktif ve donanımlı hale gelmesiyle birlikte bu birimlerin gerek bütçe ve
personel gerekse çeşitli kültür merkezleri, aile ve gençlik merkezleri, meslek kursları vb. altyapı ve hizmet
birimlerine sahip olmasıyla ilgilidir. Bu çerçevede yerel yönetimlere, uluslararası göç yönetimi konusunda
gerekli yetki ve sorumluluk alanları tanımlandığında yerel yönetimler pek tabii bunun üstesinden
gelebileceklerdir. İkinci olarak, yerel yönetimler yerel topluluğa daha yakın birimler olmaları nedeniyle
yönetimini üstlendikleri yerel toplulukla daha fazla iletişim halinde olup, ilgili alanın toplumsal ve kültürel
yapısını daha iyi tanımaları, yerele özgü politikalar üretmeleri konusunda onları merkeze göre daha avantajlı
kılmaktadır. Üçüncüsü, merkezî yönetim, toplumsal ve kültürel hizmetlerin operasyonel boyutunu, bu konuda
daha donanımlı ve uzmanlaşmış olan yerel yönetimlere devrederken kendi yükünü hafifletmiş olacaktır.
Böylece, genel politikaları belirleme, uyum alanında da asgarî standartları oluşturma ve gerekli denetimi yapma
gibi görevlere yoğunlaşarak göçün daha stratejik ve egemenlikle ilgili boyutları ile ilgilenecek ve enerjisini asıl
sorumluluğunda bulunan alana kanalize etmiş olacaktır (Daudov, 2015: 52).
Türkiye’de göçmenlerin ve mültecilerin uyumu konusuna, sığınmacılar ve mülteciler özelinde de olsa ilk
olarak 2005 yılında kabul edilen İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Türkiye Ulusal Eylem Planı’nın 4.9.1. numaralı kısmında değinilmiş olup (Ertuna-Langrad, 2010: 259),
toplumsal uyum konusunun Türk mevzuatına girişi ise 4 Nisan 2013 tarihinde çıkarılan 6458 sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu ile olmuştur. Kanun’un 104. Maddesinde “Uyum süreçlerine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek” görevi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup, bu görevin nasıl gerçekleştirileceği,
Kanun’un “Uyum” başlıklı 96. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:
“(1) Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı ile başvuru sahibinin
veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını
kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde
sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini
kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak
uyum faaliyetleri planlayabilir.
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(2) Yabancılar, ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yükümlülüklerinin
temel düzeyde anlatıldığı kurslara katılabilir.
(3) Kamusal ve özel mal ve hizmetlerden yararlanma, eğitime ve ekonomik faaliyetlere erişim, sosyal ve
kültürel iletişim, temel sağlık hizmeti alma gibi konularda kurslar, uzaktan eğitim ve benzeri sistemlerle
tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşlarıyla da iş birliği yapılarak yaygınlaştırılır.”
Görüldüğü üzere, ilgili kanununun (1) bendinde uyum konusunda yerel yönetimlerin çok küçük de olsa
sorumluluklarının bulunduğu dolaylı bir şekilde de olsa ifade edilmiş ve Genel Müdürlüğün uyum konusunda
yerel yönetimlerden “öneri ve katkı” düzeyinde birtakım beklentileri olabileceği belirtilmişse de uygulamada
yerel yönetimlerin göç alanında görev ve yetkilerinin bütünsel bir bakış açısıyla belirlenmediği görülmektedir.
Yerel yönetimlerin yetki, görev ve sorumluluk alanlarının en net şekilde yer aldığı yerel yönetimlere dair
mevzuata bakıldığında ise, doğrudan göçmenler ve mültecilere yönelik neredeyse hiçbir hükmün bulunmadığı
görülmektedir. Mevzuatta göçmenler ve mültecilerle doğrudan ilişkilendirilebilecek tek ifade, yerel
yönetimlerde gönüllü hizmetlerin düzenlendiği İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
Yönetmeliği 7/e maddesinde yer almaktadır. “Gönüllülerde aranacak özellikler” başlıklı bu maddede, yabancı
uyruklu gönüllülerin hangi durumlarda gönüllü hizmetlere katılabileceği belirtilmiştir. Mevzuatta dolaylı yoldan
göçmenler ve mültecilerle ilişkilendirilebilecek tek ifade ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde
yer alan hizmet sunumunda toplumdaki zayıf grupların durumlarının da göz önünde bulundurularak bunlara dair
yöntemlerin uygulanmasına yönelik ifadedir. Bu çerçevede, özellikle son yıllarda ciddi bir uluslararası göç
dalgasına maruz kalan Türkiye’de yerel yönetimlerin uluslararası göç konusundaki görevleri de “gönüllülük”
esasında yürümekte, yerel yönetimler kendi hassasiyet ve istekleri dahilinde göçmenler ve mültecilere yönelik
birtakım çalışmalar yapabilmektedir. Bu konuda özellikle Marmara Belediyeler Birliği’nin öncülük ettiği
çalışmalar kamuoyuna sıkça yansımaktadır** . Bunun yanı sıra, yabancıların yoğun olarak yaşadığı Alanya’da
son dönemdeki uluslar arası göç dalgası karşısında kurulmuş olmasa da 10 yıl önce Kent Konseyi bünyesinde
oluşturulan ve önemli bir örnek teşkil edebilecek olan Yabancılar Meclisi, yine Kent Konseyi bünyesinde
Antalya Konyaaltı’nda 2013 yılında kurulan Yabancılar Meclisi ile Bursa’da 2011 yılında kurulan Yabancılar
Çalışma Grubu ve son olarak 2016 yılında Ankara’da yine Ankara Kent Konseyi bünyesinde kurulan
Yabancılar Meclisi gibi yabancıların yerel halkla toplumsal uyumlarının sağlanmasına yönelik yaşadıkları
kentlerde yerel hizmetlere dair talep, dilek ve şikayetlerini dile getirebilecekleri kimi uygulama örnekleri de
bulunmaktadır*** .
Türkiye’de uluslararası göç yönetimine dair merkezi politikaların, göçmenlerin geçici olmaları üzerine
yapıldığını ifade eden Çakırer Özservet, bu algının doğal olarak yerel yönetimleri de etkilediğini; bu yüzden de
yerel yönetimlerin göçmenler ve mülteciler konusunda sorumluluk almaya aslında pek de hevesli
olamayabileceklerini ifade etmektedir. Hali hazırda kapasite, bütçe ve diğer mali sorunlar sebebiyle hizmet
sağlama noktasında yeterince etkin ve verimli olamayan yerel yönetimler, kendisine oy verecek yerel halkı da
küstürmemek adına göçmenler ve mültecileri görmezden gelebilmekte ve bu şekilde geçicilik algısını biraz da
kendi çıkarları için kullanabilmektedirler (Global Göç Çalışmaları Merkezi, 2016).
Bu çerçevede göçmen ve mülteci sayısının çok yüksek olduğu İstanbul’da yedi ilçe belediyesinde yapılan
bir araştırma sonucu, uluslararası göç konusunda kendilerine verilmiş yetki ve sorumlulukları bulunmayan
belediyelerin sınırları içinde yaşayan göçmenler konusunda dört farklı tutum sergiledikleri görülmüştür. Bu
tutumlardan ilki göçmenler ve mültecilerin varlığını kısmen kabul ederek onlara belli ölçülerde yardım etmeye
yöneliktir. Bu tutuma sahip olan belediyeler, sadece gündelik hayata dair göçmen sorunları üzerinde
durmaktadırlar. Bu çerçevede göçmenler ve mültecilere, bütçesinden ayırabileceği küçük bir kalemle yardım
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://marmarahaber.gov.tr/
Ayrıntılı bilgi için bkz;
http://alanyayabancilarmeclisi.com/Intro;http://www.sabah.com.tr/akdeniz/2013/06/20/konyaaltida-yabancilar-meclisihayata-gecirildi;http://www.bursakentkonseyi.org.tr/?sayfa=icerik&id=113;
http://www.kentkonseyi.net/meclisler/8/yabancilar-meclisi/
**
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yapan söz konusu belediyeler bunu, yerel yönetimler mevzuatında göç konusunda hiçbir destekleyici kalem
olmadığı için hemşeri hukukunu esneterek yapmaya çalışmaktadırlar.
Bir diğer tutum, göçmenler ve mülteciler konusunda gerçekten çözüm üretme çabasına yöneliktir. Bu
tutumun genelde lider odaklı yerel yönetim politikasından kaynaklandığı öne sürülmekte, belediye başkanının
göçmenlere bakışının tüm belediye yönetimini etkilediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda söz konusu tutumun
benimsenmesinde temel belirleyici liderin bu konudaki bireysel hassasiyeti olmaktadır.
Bir grup belediye ise göçmenler ve mültecilerin yaşadıkları sorunları gerçekten dert edinmekte ve bunu
kurumsal bir şekilde ele almak istemektedir. Ancak belediyenin yeterli bütçesi olmayışı ve göçmenlere yardım
etmek amacıyla ortaya çıkan harcama kalemlerinin mali denetimlerde gösterilemeyecek oluşu, belediyeyi çeşitli
STK’lar oluşturarak göçmenlere yönelik araştırma ve çalışmaları bu STK’lar üzerinden yürütmeye itmektedir.
Bu bağlamda sosyal doku analizleri ile göçmenlerin ihtiyaç ve taleplerinin belirlenerek bunlara yönelik projeler
üreten kurumlar ilgili STK’lar gibi gözükse de aslında ilgili birimin yönetiminin bu çalışmaları yürütüyor
olması, belediyeler hukuksal, siyasal ve mali sebepler yüzünden isteseler dahi rahat çalışamadığını açıkça
göstermektedir.
Bu konuda son tutum ise göçmenler ve mültecilerle daha önceden karşılaşmış bir grup belediyenin kendi
çapında bulduğu çözüme yönelik olandır. Bu tutum çerçevesinde sosyal yardımlarla pek uğraşmayan
belediyeler, bünyesinde barındırdığı pek çok enformel atölyelerdeki ucuz işgücü ihtiyacını göçmenler ve
mültecilerle doldurmak yoluna gitmektedirler. Bu belediyelerin ise genelde küçük noktasal uyum projeleri
yaptıkları, ancak bunları çok küçük gruplarla gerçekleştirdikleri görülmekte olup genelde bu uygulamaları
reklam yapmak amacıyla kullandıkları bilinmektedir (Global Göç Çalışmaları Merkezi, 2016). Bu bağlamda
araştırmadan çıkan sonuç, genel politikaların yokluğunda çok farklı kentlerdeki çok farklı kent yönetimlerinin,
göçmenler ve mülteciler konusunda çok farklı tutumlar takınabildiği ve bu tutumların büyük ölçüde keyfiyete
dayandığıdır.
Göçmenler ve mülteciler yönetimi konusunda yerel yönetimlerin neredeyse hiçbir rolünün bulunmaması
sadece göçmenler açısından değil toplumun tümü açısından ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Kentler farklılıkların mekânı olarak her daim “birbirine yabancı” bireyleri bünyesinde barındırsalar da, kentlerin
fiziksel, toplumsal, ekonomik ve yönetsel kapasitesini aşan ölçüde göç alması (Global Göç Çalışmaları Merkezi,
2016) ve bu konuda alınmış hiçbir tedbirinin ve izleyecek politika önerilerinin bulunmaması, yerel yönetimlerin
yetki ve sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirememelerine neden olmakta ve kentsel toplumsal yaşam
dahilinde de pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda göç yönetimi konusunun
ivedilikle yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
5. SONUÇ
Türkiye’nin, dünyada en çok mülteci barındıran ülke olarak son dönemde göç yönetimi konusunda giriştiği
kurumsallaşma çabaları önemli olsa da, bu konuda yerel yönetimlerin rolüne ilişkin düzenlemelerin
bulunmaması sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden önümüzdeki dönemde
uluslararası göç konusunda atılması gereken ilk adım, göçmenler ve mülteciler konusunda yerel yönetimlerin
rolünün geliştirilmesi, bu konuda merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliğinin sağlanması ve tüm bunlara
yönelik olarak mevzuattaki eksikliklerin acilen giderilmesi olmalıdır. Bu kapsamda, 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtilen Göç Politikaları Kurulu’nun toplanarak uluslararası göç ve
mülteciler konusunda yerel yönetimlerin rolünün belirlenmesi, göç konusunda daha etkin rol oynayan birimler
haline gelmesi, hedef gruplara yönelik hizmet üretiminde merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında etkin
bir işbölümü ve koordinasyonun sağlanması gibi konuların bir an evvel gündeme taşınması atılacak öncelikli
adımlardan birisidir
Uluslararası göç konusunda yerel yönetimlerin rolünün geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek
düzenlemeler ise üç temel başlık altında sıralanabilir. Bunlar; yerel yönetimlerin fiziki yerleşimleri kapsamında
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kentsel planlama ile ilgili düzenlemeler, yerelin sosyo-kültürel yapısı ile ilgili düzenlemeler ve etkin bir yerel
yönetim yapılanmasına dair düzenlemelerdir.
Yerel yönetimlerin fiziki yerleşmelerine yönelik yapılacak düzenlemeler, kentsel planlama, ulaşım ve
barınma konularında göçmenler ve mülteciler göz önünde bulundurularak oluşturulacak yerel politikaları
içermektedir. Bu çerçevede özellikle göçmenler ve mültecilerin yoğun olarak bulunduğu büyük kentlerde kent
planları revize edilmeli ve göçmenler ve mültecilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler
ortaya konmalı, bu süreçte de göçmenlerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenebilmesi açısından sürece katılımlarını
sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.
Politika yapım sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer alan olan sosyo-kültürel yapı ile
ilgili düzenlemeler ise genel olarak yerel yönetimlerin toplumsal uyumun sağlanmasına yönelik alması gereken
tedbirleri içermelidir. Bu bağlamda merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliği çerçevesinde göçmenlerin
istihdamının sağlanmasına yönelik bir takım projelerin geliştirilmesi, toplumsal bütünleşme açısından önemli
olan dil kurslarının açılması ve kentsel süreçlerden göçmenlerin de haberdar edilmesine yönelik mekanizmaların
geliştirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu mekanizmaların oluşturulabilmesi ise son kertede yönetsel anlamda yerel yönetimlerin rolünün
geliştirilmesine yönelik yapılması gereken düzenlemelerle doğrudan ilişkili bulunmaktadır. Bu düzenlemeler
yerel yönetimler mevzuatındaki eksikliklerin giderilmesinden, yerel yönetimlerde katılım süreçlerine göçmenler
ve mültecilerin dahil edilmesine kadar çok geniş bir yelpaze çerçevesinde ele alınmalıdır.
Yukarıdaki düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilebilmeleri açısından hali hazırda belli üniversitelerin
bünyelerinde kurulmuş olan Göç Araştırmaları Merkezlerinin sayısının arttırılması önemlidir. Bu merkezlerde
gerçekleştirilen araştırmalar, üniversiteler, STK’lar, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin içinde bulunacağı
çok paydaşlı bir göç yönetimi yapılanmasının temelinin atılarak sürecin daha sağlıklı bir şekilde işlemesi için
gerekli uygulamaların ortaya konması noktasında önemli bir rol üstleneceklerdir.
Göç yönetimi sürecinde yerel yönetimlerin aktif rol alabilmeleri için belediyeler bünyesinde oluşturulacak
daire başkanlıkları ve müdürlükler de önemli bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Oluşturulacak bu yeni
yapılar sayesinde hem yerel ölçekte, hem de yerelden merkeze bilgi akışının hızlanması sağlanmış olacak;
böylelikle sağlıklı bir politika yapım süreci oluşturulabilecektir.
Uluslararası göç konusunda yerel politikaların arttırılabilmesi açısından yerel yönetimlerden oluşan birtakım
birliklerin kurularak yerel birimler arasında işbirliğinin sağlanması da Türkiye’de göç yönetimi yapılanmasını
güçlendirebilecek bir diğer önemli düzenleme olarak ortaya konabilir. Bu kapsamda özellikle ABD’de örnekleri
bulunan misafirperver kentler**** gibi oluşumlar kurularak kentler arasındaki işbirlikleri geliştirilip, göçmenlerin
istihdamlarından, temel ihtiyaçlarının karşılanmasına toplumsal uyumlarını arttırmaya yönelik stratejiler
geliştirilerek bunların ülke genelinde yaygınlaşması sağlanmış olacaktır.
Yukarıda sıralanan önerilerin gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetimlerdeki demokratik katılım
mekanizmalarının geliştirilmesi de önemlidir. Bunun için de doğal olarak yerel politika yapım süreçlerinin
uluslararası göç konusu minvalinde genişletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Huang Xi ve Liu, Cathy Yang (2016). “Welcoming Cities: Immigration Policy at the Local
Government
Level”
http://cslf.gsu.edu/files/2016/09/Welcoming-Cities-Immigration-Policy_September2016.pdf?wpdmdl=7764 (27.11.2016)
****
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ÖZ
Dijital Türkiye, Digital Europe Projesi’nin AB Dijital Ajanda 2020 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin 2023
hedefleri arasında yer alan bir projedir. Özellikle kamu yönetimi alanında AB ülkeleri ile uyumlu olarak koordine edilecek
pratik ve hızlı bilgi sistemleri aracılığıyla e-devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi ve bürokratik oligarşiye karşı atılmış
önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada Dijital Türkiye projesi kapsamında vatandaşların kamu hizmetlerinden faydalanabilmesi için getirilen
yenilikler, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hazırlanan hükümet programlarının içerikleri ve hükümetlerin icraatları
dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Bu bağlamda kamu hizmetlerinin dijitalleşmesine yönelik
çalışmalar ile yeni nesil kamu yönetimi anlayışındaki farklılıklar ortaya konmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti, dijital Türkiye, e-devlet uygulamaları, hükümet programları.
Transformation of Civil Services as Part of The Digital Turkey Project
Abstract
Digital Turkey is one of the projects among the goals 2023 of Turkey within the frame of EU Digital Agenda 2020
vision of Digital Europe Project. E-government practices which are implemented by means of practical and quick
information systems coordinated in line with EU states especially in public administration sphere, confront as an important
step against bureaucratic oligarchy.
In this study innovations as to benefits of citizens from civil services as part of Digital Turkey Project are analyzed
comparatively by considering contents of prepared government programs and all governmental actions in period of Justice
and Development Party. In this context studies towards digitalization of public administration and differences in the new
generation of public administration approach will be revealed.
Keywords: Civil service, digital Turkey, e-government practices, government programs.

1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yaşamımızın her alanına etki etmeye başlamıştır.
Bunlardan en önemlisi, çeşitli hizmet kollarının internet üzerinden daha ivedi ve fonksiyonel şekilde
ulaştırılması ile vatandaş-devlet arasındaki bilgi akışının sağlanmasıdır. Vatandaşa hizmet sunumu noktasında
web tabanlı bir yapılanmaya geçiş söz konusudur. Diğer yandan AB ile uyum sürecinde Türkiye’nin dijital
dünyadaki gelişmeleri takip edecek faaliyetler organize etmesi gerekmektedir.
Yerel ve ulusal ölçekte elektronik alanda hizmet sunumuna geçişin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi
ve sürdürülebilmesi için hükümet programlarında bu alana destek verilmektedir. Hükümet programlarının
konuya ilişkin verilerin toplanmasında önemli bir kaynak olarak ele alınması, stratejik e-devlet yönetimi
açısından üst düzey politika belgelerinden biri olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır.
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Çalışma, 2000’li yıllar itibariyle gündemde yoğun olarak yer almaya başlayan e-devlet uygulamalarını
Türkiye’de 2002 yılından bu yana göreve gelen hükümetlerin programları aracılığıyla ortaya koymaya
çalışmaktadır. Başbakanlık ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin resmi internet platformlarında kamuoyu ile
paylaşılan yedi hükümet programı, doküman analizi yöntemiyle incelenerek dijitalleşme, elektronik hizmet ve
e-devlet kavramları üzerinden analiz edilecektir. Böylece hem Türkiye’de e-devlete yönelik politika ve
uygulamalar hem de dijitalleşen kamu hizmetlerine yapılan vurgular önemli bir politika aracı olan hükümet
programları ile ortaya konmuş olacaktır.
2.

E-DEVLET KAVRAMI

E-devlet kavramı, 1990’lı yıllar itibariyle ortaya konan bir kavramdır. 2014 yılına gelindiğinde
elektronik ortamda kamu hizmetlerinin sunumunda dünya ortalaması %47’ye yükselmiştir (T.C. Kalkınma
Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 36).
Model olarak e-devlet, yurttaşların birer müşteri, kamu yönetimi alanında yürütülen faaliyetlerin de
hizmet olarak ele alındığı bir yönetim sistemidir. Bu sistemde kalite/fiyat performansına bağlı olarak en az
maliyet ve en az emekle en kaliteli hizmetin sunulması ve verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir (Demirel,
2006: 85).
Son çeyrek yüz yılda bilgi ve bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal
hayata yansımaları eğitim, sağlık, sanayi, ticaret ve tarım alanlarında hem yaşam tarzını hem örgütlenme
anlayışını tamamen değiştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında batı dünyasındaki gelişmelere
paralel olarak ülkemizde de birçok kamu kurumunda bilgi işlem merkezleri ve internet siteleri oluşturulmuş,
kurumsal bilgiler bilgisayar ortamında saklanmaya başlanmıştır. Diğer yandan sosyal ağların ve mobil
teknolojilerin hizmet sunumunda yaygınlaştırılması için çeşitli yazılım projeleri ve teknik altyapı destekleri
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
3. AB DİJİTAL AJANDA 2020 VİZYONU
Avrupa Birliği, Birliğe üye ülkeler için 2020 yılına dek gerçekleştirilmesi planlanan birtakım hedefler
koymuştur. Bu hedefler, 2020 vizyonu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi ve
katılımcı bir büyüme adına çeşitli hizmetlerin sunulmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına özen
gösterilmektedir. Hizmet sektöründe etkin ve işlevsel kullanımı ile bilişim teknolojileri; ekonomik, sosyal ve
kültürel alandaki pek çok amaca hizmet eden bir araç konumundadır (Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye
Raporu, 2014: 15-16).
Bilgi toplumunun hayata geçirilmesi ve Avrupa Dijital Tek Pazar adıyla bir oluşuma gidilmesi, 2020
vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Tek pazar sayesinde üye ülkenin sınırlarının ötesinde gerçekleşen bireysel
ve kurumsal faaliyet ve hizmetlere erişim kolaylaşacaktır.
Yakın bir tarihte, 6 Mayıs 2015 tarihinde ortaya konan Dijital Tek Pazar Stratejisi, dijital ağların
genişletilmesi, dijital ürün ve hizmetlere erişim için uygun ortamın sağlanması gerektiğine değinmektedir.
Böylece AB sınırları içerisindeki her alanda -ekonomik, sosyal, idari- pek çok anlamda gelişme sağlanmış
olacaktır (Akses, 2015: 1).
26 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan Avrupa İçin Dijital Gündem’de AB’ye üye ülkeler için öngörülen
hedefler şu başlıklar altında toplanmaktadır:






0-64 yaş arası nüfusun % 75’inin istihdam edilmesi,
Ar-Ge harcamalarının Avrupa GSMH içindeki payının % 3 olarak ayrılması,
Sera gazi salınımlarının 1990’lı yıllardaki seviyenin % 20-30 altına indirilmesi,
Enerjinin % 20’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması,
Enerji verimliliğinde % 20 artış sağlanması,
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Okul bırakma oranının % 10’un altına düşürülmesi,
20-34 yaş arasında % 40 düzeyinde üniversite mezuniyetine ulaşılması,
Nüfusun % 40’ının lise eğitimini bitirme yaşının 30-34 olması,
Yoksul sayısında 20 milyonluk bir azalma sağlanması hedefleridir (Avrupa İçin Dijital Gündem, 2012:
4-5).

Dijital Tek Pazar Stratejisinin üç sacayağı; ‘erişim’, ‘ortam’, ‘ekonomi ve toplumdur’. Üç başlık da
birbiriyle yakın ilişki içerisinde ve birbirine bağlıdır. E-devlet ile ilgili düzenlemeler, ‘Ekonomi ve Toplum’
başlığı altında yer almaktadır (Akses, 2015: 2). Kamu kesiminin ekonomideki ağırlığının fazla olması ve
vatandaşa hizmet sunumunda ekonominin büyük rol oynaması, e-devlet ile ilgili düzenlemelere bu başlık altında
yer verilmesine neden olmuştur.
Öngörülen hedefler, ekonomik faktörlere daha baskın bir vurgu yapmaktadır. Kaldı ki kamu kesiminin
ekonomideki ağırlığı ve sahip olduğu pay düşünüldüğünde ekonomi ekseninde bir dönüşüm yaşanması
kaçınılmazdır. Bununla birlikte küreselleşme çağında hizmetlerin serbest dolaşımı için dijital platformların ve
bu platformların faaliyet alanlarının yaygınlaştırılarak kamu hizmetlerinin daha işlevsel düzeyde organize
edilmesi amaçlanmaktadır. Dijital ya da elektronik ortamda hizmet sunumu, hizmet sunucuların ve hizmetten
yararlanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracaktır. Teknik anlamda bir altyapı gerektiren bu süreç, aynı
zamanda sosyal ve ekonomik yönleri de olan bir uzmanlaşma gerektirmektedir.
4. TÜRKİYE’DE DİJİTAL GÜNDEM
4.1. Neden Dijital Türkiye? Türkiye, Bu Çalışmaların Neresinde?
Türkiye, AB’ye aday ülke olarak AB tarafından belirlenen hedefleri gerçekleştirmekle yükümlü bir
ülkedir. Teknoloji alanındaki yeniliklerin takip edilmesi, gelişen ve değişen hizmetlerin güncellenerek vatandaşa
sunulabilmesi, Türkiye’nin birliğe entegrasyonu açısından oldukça önemlidir. AB pazarındaki devamlılığı
sürdürebilmek ve AB içerisindeki ülkelerle rekabet edebilmek için teknolojik dönüşüm kaçınılmazdır. Türkiye
de bilgi ve iletişim stratejisine bu çerçevede yön vermek durumundadır.
Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması konusunda vatandaşın en kolay ve hızlı şekilde
ulaşabileceği, hizmetlere en kesintisiz yoldan başvurabileceği ve en güvenli şekilde hizmetlere erişebileceği
dijital bir ortamın temini sağlanmaya çalışılmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi işleyişinden farklı olarak
bürokratik engellerin önüne geçilmesi amacıyla hem maddi kaynakların hem de zamanın verimli kullanılması
ile tam anlamıyla bir yönetsel dönüşüm gerçekleştirilmiş olacaktır.
Dijital Avrupa yapılanmasına paralel olarak Türkiye’den beklentiler; teknolojinin etkin kullanımı,
hizmet sunumuna yön vermesi konusunda gerekenlerin yapılması ve aynı zamanda AB ile rekabet ortamında
yer alabilmesi yönündedir.
4.2. Türkiye’nin Dijital Türkiye Projesi Kapsamındaki Faaliyetleri ve E-Devlet Uygulamaları
Kapsayıcı bir bilgi toplumunun oluşturulması, e-devlet eylem planının hayata geçirilebilmesi için yasal
ve teknik engellerin ortadan kaldırılması, standartlaşma ve ‘bir kere ilkesi’nin (only once priciple-yalnızca bir
kere bilgi girişi yapılmasının yeterli olması) hayata geçirilmesi, Türkiye’nin göz önünde bulundurduğu temel
referans noktaları arasında yer almaktadır (Akses, 2015: 8-9).
Dünya’daki gelişmelere paralel olarak Türkiye de 2000’li yıllar itibariyle e-devlet uygulamalarına
yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Kurumsal bilgilerin dijital ortama aktarılabilmesi, güvenli bir şekilde
saklanıp depolanması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de doğrudan bilgi toplumuna
yönelik yapılan çalışmalar, 1999 yılına tarihlendirilebilmektedir. Bu bölümde 1999-2013 yılları arasındaki
gelişmeler ve 2013 yılı itibariyle yaşanan gelişmelere yer verilecektir.

212 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

4.3. 1999-2013 Yılları Arasındaki Gelişmeler
1999-2013 yılları arasında Türkiye’nin bilgi toplumuna yönelik temel metinleri; uygulanamayan 1999
yılı TUENA (Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı) ve 2001 yılı e-Türkiye Girişimi ile uygulama
imkanı bulunan 2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı, 2005 Yılı Eylem Planı ve 2006-2010 yıllarını kapsayan
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’dır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı,
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 10).
1999 yılında ortaya konan enformasyon planında ilk kez ‘online government’ terimi kullanılmış, 2001
e-Türkiye Girişimi ile de internet kullanımının yaygınlaştırılması ve bu alandaki düzenlemelere yönelik
teşvikler geliştirilmiştir (Detaylı bilgi için bkz.: Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı, 1999; Sonuç
Raporu, 1999; E-Türkiye Girişimi Eylem Planı, 2002).
Kamu hizmetlerinin elektronik ortama aktarılmasında MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi), VEDOP
(Vergi Daireleri Otomasyon Projesi), UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ve e-BİLDİRGE (işverenler için) gibi
projeler, ilk olarak uygulamaya konan projelerdir. Bilgi sistemleri aracılığıyla tüm vatandaşların bilgilerinin tek
bir havuzda toplanması, ayrıca sanal imza yani e-imza uygulamasının da hayata geçirilmesi ile e-devlet
çalışmalarında belli bir seviyeye gelinmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı,
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 14).
Türkiye’de Ulusal Bilgi sistemleri (KAMUNET) içerisinde yer alan ve bilgi güvenlik alt yapısı, mesaj
sistemi, sayısal haritalar, ara yüzler, veri bankaları, veri sözlüğü ve işlevleri olan projeler şunlardır:
*Nüfus ve Vatandaşlık Bilgi Sistemi
*Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemi
*Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemi
*Tapu Kadastro Bilgi Sistemi
*Sağlık Bilgi Sistemi
*Eğitim Bilgi Sistemi
*Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemi
*Adres Kayıt Sistemi
*Merkezi Sicil Kayıt Sistem’dir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 62; İnam ve Aybar, 2002: 515-519).
Yukarıdaki hizmetler dışında elektronik imza, kimlik kartı gibi uygulamalar ve eğitim-sağlık-emniyetvergi gibi alanlarda da vatandaşa yönelik hizmetler sunulmuştur. E-devlet uygulamaları; kamu yönetimi
alanında şeffaflığı, güvenirliği ve hizmetlere erişimi kolaylaştırması dolayısıyla katılımcı bir mekanizmanın
oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Ülkemiz, AB’nin bilgi toplumu olma yolunda belirlediği hedeflere uygun olarak 2003 yılında “EDönüşüm Türkiye” projesini başlatmış, bu çerçevede birçok kamu hizmetinin elektronik ortamda sunumunu
öngörmüştür. Bu tür uygulamalar devlet-vatandaş ilişkisinde dolaysız iletişim sağlayan devletin yeni yüzü
olarak tanımlanmıştır (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgi-toplumu/e-donusum-projesi/, 01.09.2017). Bu
anlamda hayata geçirilen e-devlet uygulamalarıyla devlet, kamu hizmetlerinin en kolay ve en etkin yoldan,
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kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda vatandaşa ulaşmasını sağlamayı amaç
edinmektedir.
Türkiye’de e-devlet uygulamaları dört aşamada gerçekleştirilmektedir. Birinci aşamada oluşturulan web
sayfalarında vatandaşına bilgi sunmakta, ikinci aşamada bazı hizmetler devlet tarafından çevrimiçi sağlanmakta,
üçüncü aşamada tek bir devlet ana kapısı portalı ile hizmetlerin hepsinin tek kaynaktan sunulması
hedeflenmekte, son aşamada ise yeni hizmetlerin ortaya çıkışı sağlanmaya çalışılmaktadır (Odabaş, 2004: 8390). Oysa geleneksel kamu yönetimi anlayışında vatandaş, kurumların iş süreçleri ile ilgili bir işlem için ya
kurum yetkilileriyle yüz yüze görüşecek, ya dilekçe yazacak, ya form dolduracak ya da evrak tamamlama
işlemini yapacaktır. E-devlet bütün bu işlemleri ortadan kaldırmakta dolayısıyla hem vatandaşa hem devlete
zaman kazandırmaktadır (Çelen vd., 2001: s.64).
E-Dönüşüm Türkiye projesi kapsamında yapılan kamu kurumları anketi sonuçlarına göre; kurumların
%52’si kullanıcı isteklerini hizmet sunumu açısından önemli bir konu olarak değerlendirmesine rağmen yine bu
kurumların %61’i vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini tespit etme ya da göz önünde bulundurma yolunu tercih
etmemektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi
ve Eylem Planı, 2006: 14). Dolayısıyla öncelikle yönetim anlayışında bir değişikliğe gidilmesi zorunlu
görünmektedir.
Kurumların kendi iç organizasyonlarıyla birlikte kurumlar arasında bilgi alışverişini ve faaliyetlerin
koordinasyonunu sağlayacak düzeyde bir altyapı oluşturulması gerekmektedir. Böylece kamu alanındaki ortak
uygulamalar yaygınlaştırılarak kamu yönetimi sisteminin tüm kurumlarıyla birlikte çalışabilir duruma gelmesi
sağlanmış, yerel yönetimlerden başlayarak tüm idari birimlerde hizmet sunumunda hız kazanılmıştır.
Bu bağlamda Türkiye’de e-devlet yönünde çalışmaların yürütülmesi amacıyla 2008 yılında Başbakanlık
Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi (BYBS) kurulmuştur (İnam ve Aybar, 2002: 516). Yine aynı yıl Başbakanlık
tarafından oluşturulan e-Devlet Danışma Grubu, e-devlet ile ilgili olarak 11 adet proje üzerinde çalışmış ve bir
kanun tasarısı hazırlamıştır. Vize ve pasaport başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi, noter
işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi, sağlık hizmetlerinin görülmesinde kişisel sağlık
verilerinin değerlendirilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi, edevlet projelerinde gerekli koordinasyonun sağlanması ve güvenli elektronik imzanın kullanımı için bazı kanun
ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması öngörülmüştür. Ancak bu planlanan çalışmalar, tam
anlamıyla uygulanamamıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 195-196).
TÜİK’ten elde edilen 2012 yılı verilere göre; internet üzerinden 16-74 yaş arası e-devlet hizmeti
kullanım oranı % 41,3’tür. 2018 yılı hedeflerinde bu oranın % 60’a taşınması beklenmektedir (T.C. Kalkınma
Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 78).
Türkiye, EUROSTAT verilerine göre genel anlamda e-devlet kullanım oranı açısından AB’de son
sıralarda yer almaktadır. Bununla ilgili olarak 32 Avrupa ülkesi ile yapılan karşılaştırmalar sonucunda
Türkiye’nin birey bazında e-devlet hizmetleri yoluyla bilgi almada 30, internet üzerinden herhangi bir hizmetle
ilgili form indirmede 31 ve form göndermede ise 29. sırada yer aldığı görülmektedir. E-devlet hizmetlerinin
Türkiye’deki toplam nüfusa oranı % 20, AB ortalaması % 26; internet kullanan nüfusa oranı % 46, AB
ortalaması ise % 36’dır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi Toplumu
Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 172). İnternet üzerinden hizmet sunumunda ve vatandaşın bu hizmetten
yararlanmasında hem internet kullanımının her yaş grubuna yönelik olarak yaygınlaştırılması hem de tüm
kurumların ve vatandaşın e-devlet uygulamaları için teşvik edilmesi gerekmektedir.
4.4. Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşme sürecinde ilk strateji planı, 2006-2010 yıllarında hayata
geçirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde yürütülmüş bir uygulamadır. Kamu kesimi, özel kesim, bireyler
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ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü kapsayan bu belgede öncelik verilen birtakım alanlar bulunmaktadır.
Bunlar; sosyal dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu, küresel rekabet, AR-GE ve
yenilikçiliğin geliştirilmesi, yaygın ve ucuz altyapı hizmetleri, vatandaş odaklı hizmet dönüşüm ve kamu
yönetiminde modernizasyondur (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 10-11).
Kamu yönetiminin modernleştirilmesi ve buna bağlı etkenlerden biri olarak vatandaş odaklı hizmet
sunumu, doğrudan bu araştırmanın çalışma alanına giren temel konulardır. Bu anlamda e-devlet
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bunun için de öncelikle vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan
birtakım hizmetlerin dijital ortamda sunulmasına öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
2006-2010 yıllarını kapsayan eylem planı sonucunda 2013 yılında yayınlanan nihai rapora göre % 64
oranında bir başarıya ulaşıldığı, % 65-70 oranında da çeşitli hizmet alanlarında vatandaşa yönelik hizmet
dönüşümü ve altyapı hizmetlerinin iyileştirildiği belirtilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu
Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 12).
4.5. 2013 Yılı İtibariyle Yaşanan Gelişmeler
2012 yılının sonların gelindiğinde 600 civarında hizmetin e-devlet portalı üzerinden sunulmakta
olduğunu ve yaklaşık 14 milyon kullanıcıya ulaşıldığını görmekteyiz (T. C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu
Kalkınma Planı (2014-2018), 2013: 54). Bu dönemde e-devlet alanında gerçekleştirilen önemli gelişmeler,
2015-2018 yıllarını kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ve 2016-2019 yıllarını kapsayan Ulusal
e-Devlet Strateji Belgeleridir.
4.6. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)
Planın temel hedefi, büyüme ve istihdam alanlarında iyileştirmeler yapılmasıdır. Türkiye’nin geldiği
nokta, karşılaştığı sorunlar, ihtiyaç duyulan konular, 10. Kalkınma Planı ve Avrupa İçin Sayısal Gündem gibi
plan ve programların nitelikleri, 2015-2018 Eylem Planı’nın hazırlanmasında etkili olmuştur (T.C. Kalkınma
Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 14).
Kamu hizmetlerindeki kullanıcı odaklılık anlayışı, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerle
mümkün olabilecektir. Aynı dönemde hazırlanan 10. Kalkınma Planı’nda da hayata geçirilmesi planlanan edevlet uygulamalarına ve temel hedef alanlarına yönelik 2023 hedeflerine yer verilmiştir (T.C. Kalkınma
Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 2014: 163).
BM e-devlet araştırmalarına göre 193 ülke arasında Türkiye’nin e-devlet gelişmişlik endekslerinde dair
bilgiler ise şöyledir:
2010: 69.sırada ve gelişmişlik endeksi 0.47,
2012: 80.sırada ve gelişmişlik endeksi 0.52,
2014: 71.sırada ve gelişmişlik endeksi 0.54,
2016: 68.sırada ve endeksi 0.59’dur.
(https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/176-Turkey, Çevrimiçi
01.19.2017).
E-devlet gelişmişlik endeksinde ilk 10’da yer alan ülkelerin 0.9-0.8 arasında endekse sahip olduğu
düşünüldüğünde Türkiye, giderek çıtasını yükselten orta düzeyde bir ülke konumunda karşımıza çıkmaktadır.
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Avrupa Komisyonu tarafından sunulan 2012 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu’na göre Türkiye’nin
elektronik ortamda hizmet alternatiflerinin sunulması açısından AB ortalamasının üzerinde olmasına rağmen bu
hizmetlerin vatandaşlar tarafından kullanımının düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Vatandaşlara gerekli ve
yeterli bilgilendirme yapılmaması, internet ağının yaygınlaşmakta olması, kullanım oranlarının çeşitli sebeplerle
düşük olması ve hizmetlere ilişkin her halükarda bir bürokratik işlemin gerekliliği gibi sebepler, bu sonucu
doğurmuştur (Dijital Türkiye Platformu, Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye: Avrupa Dijital Gündemine Uyum
Projesi Ön Raporu, 2013: 45-46).
4.7. Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019)
Son eylem planı olarak halen yürürlükte olan Ulusal e-Devlet Stratejisinin temel vizyonu; etkin
(entegre-teknolojik-katılımcı-inovatif-nitelikli) e-devlet ile toplumun yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Bu
noktada planın temel hedefleri; e-devlet hizmet sunumunda etkinlik, e-devlet hizmet kullanımı, e-devlet hizmet
memnuniyeti, e-devletten sağlanan kamu yararı ve Türkiye’nin uluslararası e-devlet endekslerindeki
konumunun yükseltilmesidir (T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, e-Devlet Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, 2016: 7).
2013 yılı ve 2018 yılı beklentilerine dair bir istatistik ortaya koymak gerekirse e-devlet hizmetlerine
yönelik birtakım sayısal verilere ulaşabilmek mümkündür. 10. Kalkınma Planı’na göre; e-devlet hizmetlerini
kullanan bireylerin oranının % 48’den % 65’e, kullanıcı sayısının 30 milyona, sunulan hizmet sayısının ise
700’den 3.000’lere ulaşması hedeflenmektedir (T. C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (20142018), 2013: 54).
Eylem Planına yönelik uygulamalar içinde bulunduğumuz dönem içerisinde gerçekleştirilmekte olduğu
için planın çıktıları ancak ilerleyen dönemde (en erken) 2019 yılı sonunda ortaya konmuş olacaktır.
5. TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ
5.1. Hükümet Programları ve E-Devlet Uygulamaları Çerçevesinde Analizi
Anayasa’ya göre TBMM’nin görevlerinden biri, Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemektir. Söz
konusu denetimin bağlı olduğu metinlerden biri de hükümet programlarıdır. Hükümet programları,
kuruluşundan en geç bir hafta içerisinde Başbakan ya da bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve güvenoyuna
başvurulur (Neziroğlu, 2013: 1-2).
Hükümet programları, hükümetlerin iktidarda kaldıkları süre boyunca izleyecekleri politikaların temel
ilkelerini belirleyen ve kamuoyuyla paylaşılan metinlerdir. İlk olarak II. Meşrutiyet döneminde Sadrazam Kamil
Paşa tarafından hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır (Güneş, 1990: 178-183).
Çalışmada hükümet programları, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana
hayata geçirilen ve partinin resmi sitesinde ya da Başbakanlık sayfasında kamuoyuyla paylaşılan yedi hükümet
programını kapsamaktadır.
5.2. Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Hazırlanan Hükümet Programları1
58.Hükümet Programı Çerçevesinde E-devlet ve Dijitalleşme Üzerine Analiz
3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından hazırlanan parti programıdır. Kamu yönetimi
sisteminin çağdaş bir yönetim anlayışına uygun şekilde uyarlanması yönünde hükümetin kararlılığının ifade
1

Bu ana başlık altında yer alan tüm alt başlıklar hakkında (58.-65. hükümet programları) detaylı bilgiler,
https://www.akparti.org.tr/site/dosya/66517 ve
https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_GovernmentProgram.aspx adreslerinden temin edilmiştir.
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edildiği programda birtakım önceliklere yer verilmiştir. Kırtasiyeciliğin ve verimsizliğin azaltılmasının
öngörüldüğü başlıklar altında kamu kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin maksimum düzeyde
kullanılması ve bu bağlamda da e-devlet uygulamasının yaygınlaştırılması yönünde hedeflere yer verilmiştir.
Diğer yandan mahkemelerde elektronik arşiv sisteminin oluşturulması, böylece emsal niteliğindeki
kararlara uzaktan erişim imkanının tanınması gündeme getirilmiş; yargı organlarının tümünü kapsayan bir bilgi
ağı oluşturulması öngörülmüştür.
59.Hükümet Programı Çerçevesinde E-devlet ve Dijitalleşme Üzerine Analiz
Bir önceki hükümet programında değinilen e-devletin yaygınlaştırılması ve yargı alanındaki bilgi ağının
oluşturulması yönündeki hedeflere tekrar yer verilmiştir. Yargı alanında bilişim altyapısının oluşturulması için
UYAP adı verilen Ulusal Yargı Ağı Projesinin yılsonunda tamamlanacağı belirtilmiştir. Bu konuda ciddi bir
kaynak aktarımı da söz konusudur.
Diğer yandan elektronik ve bilişim altyapısının geliştirilmesi yönündeki hedefler de yinelenmiştir.
Kalitenin arttırılması ve kullanılan sistemlerin yenilenmesine vurgu yapılmıştır.
60.Hükümet Programı Çerçevesinde E-devlet ve Dijitalleşme Üzerine Analiz
60.hükümet programında diğer iki programda da olduğu gibi mahkemelerde elektronik arşiv sisteminin
oluşturulması yönündeki gereklilik vurgulanmıştır. Diğer yandan vatandaşa hızlı hizmet sunumu ve bürokratik
engellerin asgari düzeye indirilmesi yönünde tüm kamu kurumlarının hizmetlerini elektronik ortama taşıması
gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu konudaki iyileştirmelerin yapılabilmesi için de teknolojik gelişmelere
duyulan ihtiyaç kendisini hissettirmektedir.
Vatandaşların her türlü hizmetten yararlanabilmesi ve kamusal alandaki tüm iş ve işlemlerde bireyi
kodlayan ‘Tek Kart’ projesinin hayata geçirileceği üzerinde durulan bir diğer konudur. Program çerçevesinde
ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler ve uygulamalar ortaya konmuş, elektronik imza hayata geçirilmiştir.
61.Hükümet Programı Çerçevesinde E-devlet ve Dijitalleşme Üzerine Analiz
61.hükümet programında tüm sosyal alanlarda aktif ve etkili bir altyapı sisteminin hazırlandığı,
ilerleyen dönemde kültür ve tabiat varlığı niteliğini taşıyan yapı ve anıtlara ilişkin envanter işlemlerinin dijital
ortama aktarılarak kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı bilgisi aktarılmıştır.
UYAP sisteminin adliye, nüfus, tapu, polis ve seçim kurulları başta olmak üzere pek çok alanda
kurumsal olarak birbirine bağlandığı ifade edilmiştir. Diğer yandan e-devlet projesi kapsamında bilgi ve iletişim
alanındaki yatırımlara öncelik verildiği, kamu hizmetlerinin elektronik dönüşümünde ilerleme kaydedildiği
bilgisi aktarılmıştır. Bu uygulamalardan biri olarak elektronik ortamda vatandaşın kimlik bilgilerine
ulaşılabiliyor olması, aynı zamanda ikametgah ve nüfus kayıt örneği gibi belgelerin vatandaştan artık istenmiyor
olması, elektronik hizmetlerdeki dönüşümün de bir göstergesidir.
Aynı şekilde vatandaşa da elektronik ortamda internet aracılığıyla bilgi erişiminde birtakım kolaylıklar
getirilmiştir. Bu kolaylıklar; ilköğretim öğrencilerinin okula otomatik kaydı, vergi ödemeleri, e-fatura işlemleri,
ticaret sicili, tapu-kadastro işlemleri, trafik ve emniyetle ilgili pek çok hizmetin internet üzerinden de
görülebilmesidir. E-imzanın uygulanmaya başlanması ile kamu işlemlerinin resmi olarak bu ortamda
yapılmasının önü açılmıştır.
Vatandaşa tek noktadan hizmet sunabilmek adına 2008 yılında e-devlet kapısı uygulaması faaliyete
geçirilmiştir. 2010 yılı sonu itibariyle 26 kamu kurumunun 237 hizmetinin e-devlet portalı üzerinden
görülebildiği ifade edilmiştir.
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Programda ‘Elektronik Vatandaşlık Kartı’, uygulamasının kimlik sahteciliğinin önüne geçecek bir
uygulama olduğu ve dağıtımının gerçekleştirileceği vurgulanmıştır. Ayrıca kamuda ‘kağıtsız ofis’ vurgusuyla
resmi kurum ve kuruluşlar arasındaki yazışmaların da elektronik ortama aktarılacağı ve bu uygulamanın
yaygınlaştırılacağı üzerinde durulmuştur. Kurumlar arasında bilgi ve belge paylaşımı konusunda, elektronik
ortamdaki güvenliğin sağlanması için yeni bir eylem planı hazırlığı yapılmaktadır.
2023 hedefleri arasında yer alan hedeflerinden biri olarak okul-öğretmen-öğrenci arasındaki sürekli bilgi
akışının sağlanacağı elektronik bir eğitim ortamının faaliyete geçirileceği vurgulanmıştır.
Vatandaşa hizmet sunumunda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelir tespitinin, diğer kurumlarla
elektronik ortamda sağlanan bilgiler doğrultusunda yapılacağı programda belirtilmiştir.
62.Hükümet Programı Çerçevesinde E-devlet ve Dijitalleşme Üzerine Analiz
62.hükümet programında okul kitaplarının dijital ortama taşınması, yazma ve basma eserlerimizin
dijitalleştirilmesi gibi konularda çalışmalara yer verilmiştir. Diğer yandan gümrük işlemlerinin tamamının, ticari
işletmeler ve şirketlerin tüm kuruluş ve değişiklik işlemlerinin elektronik ortama aktarıldığını, e-ticarete ilişkin
düzenlemelerin yasalaşması yönünde çalışmalar olduğunu, elektronik haberleşmedeki vergi oranlarının
düşürüldüğünü, UYAP’ın faaliyete geçirilmesi ile adliye, nüfus, tapu ve kolluk kuvvetleri gibi kurumların
elektronik ağ üzerinden bağlandığını içeren bölümler vardır.
E-devlet projesi içinde yer alan Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBİS), Mekansal Adres Kayıt
Sistemi Projesi, Merkezi Nüfus Sistemi (MERNİS) ve Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) gibi
uygulamaların kısmen ya da tamamen faaliyete geçirildiği ve ilerleyen dönemde de yaygınlaştırılacağı bilgisi
paylaşılmıştır.
Bilgi Toplumu başlığı altında 2014-2018 Bilgi Toplumu stratejisi ve Eylem Planı’na yer verilerek
62.hükümet döneminde e-devlete ilişkin tüm işlemlerin büyük oranda tamamlanacağı ifade edilmiştir. 2014 yılı
Ağustos ayı itibariyle 139 kamu kurumunun 1006 hizmet ile 18,6 milyon kullanıcıya ulaşmış bir e-devlet
kapısının varlığından bahsedilmektedir.
64.Hükümet Programı Çerçevesinde E-devlet ve Dijitalleşme Üzerine Analiz
64.programda dijitalleşmenin, kamu yönetimi reformunun ana bileşenlerinden biri olduğu vurgusu
yapılmıştır. Bu kapsamda Dijital Türkiye Projesi’nin hayata geçirileceği, e-devlet kapısına bağlanan yerel
yönetim birimlerinin sayısının arttırılacağı yönünde hedefler belirtilmiştir.
Siyasi partilere yapılan bağışların elektronik ortamda kamuoyuyla paylaşılması ve patilerin seçim
harcamalarına ilişkin denetim sonuçlarının da ilan edilmesinin sağlanacağı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS) ile tüm ekonomik birimlerin sisteme dahil edileceği, Bulut Belediye Projesi ile elektronik ortamda
belediye hizmetlerinin standartlaştırılacağı vurgulanmıştır.
Program, e-devlet çalışmalarının kurumlar arası olduğu kadar kurumlar üstü düzeyde de koordinasyon
içerisinde olması gerekliliğinden hareketle temel bilgi sistemlerinin geliştirileceğini ifade etmektedir.
65.Hükümet Programı Çerçevesinde E-devlet ve Dijitalleşme Üzerine Analiz
65.Hükümet Programı’nda Dijital Türkiye Projesi’nin önemi bir kez daha vurgulanarak elektronik
ortamda aktarılması planlanan hizmetlere ilişkin bir önceki programla benzer bilgiler paylaşılmıştır.
Yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarının e-hizmet sunabilmeleri için gereken iyileştirilmelerin
yapılacağı, genel anlamda e-devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılmaya devam edileceği vurgulanmıştır.
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6. SONUÇ YERİNE
AKP hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Başbakanlık resmi sitesinden ve partinin resmi
internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılan yedi adet hükümet programı çalışmada detaylı olarak ele alınmıştır.
Hükümet programları; kamu yönetimi alanının belirleyicisi konumundaki hükümetlerin, izleyeceği politikaları
ve hedefleri belirleyen önemli metinler olarak karşımıza çıkmaktadır.
İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde kamu hizmetlerindeki dönüşüm, tüm politika üreticilerini
karşılıklı olarak etkilemektedir. Türk kamu yönetiminde de bu yansımalar görülmektedir. Bu nedenle çalışmada
ele alınan tüm hükümet programlarında kamu hizmetlerindeki dönüşüm ihtiyacı ve çağdaş kamu yönetimi
anlayışındaki değişim, üzerinde sıklıkla durulan hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hükümet programlarında dikkat çeken diğer bir unsur da hizmetlerin bilgi ve iletişim teknolojileri
yardımıyla yeniden biçimlendirilmesinde benimsenen kullanıcı odaklı yaklaşımdır. Hizmetten faydalanan
vatandaşların kullanıcı olarak devletin kendilerine sunduğu hizmetlerden en verimli şekilde nasıl
yararlanabileceği, temel soru olarak hükümet programlarında da göz önünde bulundurulmuştur. Ancak genel
olarak yaşanan gelişmelere bakıldığında e-devlet yapılanmasının yalnız teknik bir konu olmadığı, aynı zamanda
yönetsel ve toplumsal boyutları olan bir konu olduğu vurgulanmalıdır. Çünkü hizmetten yararlanan
vatandaşların kullanıcı olarak, devletin kendilerine sunduğu hizmetlerden en verimli şekilde nasıl
yararlanabileceği temel sorudur. Bu nedenle toplumun ve hizmet kullanıcıların da hayata geçirilen uygulamaları
benimsemesi ve uygulayabilecek düzeyde bilgi ve donanım sahibi olması gerekmektedir.
Diğer yandan e-devlet kapısının 2008 yılında faaliyete geçirildiği günden bu yana uygulandığından
hareketle bu alandaki istatistiki bilgilere, 61. ve 62. hükümet programlarında ayrıca değinildiği vurgulanmalıdır.
2010 yılında elde edilen ilk istatistiki verilerden hareketle önemli detaylar çalışmaya aktarılmıştır. Son iki
hükümet programında konuyla ilgili bilgi paylaşımı, program çerçevesinde yapılmamıştır. Ancak hem
kurumların elektronik ortama aktardıkları kamu hizmetlerinde hem de kullanıcı sayısında artış olduğu
gözlemlenmektedir. Bu durum internete erişimin kolaylaştırılması ve vatandaşın bilişim okuryazarlığının
arttırılması yönündeki çabanın daha da artması gerektiğini ifade etmektedir.
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2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonucu Türkiye, tarihi boyunca görülmemiş bir sığınmacı
kitlesini geçici koruma statüsünde kabul etmiştir. Türkiye’ye gelen göçler uygulanan açık kapı uygulamasıyla
çok kısa sürede artarak ortaya farklı sonuçlar çıkarmıştır. Suriye’den gelen göçlerin neden olduğu sonuçlar
arasında Türkiye’nin sosyal güvenlik alanında uygulamalarındaki yeniliklerin yanında sosyal güvenlik
politikalarında da değişimler görülmüştür.
Bu çalışmada Suriye göçlerinin sosyal güvenlik alanındaki sonuçlar ile birlikte bu konudaki
uygulamalar incelenecek, bu konudaki uygulamalara ilişkin sonuç ve önerilerle bu konudaki politikalara dikkat
çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, göç, göçler, sosyal güvenlik politikaları
The Effects of Syria Migration on Turkey’s Social Security Policies
Abstract
In consequence of civil war which began in Syria in 2011, Turkey has accepted mass of refugees,
which has not been seen throughout history, with temporary protection status. Immigrations coming to Turkey
have caused different consequences by increasing in a very short time with applied open door implementation.
Among the consequences resulting from immigrations from Syria, it has also been observed changes in social
security policies besides innovations in implementations of social security.
In this study, with the results of Syria immigrations in social security field, implementations in this
issue will be examined, policies in this issue will be drawn attention with results and suggestion concerning
implementations in this issue.
Keywords: Syrian refugees, migration, immigrations, social security policies

1. GİRİŞ
Sosyal güvenlik; yaşlılık, sakatlık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık gibi yaşamsal
riskler karşısında insanoğlunun kendini güvende hissetmesini ve gelir garantisi sağlayan bir
sistemdir. Devletlerin vatandaşlarına sağladığı ya da sağlayacakları sosyal güvenlik politikaları ile
vatandaşların daha huzurlu ve daha güvenli yaşamalarına olanak sağlanır.
Bu çalışmada, Türkiye’ye göç eden Suriyeli sığınmacıların sosyal güvenlik politikalarına etkileri
ve Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik uygulamaları ve sonuçları ele alınmıştır. Bu
bağlamda öncelikle göç ve sosyal güvenlik ilişkisi ele alınmış, Suriyeli sığınmacıların; işsizlik, kayıt
dışı istihdam, sosyal güvenlik hizmeti sunucularında neden olduğu sorunlar ve sosyal güvenlik
açıklarına etkileri ile Türk sosyal güvenlik mevzuatında yabancı uyruklu kişilere tanıdığı haklar
kapsamında Suriyeli sığınmacıların çalışma durumları ve uygulamalara yer verilmiştir. Bu çalışma,
belge incelemesine dayanan nitel bir araştırmadır. Araştırmada elde edilen verilerin
yorumlanmasında betimsel analiz kullanılmıştır.
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2. GÖÇ-SOSYAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ
Genel olarak yapılan tanımlara bakıldığında; Göç olayının ekonomik, toplumsal veya siyasal
nedenlerle insanların bireysel ya da kitlesel olarak yer değiştirme eylemi olarak tanımlanmakta
olduğu görülür. Bu hareket ülke içinde olursa iç göç, ülkeler arasında olursa dış göç veya uluslararası
göç olarak adlandırılır.
Türk Dil Kurumu’na göre göç; ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya
toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi,
taşınma, hicret, muhaceret anlamlarına gelmektedir (TDK, 2016).
Göç olayı toplumun her kesimini etkileyen ve ilgilendiren çok boyutlu sonuçları olan sosyolojik
ve psikolojik bir olaydır.aynı zamanda devletin de vatandaşlarının daha mutlu, huzurlu ve güvenli
olarak yaşayabilmesi için ve yaşam şartlarını kolaylaştırması için atacağı sosyal güvenlik temelli
adımlarını da doğrudan etkileyebilecek olan bir süreçtir. Bu nedenle Sosyal devlet olmanın gereği
olan sosyal güvenlikle de çok yakın bir ilişkisinin olduğu da bilinmektedir.
2002-2012 döneminde genel bütçe giderleri önemli oranda artmıştır. Sosyal güvenlik transferleri,
faiz harcamaları, personel giderleri gibi merkezi harcamalar çıkarıldığında, 2002 yılında 81 ile
yaklaşık 40 milyar TL kaynak aktarılırken 2012 yılında bu miktar 160 milyar TL’ye çıkmıştır. Gerek
2011 gerekse 2012 yıllarında, özellikle Suriye’den göç yoğun göç alan yer alan illere tahsis edilen
bütçe kaynakları artmıştır. 2010 yılında bölgeye toplamda 19,5 milyar TL kaynak aktarılırken
2011’de 23,2 milyar TL, 2012 yılında 25,2 milyar TL bütçe gideri olmuştur. Vergi gelirlerine yüzde
5–6 düzeyinde katkı sağlayan bu iller, bütçe giderlerinden yüzde 15-16 civarında pay almaktadır.
(Taşçı ve Özsan, 2013: 16).
Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesinden göç etmek zorunda kalarak Türkiye’ye göç eden
yaklaşık üç milyon kadar insanın Türkiye’de yaşamını sürdürebilmesi, Türkiye’nin vatandaşlarına
sağladığı sosyal güvenlik uygulamalarında bazı değişiklikleri de beraberinde getirdiği görülmüştür.
Türkiye’nin savaştan kaçıp hayatını sürdürmeye çalışan bu insanları kendi vatandaşları gibi koruyup
kollaması, yaşamlarını sürdürebilmeleri için devletin sağlık, eğitim, barınma gibi bazı imkanlarını
seferber etmesi Suriye göçleri ile Türkiye’nin vatandaşlarına sunduğu hizmetleri Suriyeli
sığınmacılara da sunarak aynı hizmetleri daha çok kişiye sunduğu görülmüştür. Türkiye’nin bu
hizmetleri sunarken sahip olduğu kaynaklara bakıldığında gelen göçlerin normalden çok olduğu, bu
nedenle çoğu zaman çözülemeyen sorunlarla karşılaşıldığı da bilinmektedir. Özellikle Suriye
sınırında yer alan kentlerde gelen göç yoğunluğuna bağlı olarak vatandaşların sosyal güvenlik
bağlamında almış oldukları bazı hizmetlerin kalitesinin düştüğü bilinmektedir. Bunun yanında sınırlı
ekonomik kaynaklarla sosyal devlet olarak sosyal güvenliği sağlamaya çalışan Türkiye, gelen Suriye
göçleri nedeniyle de çok ciddi harcamalarda bulunmuştur. Sınırlı olan bütçeden yapılan bu
harcamalar, vatandaşların sosyal güvenlik şartlarının iyileştirilememesine de sebep olmuştur. Netice
itibariyle sınırlı olan kaynakların göç sonucunda bölüştürülerek daha da azaldığı görülmektedir.
Ekim 2011’de İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile Türkiye’de kayıt olan Suriyeli sığınmacılara
“geçici koruma statüsü” verilmektedir. Geçici koruma rejimi ile Suriyelilere sınırsız kalış, zorla geri
gönderilmemeye karşı koruma ve acil ihtiyaçlara yanıt veren kabul düzenlemelere erişimi içerecek
şekilde koruma ve yardım sağlanmaktadır. Suriyelilerin %85’i barınma merkezleri dışında
yaşamaktadır (ORSAM, 2015).
Ekim 2011’de İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile Türkiye’de kayıt olan Suriyeli sığınmacılara
“geçici koruma statüsü” verilmiştir. Geçici koruma statüsü ile Suriyelilere sınırsız kalış, zorla geri
gönderilmemeye karşı koruma ve acil ihtiyaçlara yanıt veren kabul düzenlemelere erişimi içerecek
şekilde koruma ve yardım sağlanmaktadır. Bunun dışında kamplarda yaşayanlara barınma, gıda,
eğitim, sağlık, suya erişim gibi imkânlar sağlanmaktadır. Kamp dışında yaşayan ve çoğunluğu
oluşturan gruba ise kayıt yaptırmaları halinde sadece sağlık ve ilaçlara ücretsiz erişim hakkı
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tanınmıştır (Orhan ve Gündoğar, 2015: 12).Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de temel hizmetler
üzerinde yarattığı etkiler: Sınır illerindeki devlet hastaneleri toplam hizmetin %30 ile %40’ı arasında
bir oranda Suriyelilere hizmet vermektedir. Bu nedenle sınır illerindeki devlet hastanelerinde
kapasite sorunu yaşanmaktadır. Belediye hizmetleri mevcut nüfus sayısına göre tasarlandığı için,
sığınmacılar nedeniyle yaşanan nüfus artışı karşısında yetersiz kaldığı görülmektedir. Belediyeler
nüfus oranına göre bütçeden pay almaktadır. Buna karşın Suriyeli sığınmacı ağırlayan şehirlerin
gerçek nüfusu normalin üzerinde artmıştır. Bu nedenle belediyeler yetersiz bütçeler ile faaliyet
sürdürmek zorunda kalmaktadır. (ORSAM, 2015: 9)
Devlet hizmet sektöründeki çalışanları vasıtasıyla vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştıracak
hizmetlerle sosyal güvenliği sağlamaktadır. Nüfusun artışı ile birlikte bu hizmet kalitesinin
düşmemesi için bu sektördeki personel sayısının da nüfus artışına paralel olarak arttırılması
gerekmektedir. Nitekim planlanmadan tamamen devletin savaştan kaçan zor durumda kalan
insanlara kucak açması nedeniyle kamu kurumlarında göçten önceki döneme nazaran ciddi bir
yoğunluğun oluştuğu da görülmüştür.
Suriyelilerin Türkiye’ye yerleşmesi ile birlikte çocuk felci hastalığı başta olmak üzere birçok
salgın hastalık vakalarının görülmesi üzerine, hastalığın yayılma riskine karşı Türkiye’deki sınır
illerde de aşılama kampanyaları başlatılmıştır. Bunun ilk aşamasında ülke çapında bir milyonun
üzerinde çocuğa ulaşılmıştır. Bunların 100 bini Suriyeli çocuklardır. Ayrıca çadır kentlerde kalan
Suriyeli sığınmacıların ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeler ve personel desteği de devlet bütçesinden
karşılanmaktadır (MANEVRA,2014).
Barınma merkezlerinden hastanelere 500.000’in üzerinde hasta sevk edilmiştir. Türkiye’de
ameliyat edilen hasta sayısı 200.000’i aşmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılına kadar
Türkiye’de 35.000 Suriyeli doğumu gerçekleşmiştir (ORSAM, 2015).
Gaziantep Ticaret Odası (GTO), şehirdeki Suriyeli sayısının 200 bini aşması nedeniyle güvenlik,
ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında ortaya çıkan sorunların artık altından kalkılamayacak bir
boyuta geldiğini açıkladı. Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 40’ında Suriyeli hastalar kalıyor. Yok
edilmiş olan çocuk felci hastalığı ve şark çıbanı yeniden ortaya çıktı. Kentte kızamık salgını başladı.
(Milliyet, 2014). Türkiye’deki çok göç alan bazı illerde görülen en önemli gelişme yaşlı veya genç
bekar ya da evli Türk erkeklerin genç Suriyelilerle evlenmesidir. Bu durum en yoğun olarak Kilis,
Şanlıurfa ve Hatay’da yaşanmakta ve kadınlar başta olmak üzere yerel halk arasında tepkiye neden
olmaktadır. Her üç ilde de Suriyeli gelin meselesi yüzünden boşanmalar artmış durumdadır. Resmi
kayıtlarda da göçlerden sonra boşanmaların arttığı görülmektedir. Zira Suriyelilerle evlilikler genelde
dini nikah yoluyla gerçekleşmektedir. Özellikle Kilis’te boşanmaların yaklaşık %20’sinin Suriyeliler
nedeniyle gerçekleştiği belirtilmektedir. Kadınlar kocalarını kaybetme korkusunun üzerlerinde baskı
yarattığını ifade etmekte ve Suriyelileri kocalarının aklını çelmekle suçlamaktadırlar. En kötüsü
Suriyelilerle evlendirme konusu maddi çıkar sağlama aracına dönüşmüştür. Evlenmek isteyen
erkekler aracılara başvurmakta ve aracılara ücret ödenmektedir. Evliliklerde Suriyeli aileye başlık
parası ödenmektedir. Kızlarını evlendirme Suriyeli aile açısından hem para kazanma hem de
kızlarının hayatını kurtarmanın aracı olarak görülmektedir. Bu durum özellikle Şanlıurfa ve Kilis’te
yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu konunun bir diğer boyutu çocuk yaştaki kızların istismarıdır. Zira
evlendirilen Suriyeliler arasında çocuk yaşta olanlar da bulunmaktadır (ORSAM, 2015: 16)
3. SURİYE GÖÇLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ
Sosyal güvenlik ve ekonomi arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Suriye göçlerinin sosyal
güvenlik politikalarına etkilerini sağlıklı olarak inceleyebilmek için ekonomiye etkilerini de doğru
bir şekilde tespit etmek gerekmektedir.
Suriyeli mültecilerin ekonomik açıdan fayda-zarar analizini yaptığımızda, marjinal faydanın
zarar lehine azalmış olduğu görülmektedir. Suriyeli mültecilerin de bu durumdan çok memnun
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olduğunu iddia edemeyiz. Özellikle işçi olarak çalışanlar, emeklerinin karşılığını hiçbir şekilde
alamadıkları için kendilerine karşı emek sömürüsü yapıldığı iddiasını dile getirmektedirler.
Ekonomik anlamda etki, en çok ticaret alanında olmuştur. Türkiye ile Suriye arasında özellikle 2003
yılından sonra sürdürülen siyasi enformasyon sayesinde ticaret oldukça canlanmıştı. Kriz patlak
vermeden hemen önce, 2010’da Türkiye ile Suriye arasında 2,3 milyar dolara ulaşan hacmiyle zirve
noktasında olan ticari hareketlilik, 2011 yılından itibaren savaşın sonucu olarak durma noktasına
gelmiş, 2012 yılında ticaret hacmi yarım milyara kadar düşmüştür (Dinçer vd, 2013, s. 33).
ORSAM’ın anket çalışmasına dayalı olarak Suriyelilerin Türkiye’ye ekonomik etkisini inceleyen
raporundaki bulgulara göre sınır illerinde işini kaybedenlerin büyük bir kısmı “Suriyeliler nedeni ile
işini kaybettiğine” inanmaktadır. Bu durum yerel halk arasında iş fırsatlarının ellerinden alındığı
şeklinde bir tepkiye neden olmaktadır. Sınır illerindeki firmalar Suriyelilerin işgücü piyasasına
girmesini istemekte ancak bunun yasal bir çerçeveye kavuşturulması gerektiğini düşünmektedir. Zira
iş kazaları yaşanması durumunda ortaya çıkacak sorunlar, yerel halk arasında işlerinin elinden
alındığına ilişkin artan tepki, bunun yaratacağı sosyal patlama riski işadamlarını
kaygılandırmaktadır. Bunun yanında kayıt dışı işçi çalıştıran ve çalıştırmayan firmalar arasında
haksız rekabet yaşanması ve işgücü piyasasının uzun vadede bozulması riskinin ortaya çıkması da
kaygıya neden olmaktadır. Diğer taraftan özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde yeni
işgücü girdisine ciddi şekilde ihtiyaç duyulmaktadır (ORSAM, 2015: 17 ),
Suriyeli mültecilerin ekonomik anlamda olumlu etkileri göçün ilk başladığı dönemde
görülmüştür. Göçün sebep olduğu hızlı nüfus artışı, imalat ve perakende satış sektörüne de canlanma
getirmiştir. Devletin Suriyeli mültecilere verdiği hizmetlerde kullandığı malları, yerel tedarikçilerden
temin etmesi ise yerel ekonomiyi canlandırmıştır. Ancak bu memnuniyet fazla uzun sürmemiştir.
Başlangıçta, göç eden mültecilerin hem beraberlerinde getirdikleri sıcak paraları hemen tedavüle
koymaları piyasayı canlandırmış, satışları artırmış olsa da mal ve hizmetin fiyatı da aynı şekilde
artmıştır (Kaypak ve Bimay, 2016: 96-97)
4. SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYEDE ÇALIŞMALARI
Konuya ekonomik açıdan bakıldığında, çift yönlü bir resim ortaya çıkıyor. Suriyeli sığınmacılara
yapılan yardımlar, kiraların yükselmesi, işsizlik oranının artması gibi argümanlar üzerinden Türkiye
ekonomisinin olumsuz etkilendiği öne sürülüyor. Buna karşın Suriyelilerin farklı yönden Türkiye
ekonomisine katkı sunduğu da söylenebilir. Her şeyden önce Suriyeliler, küçük çaplı da olsa,
açtıkları işletmeler ile ekonomiye artık katkı da sunuyorlar. Suriyelilerin işgücü piyasasına girmeleri,
yerel işçi sınıfı arasında iş fırsatlarının ellerinden alındığı gerekçesiyle tepki çekmektedir (Orhan,
2015 )
Gaziantep başta olmak üzere, sınır illerinin çoğunda işgücü açığını kapattığı da görülüyor.
Ayrıca Suriye'den çok sayıda yatırımcı, sermayelerini Türkiye'ye taşıyor. Nitekim Gaziantep'te
faaliyet gösteren Suriyeli firma sayısı, iç savaş öncesinde 60 iken 2014'te 209'a, Mersin'de faaliyet
gösteren Suriyeli firma sayısı ise 2009'da 25 iken 2014'te 279'a yükseldi. Suriyeli tüccarların Türk
mallarını, kendi iş bağlantıları üzerinden Ortadoğu pazarına ulaştırmaları, Suriye krizinin sınır
illerinin ihracatı üzerinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasını sağlıyor (Orhan, 2015 ).
Suriyeli sığınmacıların bir kısmının Türkiye de ticari faaliyetlerde de bulunduğu görülmüştür.
Bulundukları bu ekonomik faaliyetleri ile de devletin sosyal güvenlik faaliyetlerini icra edebilmek
için elde edeceği gelirlere imkan tanıması gereken bu faaliyetlerin çoğu kez kayıt dışı ekonomik
hareket olarak katıldıkları görülmektedir.
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5. SURİYELİ SIĞINMACILARIN İŞSİZLİĞE ETKİSİ
Türkiye’nin yıllardır işsizlikle mücadele ettiği bilinmektedir. Türkiye’ gelen ve sayıları 3
milyonu aştığı söylenen sığınmacıların küçük bir kısmı barınma merkezlerinde yaşamlarını
sürdürmektedir. Geriye kalan sığınmacılar ise Türkiye de istedikleri yerleşim birimlerine
yerleşmişlerdir. Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmelerinde herhangi bir planlamanın da yapılmadığı
bilinmektedir. Bu durum bazındaki haberlere da yansıdığı gibi bazı yerlerde vatandaşlarda
huzursuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Bazı illerde vatandaşların Suriyeli sığınmacıların
gelmesi ile birlikte çok ucuz ücretlerle ve kayıt dışı çalışmaları sebebiyle işsiz kaldıkları iddialarında
bulundukları da görülmektedir. Bu durum ülkede sosyal güvenlik açığını arttıran kayıt dışı çalışma
oranını arttırarak işsizliği olumsuz etkilemektedir.
Niteliksiz işgücü piyasasında düşük ücret karşılığı kaçak işçi olarak çalışmaya başlamaları,
işveren açısından önemli oranda bir kazanç sağlamış, ancak yerelde çalışan işçilerin daha ucuz
çalışan işgücü ile rekabet etmesini zorlaştırmıştır. Bu durum, yerel işçiler için memnuniyetsizlik,
genel olarak ülke politikası için istihdam sorunu oluşturmaktadır. Düşük ücrete razı olan, ya da razı
olmayıp işten çıkan işçiler ülkenin makroekonomik dengesinde önemli yer tutmaktadır. Suriyeli
mültecilerden kaynaklanan işgücü arzının neden olduğu işsizlik katılınca yerel halkın Suriye’den
gelen mülteci gruplara yer yer tepki gösterdiği görülmektedir (Milliyet, 2015).
Suriye göçleri yüzünden işsizlik sorunu daha da artmıştır. Urfalı mültecilerin geldiği sınır
illerden başlayarak yerelde ucuz iş gücü keşfedilmiş ve başta ağır sanayi ve inşaat sektörü olmak
üzere küçük işletmeler kadar ucuz iş gücünden de istifade edilmiştir. Daha önce sigortalı şeklide
çalışan işçiler işlerinden çıkartılıp yerlerine hiçbir kaydı olmayan ve sorumluluk taşımayan bu
mülteciler, karın tokluğuna çalıştırılmaktadır (MANEVRA,2014).
Genelde çocuklar ama çaresizlikten ailece sokaklarda dilenenler var. Biraz parası olanlar, iyi
kötü bir dam altı bularak ortalarda görünmemeye çalışıyor. Daha zenginlerine Gaziantep’teki lüks
restoranlarda rastlayabiliyorsunuz. Bazıları günlük 5-10 liralık ücretlerle çalışıyor. Ailelerin
parçalandığını duyuyoruz ya da daha da acısını, kadınların çaresizlikten fuhuşa yöneldiğini.(radikal:
2014).
6. SURİYELİ SIĞINMACILARIN GÜNCEL İSTİHDAM DURUMU VE KAYIT DIŞI
İSTİHDAM
2014 Kasım ayı içinde açıklanan rakamlar ile işsizlik oranı 10,1 ile çift haneye ulaşmıştır. Bu
yükselişte Suriyelilerin işgücü piyasasına girişinin etkisinin olması ihtimal dâhilindedir. Küçük
işletmelerde kaçak işçi çalıştırma yaygınlaşmaktadır. Kaçak Suriyeli çalıştıran ve çalıştırmayan
firmalar arasında haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Yerel halk iş fırsatlarının ellerinden alındığına
inanmaktadır. Ancak iş dünyası açısından bakıldığında bu iddianın karşılığının olmadığı
görülmektedir. (ORSAM, 2015)
Suriye göçlerinden sonra Suriye sınırına yakın illerde kurulan şirket sayıları incelendiğinde,
2011’den itibaren açılan Suriyeli ortaklı şirket sayısında artış görülmektedir. Açılan şirketlerde
istihdam edilenlerin etnik kimliklerine ilişkin bir veri bulunmamasına karşılık, ucuz işgücü ve sosyal
dayanışma çerçevesinde Suriyeli şirketlerin Suriyelileri istihdam etmesi düşünülebilir. Bu durum,
kayıt dışı ekonomi ile istihdam edilen kişi sayısında artış ve dolayısıyla kayıt içi ekonomide istihdam
azalışı görülmesine neden olabilir. Buna karşılık, artan şirket sayıları ile kendi işini yapan Suriyeliler
işgücü artışında bir paya sahip olabilirler (Özpınar vd. 2016: 3).
Normal şartlarda işini kaybedecek kişiler de Suriyeliler nedeni ile işsiz kaldığını düşünmektedir.
Ayrıca sığınmacılar genelde yerel halkın çalışmayı tercih etmediği alanlarda istihdam edilmektedir.
Böylece vasıfsız işgücü gerektiren iş kollarında işgücü açığı kapanmaktadır. Suriyelilerin sınır
illerinde işgücü açığını kapatması bölgedeki yatırım ortamına olumlu katkı sunmaktadır. Ücret
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düzeyinde önemli düşme gözlenmektedir. Suriye’deki ve Türkiye’deki Suriyelilere sağlanan insani
yardım malzemelerinin ve hizmetlerin yerel firmalardan temin edilmesi, özellikle gıda ve tekstil
firmaları için bir fırsat oluşturmaktadır. Suriyelilerin kaçak çalıştırılmasının yarattığı en önemli
sorunlardan biri düşük ücretlerle çalıştırılmaları ve bunun uzun vadede işgücü piyasalarında
yaratması muhtemel etkidir. Bütün bunlara karşın Suriyelilerin ekonomiye farklı açılardan katkı
sunduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’nin kamplarda yaşayan Suriyelilere ve Suriye içine
yaptığı insani yardımların büyük çoğunluğu yerel firmalar üzerinden sağlanmaktadır. (ORSAM,
2015:18).
7. SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARINA ETKİLERİ
Türkiye-Suriye sınır ticaretinin durmasıyla Kilis, Gaziantep, Mardin ve Hatay ekonomisi
olumsuz etkilenmiştir. Gaziantep ve Hatay’da sınır ticareti yaklaşık 4 milyar dolar civarındaydı.
Daha önceki Karşılıklı ziyaretlerin bitmesiyle otellerden, baklavacılara kadar önceki dönemlerde
kazanan birçok küçük esnaf olumsuz etkilendi. Turizmde doğrudan yatırım yapanlar ile yan
sektörler, büyük zarara uğradı (Ayhan vd., 2012).
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye ile Suriye arasında duran
ekonomik ilişkinin geçen 11 yılki seyrini mercek altına aldı. Rapora göre Suriye’ye yapılan ihracat
2011’de 10 yıl öncesine göre yaklaşık 9 kat artarak 1.6 milyar dolara çıkmıştı. Türkiye’ye gelen
Suriyeli turist sayısı yine 10 yıllık dönemde 122 binden 974 bine ulaşmıştı. Ancak Suriye göçlerinin
başladığı tarihten itibaren Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Mersin gibi kentlerde
Ortadoğuluların zevklerine hitap etmek için yatırımlar yapan ve kredi kullanan esnaf borcunu
ödeyemez hale gelmiştir (Cumhuriyet, 2012)
Arap Baharı, bölge sermayesinin Türkiye’ye girişini Mart 2011’den itibaren hızlandırmıştır.
Ülkeye son yıllarda giren Suriyeliler de göz önüne alındığında 2010 yılı sonunda yapılan
açıklamalara göre yabancıların Türk bankalarındaki mevduatı 20 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu
tutarın yaklaşık beşte birini ise İranlılar getirmiştir. 2011 yılı sonlarına doğru ise, yabancıların
Türkiye’deki mevduatları %50 civarında bir artışla 25 milyar doları aşmıştır. Bankacıların yaptıkları
açıklamalara göre Türkiye’nin güvenli bir liman olarak görülmesi, sermayenin akışının önemli
nedenlerinden biri olmuştur. Her ne kadar Arap Baharı Türk bankalarındaki mevduat stokunu
arttırıcı bir etki göstermiş olsa da, diğer yandan bölge ülkeleri ile çalışan firmaları finansman
sıkıntısına sürüklemiştir (Alpaslan, 2012: 11).
Gaziantep gibi illere ekonomik hareketlilik getirmektedir. Suriyelilerin hem ucuz, hem de
yetenekli işgücü olması, ekonomiye canlılık sunmaktadır. Bunun yanı sıra Suriyeliler, bulundukları
bölgenin ekonomisine dolaylı bir katkı da sunmaktadır. AFAD’ın yönlendirmesi ile Suriyelilerin
bulunduğu sınır illerinde verilen tüm hizmetlerle ilgili tedarikler, yerelden karşılanmaktadır. Böylece
Suriyelilerin yerel halka yük olmasından ziyade, şehrin ekonomisine katkı yapması söz konusudur.
Sermaye ve işini Türkiye’ye taşıyan çok sayıda Suriyelinin ekonomik katkısı dikkate alınmalıdır.
Türkiye, sivil halkın yanı sıra, Suriyeli işadamlarını da ağırlamaktadır. Net rakamlar olmamakla
birlikte, 2013 yılı içinde Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları şirket sayısı, önceki yıllara oranla üç kat
artmıştır. Sadece Mersin ilinde Suriyelilerin 4 milyar dolara yakın yatırımı bulunmaktadır. Birçok
Suriyeli işadamı, fabrikalarını Türkiye’ye taşımaktadır (TAŞ: 2014).
8. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİSTEMİNDEKİ DÜZENLEMELERE
GÖRE SURİYELİ SIĞINMACILARIN ÇALIŞMA DURUMLARI
Sosyal güvenlik sisteminde temel husus mülkilik ilkesi gereği çalışılan ülkenin sosyal güvenlik
mevzuatına tabii olunmasıdır. Ancak yabancı ülkeye geçici görev ile gönderilen çalışanların veya
yabancı ülkedeki işveren adına Türkiye’ye geçici görev ile gönderilen çalışanların 5510 sayılı kanun
ve diğer ülkelerde imzalamış olduğumuz sosyal güvenlik sözleşmeleri açısında
değerlendirilmektedir.
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Sosyal güvenlik sözleşmesini imzaladığımız ülkeden gelen yabancı çalışanlar sözleşmede
öngörülen süre kadar ülkelerindeki sosyal güvenlik mevzuatına tabii olmaya devam etmektedir.
Geçici görevlendirmesi sözleşmede öngörülen süreden daha uzun sürerse bu sürenin bitiminden
itibaren 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi uyarınca sigortalı olacaklardır. Öte yandan sosyal
güvenli sözleşmesi imzaladığımız ülkelerden gelen yabancı çalışanlar 5510 sayılı kanunun 6/1-e
maddesi kapsamında Türkiye’deki geçici olarak görevlendirildikleri süre kadar kendi ülke mevzuatı
kapsamında sigortaya tabii olduklarını belgelendirmeleri halinde sigortalı sayılacaklardır.
Türkiye, 1994 İltica ve Sığınma Yönetmeliği uyarınca, “sığınmacı” statüsü verdiği Suriyelilere
“geçici koruma” sağlıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılar hukuken “makul bir süre
için Türkiye’de kalma” iznine ve “üçüncü bir ülke tarafından mülteci olarak kabul edilene kadar
geçici sığınma hakkına sahipler(BM,2014). Türkiye’nin izlediği “açık kapı politikası” çerçevesinde,
pasaportu bulunmayanlar dâhil, kabul ettiği tüm Suriyeli sığınmacılara sağladığı “geçici koruma”
rejimi, uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası hukuka ve insani yükümlülüklere uygun olarak
değerlendirilmektedir.
Türkiye, iç savaşın sona ermesi ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine döneceği varsayımıyla,
Suriyeli mültecilere yönelik politikasını kitlesel göçün geçici bir durum olacağı düşünüldüğü için
resmi söylemlerde Suriyeli mülteciler için “misafirlerimiz” tabiri kullanılmaktaydı. Suriyeli
sığınmacılara sağlanan “geçici koruma statüsü” Suriyelilerin yasal statülerinin netlik taşımadığı
gerekçesiyle, eleştirilmiştir. Suriye iç savaşının 2014 yılında derinleşmesi ve sığınmacıların çoğunun
daha uzun kalacaklarının belirginleşmeye başlaması ile Türkiye, politika değişikliğine gitmiştir.
2014 yılının Nisan ayında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmiştir. Bu
Kanun, Türkiye’de bulunan mültecilerin hukuki statüsünü açıklığa kavuşturacak bazı maddeler
içermektedir. Ardından, bu kanuna dayanarak Ekim 2014’te Geçici Koruma Yönetmeliği
çıkarılmıştır. Yönetmelik, Türkiye’de kendilerine “geçici koruma statüsü” verilen Suriyelilerin bağlı
oldukları geçici koruma rejimine bir düzenleme getirmiş, Suriyeli mültecilerin yasal statüleri, hakları
ve alacakları sosyal yardımları netleştirildi
Geçici Koruma Yönetmeliği’nde Suriyeliler için “geçici korunanlar” ifadesi kullanılmaktadır.
Yönetmeliğe göre, “geçici korunan” Suriyelilere “geçici koruma kimlik belgesi” verilir ve bu kişilere
sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetler
sağlanır. Bu kapsamda en önemli düzenlemelerden biri, bu kimliğe sahip olan Suriyelilerin belirli iş
kollarında çalışma izni alabilecek olmaları. Yönetmeliğin tam olarak uygulanması, hem Suriye'den
gelen mültecilerin sahip oldukları hakların korunması, hem de kamu görevlilerinin mültecilerin
sorunlarını daha etkili çözebilmeleri açısından büyük önem taşıyor(Geçici Koruma Yönetmeliği,
2014).
Sığınmacılar, gelirlerinin de az olmasının etkisiyle toplumdaki en zayıf ve savunmasız
gruplardandır (El-Khatib, Z vd., 2013). Esin ve arkadaşlarının İstanbul’da Suriyeli sığınmacılar
üzerine yaptıkları bir çalışmada değerlendirilen tüm hanelerin yalnızca temel gereksinimlerini
karşılayabildiği belirtilmiştir (Esin vd., 2014). Düşük gelirin birincil nedeni işsizliktir. Yapılan
çalışmalar Suriyelilerin Türkiye’de çalışma oranlarının oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
Suriyelilerin Türkiye’de yasal olarak çalışabilmeleri için öncelikle ikamet izinleri olmalıdır ve
ikamet izni olan Suriyeli sayısı da yaklaşık 80.000’dir (Erdoğan, M. ve Ünver, C., 2015). Sığınmacı
ve mültecilerin iş piyasasına erişimlerinin garanti altına alınması için 4817 sayılı Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna Türkiye’de ikamet izni alan diğer yabancılardan farklı olarak
kolaylaştırıcı hükümler konmalıdır. Bu çerçevede anılan Kanunun 8. (d) maddesinde yapılan
tanımlama güncelleştirilmeli ve bunların çalışma izinleri statü veren kurum tarafından
düzenlenmelidir. (göç idaresi genel müdürlüğü 2015:44). Yapılan çalışmalarda yaklaşık her iki
Suriyeliden birinin çalıştığı gösterilse de (Türkmen Sanduvaç ZM, 2013) Türkiye’de çalışma izni
alan Suriyeli sayısı 3. 856’dır (Erdoğan, M. ve Ünver, C., 2015). Bu durumda ülkemizde yaklaşık 1
milyona yakın Suriyeli kayıtsız olarak çalışmaktadır. Kayıtsız çalışan Suriyeliler genellikle merdiven
altı ve vasıfsız işlerde çalışmakta ve Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynı işi yapsalar bile yarı
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ücret almaktadırlar (TTB, 2014). Herhangi bir işte çalışan Suriyelilerin ortalama aylık gelirinin 230.9
dolar olduğu belirtilmektedir (AFAD, 2014).
9. SURİYELİ
SIĞINMACILARIN
SOSYAL
GÜVENLİK
SUNUCULARINDA MEYDANA GETRİDİĞİ OLUMSUZ ETKİLER

HİZMETİ

Sağlık ve tıbbi hizmetlere erişime ilişkin olarak tıbbi tedaviye ücretsiz erişim kamp içinde ve
dışında ikamet eden tüm Suriyeli mülteciler için kolaylaştırılmaktadır. Geçici koruma yönetmeliği’
nin 27. maddesi, geçici korum altındaki kişiler için sağlık ve tıbbi yardıma erişime ilişkin durumu
Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi hizmetlerin sağlanmasına yönelik koordinasyon ve denetimine öncülük
etmesiyle açıkça ortaya koymaktadır. Temel ve acil sağlık hizmetleri veya ilgili tedavi ve ilaçlar için
hasta katkı payı yönetmelik altında alınmamaktadır. İkincil ve üçüncül sağlık hizmeti tedavi Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaysa sağlanmaktadır. İkincil ve üçüncül sağlık hizmetine
erişmek için devlet hastanesinden sevk almak gereklidir. Psiko-soyal hizmetlerin sağlanması da Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ortakların desteği ile yürütülmek üzere öngörülmüştür.
Özel ihtiyaç sahibi kişilerle ilgili olarak psiko-sosyal yardım ve destek, rehabilitasyon ve özel ihtiyaç
sahibi olduğu belirlenenlerin ihtiyaç duyduğu diğer yardımlar dâhil sağlık hizmetlerine öncelik
verileceği ve ücretsiz olarak sağlanacağı geçici koruma yönetmeliği madde 48 altında açıklanmıştır.
Buna ek olarak yönetmelik çocuğun yüksek yararı değerlendirmesinin gözlenmesine, şiddet
mağdurlarına yönelik ilgili ulusal kanunlar altında önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasına
ve İnsan ticareti kurbanı olarak saptananlar için yardım ve korumaya vurgu yapmaktadır (UNHCR,
2016).
Hatay-Reyhanlı’nın yarısının Suriyeli ikinci, üçüncü eşi olduğu iddia edilmektedir. Bir kamu
görevlisinin anlattığına göre; “Suriyeliler için 3-4 kadınla evlilik normal. Reyhanlı’da da tek tük
vardı. Ama savaşla patladı. Kumaya itiraz eden kadın, dayak yiyor. Zaten ayrılsa ne yapacak?
Eskiden kayınvalide baskısı vardı, şimdi kuma baskısı var.” Kuma getirilen yerli kadınlar, soranlara
“eltim” deyip geçiştiriyor. Çoğunlukla kumaları evde yardımcı gibi çalıştırıyor (milliyet, 2014). Bu
şekilde bazı ailelerde boşanma vakalarının da görülebileceği düşünüldüğünde devletin boşananlara
ödeyeceği dul ödeneği ile de sosyal güvenlik açığının artacağı bu yüzden de sosyal güvenlik
harcamaları bağlamında olumsuz etkileneceği görülmektedir.
10. SONUÇ VE TARTIŞMA
2011 yılında Suriye de başlayan iç savaş yüzünden 3 milyon civarında Suriyeli sığınmacı
ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye, savaştan kaçan bu
insanlara tamamen insancıl pencereden bakarak gelen sığınmacıları Geçici Koruma Yönetmeliğinin
Geçici 1. Maddesi uyarınca “Geçici Koruma Statüsünde” kabul ederek yaşamsal ihtiyaçlarını
giderebilmeleri için her türlü desteği sağlamıştır.
Türkiye’ de Sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli sığınmacılar, Türkiye’yi başta ekonomik olmak
üzere hemen hemen her konuda etkilemiştir. Türkiye, Uluslararası anlaşmalarla kabul ettiği
sığınmacılara harcanması için alması gereken maddi destekleri de alamayarak uluslararası
kuruluşlarca adeta daha da sıkıntılı göç krizi geçirmesi istenmiştir. Suriyeli sığınmacılar için Türkiye
çok ciddi harcamalar yapmıştır.
Göç olayı çok yönlü bir olaydır. bu nedenle sosyal güvenlikle çok yakından ilişkili olduğu
bilinmektedir. Türkiye’ye gelen Suriye göçleri, Türkiye’nin bazı yerlerinde devletin sunduğu sosyal
güvenlik hizmet kalitesinin düşmesine neden olmuştur. Devletin vatandaşlarına sunmuş olduğu;
eğitim, sağlık, güvenlik, belediyecilik vb hizmetlere göçe bağlı olarak oluşan insan yoğunluğu
nedeniyle bazı vatandaşların erişmekte güçlük çektiği bilinmektedir. Bu nedenle sosyal güvenlik
hizmet kalitesi göçler nedeniyle düşmüştür.
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Suriye göçleri Türkiye’yi ekonomik olarak da ciddi şekilde etkilemiştir. Gelen 3 milyon
civarında Suriyeli sığınmacının % 15 barınma merkezlerinde kalıyorken, % 85’ i barınma merkezleri
dışında istedikleri kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Çoğu kez medyaya da yansıyan
bazı haberlerde bazı Suriyeli sığınmacıların dilencilik, kayıt dışı çalışma, fuhuş, kaçakçılık gibi
yasadışı faaliyetlerle ülkede kayıtdışı faaliyetlerde de bulunabildikleri bilinmektedir. Bazı kentlerde
de ucuz iş gücü sağladıkları nedeniyle de özellikle Suriyeli sığınmacıların çalıştırıldıkları, Türk
işçilerin de bu nedenle işsiz kalabildikleri yönünde haberler de bulunmaktadır. Ayrıca Suriyeli
sığınmacıların vazı yerlerde iş yerleri de açtıkları bu yüzden yerel esnafın iflasın eşiğine geldiği
yönünde yetkililerin yapmış oldukları açıklamalara da bakıldığında, Suriye göçlerinin ekonomik
hayattaki bu etkileri devletin sosyal güvenlik gelirlerinin ciddi oranda azalmasına neden olduğunu
göstermektedir.
11. ÖNERİLER
- Gerekli iş kollarında verim alınabilecek ve devlete yararlı olabilecek Suriyeli sığınmacıların
istihdamının resmi olarak sağlanmasının kolaylaştırılmasıyla, kayıt dışı istihdamının devletçe
alınacak tedbirlerle minimize edilmelidir.
- Geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sığınmacılara devlet tarafından geçici olmak kaydıyla
çalışma izni verilmeli.
- Ülkede vatandaşların aleyhine çalışma dengesinin bozulmaması için çalıştırılacak Suriyeli
sığınmacı sayısı sınırlı tutulmalıdır.
- Kurduğu çeşitli işletmelerle istihdam olanağı sağlayan Suriyelilerin sosyal güvenlik masrafı devlet
tarafından sağlanacak ek teşviklerle desteklenmeli
- Devlet kayıt dışı işçi çalıştırılması ile mücadele etmeli ve sigortasız çalıştırılacak her Suriyeli
sığınmacı için caydırıcı cezalar getirmeli. Kaçakçılığın önlenmesi için denetimleri sıklaştırmalıdır.
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ÖZ
Kadınlar, yaşlılar, eşcinseller, göçmenler gibi belli başlı dezavantajlı gruplardan birisi olan Çingenelerin yerel
yönetimlere katılımları ve yerel yönetimlerce algılanırlılığı beklenilenin çok altında seyretmektedir. Kimi hallerde
yaşamlarını sürdürüp asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bile devlet desteğine ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların,
yerel siyasete katılım konusunda teşvik edilmelerinin, ülkenin farklı kesimlerine dağılan bu topluluğun hem yönetimde
var olmasını hem de toplumca kazanılmasını sağlayacağı açıktır. Her ne kadar devlet eliyle, çingene haklarının
korunması ve düzeltilmesine yönelik bir “Roman Açılımı” başlatılmış olsa da, yerel yönetimlerin katkıları
sağlanmaksızın, bu projenin akim kalacağı bilinmelidir. Bu çalışmada Türkiye’de en önemli Çingene nüfusuna sahip
bölgelerden Tekirdağ ve Bandırma’da Çingenelere yönelik faaliyetler incelenecek ve bu faaliyetlerin yeterlilik düzeyi
saptanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çingene topluluğu, yerel yönetimler, “Roman açılımı”, katılım, etkin yönetim.
Status of Romanı People in Local Administration Mechanisms as a Disadvantaged Group: Tekirdağ and
Bandırma Samples
Abstract
The level of participation in local administrations and representation in local administrations is much lower than
expected for the Gypsy community, who constitute to be one of the main disadvantaged groups such as women, old
people, homosexuals and immigrants. It is without a doubt that encouragement of disadvantaged groups, of which some
even need support from the state to simply survive and meet their most basic needs, to participate in local administration
will both enable these communities from various regions of the country to be involved in management and integrated into
society. Even though the former AKP goverments has started a “Romani Initiative” for protection and improvement of
the rights of the gypsy community, it should be understood that this project will be unsuccessful without contribution
from the local administrations. In this study, activities regarding the gypsy people in Tekirdağ and Bandırma, which are
among the regions of Turkey with the most significant population of gypsies will be discussed according to the support
they get from local and public administrative units.
Keywords: Gypsy community, local administrations, “Romani initiative”, participation, effective management

1. GİRİŞ: SOSYAL DEVLET- SOSYAL HAKLAR- DEZAVANTAJLI GRUPLAR
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların yanısıra Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi
uluslararası sivil toplum örgütlerinin de yakından ilgilendiği, Türk Çingenelerin durumu, pekçok uluslararası
projeye konu olmaktadır. Ancak Türkiye topraklarının ayrılmaz bir parçası, görkemli bir rengi halini alan
Metnin genelinde Prof.Dr. Dural tarafından hazırlanan, “Çingene (Roman) Kökenli Gençlerin Alt-Kültürleri Üzerinden
Toplumla Bütünleşme Çabası: Sevginin Ritmi Proje Raporu (2015)”, “Çingene (Roman) Kökenli Gençlerin AltKültürleri Üzerinden Toplumla Bütünleşme Çabası Olarak Sevginin Ritmi Projesi (2014)”, Notalardan Eğitime Bir
Toplumsal Bütünleşme Projesi : Sevginin Ritmi (2013)”, “Social Project Against Othering: ‘The Ruhtum of Love’
(2013)” başlıklı makalelerinden yeri geldiğince yararlanılmıştır. Bu yüzden metnin geri kalan kısmında bu makaleraporlara, çok önemli alıntılar dışında ayrıca yer verilmeyecektir. (yn.)
1
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Çingene kökenli yurttaşların hala dezavantajlı bir grup olarak görülmesi, Çingene sorununu, ulusal ölçekte
çözülmesi gereken bir problem haline sokmaktadır. Oysa ülkenin temel bileşenlerinden biri olan Çingene
kökenli yurttaşların, birinci sınıf yurttaşlar olarak, her türlü sosyal-kültürel- ekonomik dezavantajlı
konumlarından kurtarılması, sosyo- kültürel önyargılarla Çingene topluluğunun ötekileştirilmesine karşı
mücadele tüm sosyal bilimcilerin temel ödevi olmalıdır.
Sosyal haklar ve sosyal devlet anlayışı, Türkiye Çingenelerinin sorunlarını ortaya koymak amacıyla
ele alınacak diğer kavramlara da ışık tutmaktadır ki, bunların dışında modern yurttaşlık algısı gelmektedir.
Irk, sınıf, cinsiyet gibi unsurların eşit ve evrensellik algısını zedelediğine değinen Hall ve Held, biçimsel
bazda yasa önünde eşit oldukları ileri sürülen günümüzün modern yurttaşları arasında gerek yukarıda sayılan
unsurlardan gerekse diğer toplumsal eşitsizliklerin doğurduğu önyargılardan ötürü görünmez duvarlar
örüldüğüne değinirler. Bireyin özgür karar almasını sağlayacak maddi- kültürel kaynaklara sahip /olmasının
önemine işaret eden Hall ve Held (Hall ve Held, 1992: 175) gibi Marshall da, sosyal yurttaşlık- refah devleti
bağlantısını gündeme getirir. Bu anlayışa göre geçtiğimiz yüzyılda refah devletinin yükselişi, yoksullarla
dezavantajlı grupların toplumsal konumlarının güçlendirilmesinde yaşamsal etkiye sahiptir. (Sassen, 2010:8082) Daly’den hareketle, sosyal haklar olgusunu irdeleyen Önen ise görüşlerini aşağıdaki gibi betimlemektedir:
“Dolayısıyla, sosyal haklar kaynakların yeniden dağıtılması yoluyla bir tür sosyal dayanışmada
yaratır. Daly sosyal hakların iki niteliğine dikkat çekmektedir: bireysel ihtiyaçlar; toplumsal birliktelik ve
dayanışmanın geliştirilmesi. Buna paralel olarak Daly, Avrupa’da sosyal hakların ortaya çıkışının
vatandaşlık ve ilerlemeyle yakından ilişkili olduğunu ileri sürer. Sosyal programlar sadece bireylerin
refahının arttırılması ile ilgili değil, aynı zamanda siyasi kimlik ve kolektif kimliğin oluşturulmasıyla da
ilgilidir.” (Önen, 2011:468-469)
Sosyal haklar yukarıda da açımlandığı gibi sadece refah devleti- sosyal devlet ve benzer olumlu
anlamları çağrıştırmıyor kuşkusuz. “Ötekileştirme- yabancılaşma- yoksunluk- dışlanmışlık- dezavantajlı
gruplar” kavramları, sosyal hakların yeterince gelişememesi ve/veya tüm toplumsal kesimlere eşit biçimde
yayılamaması sorunlarını imliyor. İnsan psikolojisi gereği “ben”, çevrem ve benim gibi düşünenlerse, “öteki”
de bana yakın ya da tanıdığım birisidir.
1.1. Çingene Örgütlenmesinin Kökenleri
Özellikle Doğu Bloğunun yıkılması, politik bir sorun olan kimlik meselesinin tüm bastırma ve
dayatmalara rağmen toplumların, “kolektif bilinçaltları”ndan silinemediğini ortaya koydu. Brunt, konuyu,
“Başlangıç noktası politik etkinlik ve çabanın sürekli olarak kendimizi- ve ötekilerle ilişkisi içinde kendi
benliklerimizi- yapmak ve yeniden yapmak doğrultusunda bir süreçle ilgi derecesini tanımak olan bir politika,
herkesin kendi yollarında ilerlerken bu yolu oluşturabilmelerine tam olarak elverişli olmalarıdır.”
(Brunt,1995:143-144) sözleriyle ifade ederken, kimlik çok basit bir tanımla politik etkinlik ve çabanın
ötekilerle ilişki içinde kendini yapma ve ilgi kurmak şeklinde ifade edilebilir. Her etnik uyanışın millete
dönüşemeyeceği gerçeği, hakim kültürü temsil eden milliyetçiliğin etnisiteye meydan okuyacağını gösterir.
Her etnik uyanış beraberinde kendini,“öteki”nden ayırmayı da getirir. Zira bir zamanlar aynı kaptan çorba
içenlerden biri artık kendisini ayırmış ve diğerlerini, “öteki” olarak algılamaya başlamıştır.
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Genelde Çingene topluluğunun hak arayışı, Avrupa'da gündeme gelen yasal değişiklikler ve sosyal
reform programlarına koşut olarak gerçekleşmiştir. 19. yüzyıla kadar haksız uygulamalara bireysel tepkiler
vererek seslerini duyurmaya çalışan Çingeneler, bireysel eylemlerinin, yaşadıkları bölgelerin egemenlerince
anında, "suç kapsamı"nda değerlendirilmesini engellemek hedefiyle, örgütlü faaliyetlere girme kararı
almışlardır. Çingene örgütlülüğü başlangıcından bugüne yasa koyucunun göçmen Çingenelerin hukuksalsosyal haklarını görmezden gelen kısıtlı reform denemelerine, Çingenelerin kültürel anlamda tanınıptoplumda kabul görmesine yönelik olarak ilerlemiştir. 1872'de Almanya'da Çingene parlamentosunun
kurulmasıyla, "1879 Macar Çingeneleri Kongresi" girişimi, bu doğrultuda ilk örgütlü Çingene eylemeleri
olarak tarihe geçmiştir. (Hancock, 2002) Bulgaristan'da 1879'da kabul edilen Anayasa ile güvence altına
alınan Çingene ve müslüman toplulukların haklarının, 1901'de çıkarılan "Bulgar Seçim Yasa"sıyla
sınırlandırılması çabasına karşı, ses getirici bir eylem düzenleyen Bulgar Çingeneleri, 1905'te "Çingene
Kongresi"ni başkent Sofya'da toplamayı başarmışlardır. Böylelikle de hükümetin kararlarını kınayarak
Avrupa'nın dikkatinin kendilerine çevrilmesini sağlamışlardır. Yakın coğrafyada Çingeneler eliyle kurulup ses
getiren Çingene örgütleri arasında, 1919'da Bulgaristan'da faaliyete geçen"İstikbal"in yanısıra, "Rusya
Çingeneleri Derneği" (SSCB- 1925), "Romanya Çingeneleri Ulusal Birliği" (Romanya- 1933), "Belgrat
Çingeneleri Örgütü" ( Yugoslavya- 1935) ile 1939 senesinde Yunanistan'da faaliyete geçen "Panhellenios
Syllgos Ellinon Athingonan" sayılabilir. Türkiye Çingenelerinin politik örgütlenme çabalarını, Kıta Avrupası
başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yürütülen benzer çalışmalara koşut olarak irdeleyen Akgül,
uluslararası siyasal örgütlenme sürecini şöyle aktarmaktadır:
"Çingenelerin ilk uluslararası örgütlenme deneyimleri ise Ionel Rotaru'nun girişimleriyle 1960'da
kurulan, 'Dünya Çingene Cemiyeti (World Gypsy Community-WGC)' olmuştur.Rotaru, yahudilerle Çingeneler
arasında kurduğu benzerlikleri atfen bir Çingene devletinin kurulmasını öncelikli amaç olarak ortaya
koymuştur. 1971'de WGC'nin girişimiyle Londra'da toplanan ve Dünya Kiliseler Konseyi ile Hindistan
Hükümetince desteklenen I. Dünya Roman Kongresi, Çingene hareketinin seyri içinde belirleyici olan
kırılmalardan biridir. Uluslararası Roman Birliğinin kurulması kararlaştırılmış ve 'Gypsy, Zigeuner ve
Gitano' gibi Türkçede 'Çingene' tabirine denk düşen ifadeler yasaklanarak, 'Roman' kelimesinin kullanılması
kararlaştırılmış ve bir Çingene bayrağı tasarlanmıştır. İkinci kongre 1978'de Cenevre'de toplanmıştır. En
dikkat çekici karar Hindistan'ın tüm Çingenelerin anavatanı olarak ilan edilmesidir." (Akgül, 2010:214)

2

Fotoğrafların tümü Bahriye Eseler tarafından çekilmiştir.
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1.2. Küresel Çingene Örgütleri ve İlgi Alanları
Yukarıda dile getirilen hedeflerden ilki olan Çingenelerin ortak ismi olarak "Roman" sözcüğünün
kullanıma açılımı, Çingene toplulukları açısından en hararetli tartışmayı başlatırken, genelde Kıta Avrupası
Çingenelerince kabul gören bir anlayış halini aldı. Çingene önderliklerinin bir kısmı, "Gypsy" yani "Çingene"
kelimesinin, topluluklarına Çingene olmayanlarca atfedilmiş bir isim olduğunu dile getirerek, "Roman/
Romani" kelimesinin, hem Çingene diline yani kültürel kökenlere vurgu yaptığını, hem de bu dilde "İnsan"
anlamına geldiğini belirterek, tutumlarını belli ettiler. Aynı gruplar, "Gypsy" kelimesinin, farklı dillerde
aşağılayıcı içerikle donatıldığını görüşlerine ekleyerek, "Roman" isminin "Gyspsy- Çingene"ye nazaran
"temizliğini" savlarına dayanak yaptılar. Ne var ki "Roman" kelimesinin etnik olarak tüm Çingene
topluluklarını kapsamadığını anımsatan bazı Çingene önderleri, özellikle Doğu toplumlarında yaşayan
Çingenelerle, Romanlık arasında ciddi bir bağlantı kurulamadığını öne sürdüler. Dolayısıyla bu
toplumların,"Roman kimliği"ni kabullenmeleri yönünde, Çingeneleri Roma İmparatorluğu'yla ilintilendirme,
Avrupa'da,"Romalılardan beri varolan" toplulukların içine katma gibi zorlama yöntemlere başvurulduğuna
dikkat çektiler. Kapsayıcı kelime olarak "Çingene"yi öneren bu kesim temsilcileri, Doğu toplumlarınca
benimsenmeyen,"Roman/Romani" kelimesinin etimolojik olarak doğru fakat tarihsek bütünsellik adına eksik
bir tanıma yol açtığını kaydettiler. Günümüzde de Çingene gruplar içinde süren tartışmada, Batı merkezli bir
yakıştırma olan, "Roman" kelimesine karşılık, gittikçe daha çok Çingene topluluğunun,"Çingene" tanımı
altında birleştikleri görülmektedir. (Dural, 2015: 9-12)
WGC'nin önderliğinde düzenlenen kongrede tartışılan konulardan Hindistan'ın dünya Çingenelerinin
ortak anavatanı, Romanya'nın ise Avrupa Çingenelerinin merkezi olarak benimsenmesi talebi, genel kabul
gören bir unsur olarak önplana çıkarken, ortak Çingene bayrağının sadece müşterek bir amblem, sembolik
mücadele anlatısı biçiminde kalmaktan öteye geçemediği söylenebilir. Çingene devletinin kurulması
önerisininse salt radikal Avrupalı Çingene gruplarının rağbet gösterdiği marjinal bir talep şeklinde gündemde
kaldığı, hatta ilerleyen süreçte ortaya çıkan Küresel Roman Milliyetçiliği Hareketi'nin itirazları karşısında
dayanamayarak, yitip gittiği kaydedilebilir. Bugün politikleşmiş Çingene örgütlenmelerinin, Çingene
milletinin sınırlar-ötesi, köklü ama vatansız bir topluluk olduğunu vurgulayarak, kendilerini, " devletsiz millet"
şeklinde tanımladıkları görülmektedir. (Marishiakova ve Popov:2005)
Son 20 yıl içerisinde Avrupa Çingene örgütlenmesinin diğer sacayakları arasında, Roman Ulusal
Kongresi'yle, Roman Hakları Merkezi sayılabilir. Salt politik bir örgütlenme olan Roman Ulusal Kongresi, II.
Dünya Savaşı'nda tıpkı yahudiler gibi soykırıma tabii tutulan Almanya Çingenelerinin anılarını yaşatmak ve
Alman hükümetlerinin zaman zaman uyguladıkları Çingene mülteci- işçileri sınırdışı etme politikasıyla
mücadele amacıyla, eylemci Çingenelerce kurulmuştur. Farklı Avrupa ülkelerindeki kamu yönetimi, sağlık,
barınma, beslenme konularında yaşanan sorunlara dikkat çekmeyi hedefleyen Roman Hakları
Merkezi,uluslararası düzlemde insan hakları ihlallerine karşı faaliyetlerini sürdürmektedir. Zamanla sadece
Çingene topluluklarını ilgilendiren konulara el atmayı bırakarak, Çingene topluluklarının yoğun olarak
yerleştikleri bölgelerdeki tüm azınlık gruplarının, dezavantajlı toplum kesimlerinin sorunlarıyla ilgilenmeye
yönelen bu yapılanma, insan hakları mücadelesi dolayımıyla Çingenelerle farklı grupları aynı saflarda
birleştirmeyi ve işbirliği yürütmeyi amaçlamaktadır.
Uluslararası Helsinki İnsan Hakları Federasyonu olan halen Avrupa Konseyi'yle Birleşmiş Milletlere
danışmanlık hizmeti sunan Roman Hakları Merkezi, faal Çingene örgütlenmelerini başını çekmektedir. 2003
yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Çingene Bilgi Ofisiyse Çingene toplumuna yönelik sözlü
tarih birikimini korumaya, Çingeneler hakkında kültürel bilgilendirmede bulunmaya dönük çalışıyor.
Kendisinin siyasal bir örgüt olmadığını ifade eden Çingene Bilgi Ofisi bir anlamda uluslararası düzeyde halkla
ilişkiler ve Çingeneler hakkında güvenli bilgi sunma birimi işlevi üstleniyor. (Akgül: 214-215) (European
Roma Rights Center, 2008) (European Roma Information Office, 2008)Bu noktada durup Çingene
örgütlenmesinin uluslararası yansımasından, Türkiye'deki Çingenelerin kökeni ve hak arayış mücadelesine
geçmek yerinde olacaktır.
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2. BİZANS’TAN TÜRKİYE’YE UZANAN KÜLTÜREL MİRAS
Çingene göçünün İran- Ermenistan- Anadolu- Yunanistan- Güney Slovakya- Macaristan hattını
izlediğini düşünen araştırmacılar, bir dönem İspanya’da kitlesel biçimde yaşayan Çingene topluluklarının,
tarihlerindeki ilk kırım ve toplu sürülme yaptırımına da, İspanyol Krallığı’nda maruz bırakıldıklarını
belirtmektedirler. Anadolu’da ilk çingene izlerinin IX. yüzyıl başlarında dikkati çekmesine karşın, Bizans
İmparatorluğu’nda demirci ustaları ve seyislerin arasında çingene kökenlilere rastlandığı tarih olarak X. yüzyıl
verilir. 1071 Malazgirt Meydan Savaşı sonrasında Türklerle karşılaşan Çingene toplulukların, Anadolu’nun
Türklerce fethedilmesiyle beraber, bu bölgeye yerleşmeye başladıkları kaydedilir. Çingenelerin İstanbul’da
görüldükleri tarihi, 1050 olarak veren Kenrick ise Anadolu veya İstanbul’da kalmayan Çingenelerin
Avrupa’ya aktıklarını vurgular. (Kenrick, 2006: 53-55)
Bu arada daha ileri gitmeden Türkiye'deki Çingenelerin genel nüfus dağılımı hakkında bir fikir
vermek adına, resmi rakamlara dayanan ve 2010 yılı itibarıyla açıklanan, aşağıdaki tabloya işaret etmek
yerinde olacaktır. Bu tabloda verilen resmi rakamların tüm illeri kapsayan genel toplamına bakıldığında,
ülkede 433 bin 940'ı yerleşik yaklaşık 500 bin Çingene yaşadığı sonucuna varılmaktadır. Resmi rakamlardaki
yaklaşık 65 binlik farka, tahmini göçer Çingene nüfus hesaba katıldığında ulaşılmaktadır.
Tablo- I: RESMİ RAKAMLARA GÖRE ÇİNGENE NÜFUSUN DAĞILIMI

Eskişehir

Tekirdağ

27700

Kırklareli

6000

Kayseri

50300

Kırşehir

Edirne
Çanakkale

20000
3000
600

5800

Sivas

2000

Balıkesir

14500

Hatay

1400

Bursa

26570

Osmaniye

3000

Adapazarı

6000

Adana

8000

İzmit

3000

Antalya

9000

İzmir

45000

Çorum

2000

Manisa

3000

Tokat

1400

Denizli

500

Samsun

5000

Aydın

5400

Zonguldak

5000

Muğla

12550

Ordu

Ankara

13700

Trabzon

1000

Konya

5600

Artvin

1700

Çankırı

2000

Bayburt

200

620
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Erzurum

7400
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Elazığ

1000

Erzincan

2000

Kahramanmaraş

3000

Van

2000

Gaziantep

2500

Malatya

2500

Kaynak: (ayroum,2010)

Türklerle Çingeneler arasında yoğun temasın, Selçuklu Devleti döneminde hissedilmeye başlanmasına
karşın, ilk kanuni düzenlemenin Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Türk
devletinin vergi toplama ve tebaası üzerinde hakimiyet kurma amacıyla bütün yurttaşlarını, “ne pahasına
olursa olsun yerleşik” kılmayı hedefleyen politikası gereği, Çingeneleri Trakya bölgesinde ikamete zorlayan
Osmanlı İmparatorluğu’nun, bu bölgede Çingene Sancağı (Liva-i Çingene) kurduğunu anımsatan Gökbilgin,
imparatorluğa tıpkı Bizans döneminde olduğu gibi, seyislik- demircilik alanlarında hizmet eden Çingenelerden
en beceriklilerinin ordu bünyesine alındıklarını vurgulamaktadır. (Gökbilgin, 1977: 423) Gökbilgin’in
verilerini doğrulayan Ünaldı ise, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çingenelerin konumlarını şöyle aktarmaktadır:
“İmparatorluk içindeki çingeneler için en popüler meslek demircilik ve müzisyenlikti. Bunların
yanısıra tenekeci, nalbant, kuyumcu, kılıç, soba, ayakkabı, terlik, geniş başlı çivi imalatçılığı, deri işçiliği,
terzi, boyacı, hırdavatçı, kasap ve bahçıvanlıktır. Demirciler genelde orduya hizmet verdikleri için diğer
mesleklere göre daha elverişli bir duruma sahiptiler. Çingenelerin, Osmanlı imparatorluğundaki medeni
statüleri (sosyal olacak)3 aynı tarihsel dönemde – (Ortaçağlarda)- Batı Avrupa’da kitlesel zulümlere maruz
kalan kardeşlerininkinden daha elverişli olmuştur. Etno- kültürel karakteristik yapılarını, yaşam tarzlarını,
dillerini ve geleneksel işlerini korumuşlar, diğer ülkelerdeki Çingenelerden kendilerini daha iyi ifade
etmişlerdir.” (Ünaldı, 2012: 617-618)
2.1. Toplumsal Önyargılar Karşısında Türkiye Çingeneleri
Türkiye Çingenelerinin İttihat Terakki Partisi’yle başlayıp Kemalist Devrim süreciyle devam eden
zaman kesitinde, bu kez kendilerine daha yakın buldukları laik dünya görüşünü hızla özümsemeleri
topluluğun aynı uyuşum politikasının bir başka aşamasını oluşturmaktadır. Doğallayın söz konusu davranış
dizgesi, bu kesimle ilgili toplumun bazı kesimlerince dillendirilen, “uyumsuz, toplumdan kopuk”
eleştirilerinin önyargılarla beslenen bir haksız değerlendirmeden ibaret kaldığını imlemektedir. Çingene
kökenli yurttaşların tüm bu yaklaşımlarına rağmen toplumun, “dezavantajlı grupları” arasında kalmaları ve
dışlayıcı hatta ayırımcı tutumla karşılaşmaları; Türk toplumunun bu renkli toplum kesitini yeterince
anlayamadığı/ algılayamadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Türkiye genelinde toplumsal
hedefleri bazında yekpare bir bütünlük göstermeyen, farklı taleplere, farklı kültürel kodlara sahip Çingene
toplumunun, tekçi bir bakış açısıyla değerlendirmeleri sorununun, çingene kökenlilerden ziyade “yerli
Türklerden” kaynaklandığı kaydedilmelidir. (Dural, 2015)
Dernekleşme Süreci: Çeribaşından STK Önderine
Türkiye'de Çingenelerin örgütlenme ve sosyal- siyasal hak taleplerini dillendirmeye başladıkları
tarihin, Avrupa'daki örgütlenme sürecini hayli geriden izlediği farkedilmektedir.Bu bağlamda kabaca
söylemek gerekirse Türk Çingene topluluğunun toplumsal- sosyal hak arama süreci,2000’li yılların ortasından
itibaren filiz vermeye başlamış, özellikle son üç yerel seçim öncesinde giderek hız kazanmıştır. Avrupa’daki
siyasal Çingene derneklerinin tezlerine, ortak Çingene devleti veya Çingene soykırımına ilişkin
örgütlenmelerine soğuk bakan Türk Çingeneleri, kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin doğal bileşenlerinden
birisi olarak görmektedirler. Çingenelerin ulusal hak arayışının temelinde ayrı bir etnik topluluk olarak
tanınmaktan ziyade, zaten özgün bileşenlerinden biri oldukları Türk toplumunun içinde, yeterli saygıyı
bulamamaları, kamu otoritelerince rahatlıkla, “itilip –kakılmaları”na duyulan isyan yatmaktadır. Çingeneler,
3

Yazarların notu (yn).
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Kemalizm’e ve günümüz Türk milliyetçiliğine yakın tutumlarıyla, Türkiye’nin etnik sorunları sebebiyle
yaşadığı “özkıyım”ın bir uzantısı olmayı reddederler.
Birkez daha anımsatmak gerekirse, ülke birliği- bütünlüğü noktasında sorun çıkarmamaya gayret eden
Çingenelerin, kimi toplum kesimlerince, bu denli “yok sayılmalarının” sorumlusu, Çingene toplumundan
ziyade ülkenin “kabul görmüş” yurttaşlarının önyargıları ve kalıplaşmış yanılsamalarından arınmaya
yanaşmamalarıdır hiç kuşkusuz.Üstelik Türkiye’de Çingene araştırmalarını yürüten kesimde de, bu
kalıplaşmış yanılsamanın aşılamadığı gözlenmektedir. Örneğin Gökçen ve Öney’in çalışmasında, Çingene
toplumunun, “birkaç müzisyen dışında” başarılı toplumsal figürler çıkaramadıklarına ilişkin görüşün hemen
ardından ileri sürülen, toplumun “başarılı” Romanlara sahip olmadığına ilişkin kanaat, Çingenelerle ilgili
gerçekleri yansıtmadığı gibi devletin 1920’li yıllardan itibaren Çingene topluluğuna düşmanca yaklaştığı da
doğru değildir. Türk devletinin ve kamu otoritesinin Çingenelere yaklaşımının kökeninde düşmanlığın değil,
olsa olsa boş vermişlik, ilgisizlik, aymazlıktan bahsedilebilir. (Gökçen ve Öney,2008:130-132)
Sanılanın aksine Türkiye’de Çingenelerin kültürel- toplumsal hatta siyasal yaşama katkıları öyle, “3-5
müzisyenle” sınırlı değildir. Tersine Türkiye Çingeneleri sanattan edebiyata, kamu yönetiminden siyasete,
Kıta Avrupası’ndaki benzerlerine oranla, Türkiye toplumuna çok daha fazla katkıda bulunmuşlardır. GökçenÖney başta olmak üzere Çingene araştırmacılarının verdiği, “Topluluklarından sıyrılarak başarılı olan”
Çingenelerin bir süre sonra kendi kimliklerini gizlemeyi yeğlemeleri, bir veri olsa da, kişi Çingeneliğini
gizlemekle, Çingeneliğinden kopmayacağına göre başarılı Çingenelerin faaliyetleri yine Çingene topluluğuna
atfedilmelidir. Kaldı ki, Çingeneliğini reddeden Çingene kökenli aydın ve siyasiler diğerlerince
unutulmadığından, topluluktan kopsun- kopmasın her Çingene aydının çabası, Çingene toplumsal hafızasını
güçlendirme gibi somut bir eylemlilik barındırmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde Çingene kökenliler siyasi
partilerin önder kadrolarında, İnönü döneminden beri Bakanlık görevlerinde hatta Başbakanlıkta boy
göstermiş birinci sınıf yurttaşlardır. Nitekim eylemci Çingene önder Mustafa Aksu, topluma önderlik etmiş,
katkılarıyla toplumsal- sosyal yaşamı etkilemiş, Çingenelere örnek olarak (bilinen müzisyen- sanatçılar
dışında), şu isimlere dikkat çekmektedir: “Nihat Erim (eski Başbakan, CHP Kocaeli milletvekili), Atilla
Karaosmanoğlu (eski Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı), Lale Aytaman (ilk kadın Vali, eski Muğla
valisi), Turan Güneş (Anayasa Profesörü, eski Dışişleri Bakanı), Sadi Somuncuoğlu (eski Devlet Bakanı,
MHP eski Genel Başkan adayı, Kurucular Kurulu üyesi, eski milletvekili), Hurşit Güneş (eski CHP Genel
Başkan adayı, Prof.) (Aksu, 2006-a).“Bu isimlerden de anlaşılacağına gibi Türkiye’de Çingene topluluğunun
eğitimde geri olması, aralarından başarılı yurttaş çıkmaması gibi savlar, toplumsal gerçeklerden ziyade halkta
oluşmuş farazilerinin dışavurumudur. Bu bağlamda fırsat eşitliğinin tanınması halinde Çimene kökenli
yurttaşların toplumsal varlığa çok daha yoğun katkıda bulunacakları abartılı bir öngörü sayılmayacaktır.
Resim-III: Çingene Mahallelerinden Görünüm
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Türkçeye Saygı
2005’ten itibaren Çingene örgütlenmesinin yükseldiği Türkiye’de çoğu sosyo- kültürel temelde
onlarca Çingene derneği ve federasyon faaliyet gösteriyor. Oprişan- Yılmaz’ın verilerine göre Çingeneler
Türkiye’nin şartlarına uyum sağlama ve bütünleşme anlamında, zaman zaman aile-içinde sıkı bir öz- denetim
uygulayabiliyorlar. Çoğu Çingene ailesinde çocuklarına, Çingene dil- lehçelerinde konuşma yasağı koyan,
çocuklarının yanında mümkün mertebe Türkçe konuşmaya gayret eden Çingeneler, çocuklarının Çingene
dilinden ziyade İngilizce öğrenmesine ağırlık veriyorlar. Genelde devlet yanlısı Kürt kökenli yurttaşlarında
gözlemlenen, çocuklara kendi anadilini öğretmeme edimliliğini paylaşan Çingeneler, evde Çingene dillehçeleriyle büyüyen kesimde bile, genç kuşakların, Türkçeyi yetkin biçimde öğrenip- konuşmalarına önem
veriyorlar. Edirne, İstanbul’un pekçok yerinde Çingenelerde, “Türkçeye saygı” gösterildiğine değinen
Oprişan- Yılmaz, eleştirel bir yaklaşımla kaleme aldıkları yazılarında şu hususların altını çiziyorlar: “Ailenin
yaşadığı şeyleri çocuklarının yaşamaması ümidi… …Örneğin bir gazetede çıkan, ‘Romanlık Öldü, Biz Artık
Türküz’ yazısında Hasan Çelikbilek, eski Çayırbaşı Çingenelerinin çeribaşısının oğlu, şöyle konuşuyor: ‘Artık
bir ayrım yok. Biz Çingeneler asimile olduk artık. Haklarımız bize verildi, biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız.’
… Tüm bu bilgiler bize şunu göstermektedir: Çoğu zaman, bir halkın asimilasyonuna uğramasının
sebebi (isteyerek veya istemeyerek) çoğunluğun önyargıları, klişeleşmiş olumsuz düşünceler ve sosyal
armoniye yönelik hiçbir politik çabaları göstermemekten dolayı ortaya çıkıyor.” (Oprişan ve Yılmaz, 2004)
Türkiye’de “Çingene” ibaresi altında ilk resmi dernek 2004 senesinde Edirne’de kurulmuştur.
“Edirne Çingene Kültürünü Araştırma, Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ismiyle adı geçen
tarihte faaliyete başlayan ve salt sosyal yardımlaşma amaçlı kurulan dernek, “EDÇİNKAY” kısaltmasıyla
tanınmaktadır. Ancak bu dernek, ülkedeki ilk Çingene örgütlülüğünü imlemez. Zira 12 Eylül dönemde çıkan 6
Ekim 1983 tarihli Dernekler Kanunu’nda yer verilen, “ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan”
dernek ismi belirlenemeyeceğine dair uygulama sebebiyle, 1996’da İzmir’de kurulmasına yönelik girişimde
bulunulan, “Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği”, etnik ayrımcılığa teşebbüs gerekçesiyle
kapatılmıştır. Aynı girişimci grubun Manisa’da ,“Çingeneler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” için
yaptığı başvuru da, gerekli izni alamamıştır. (Akgül: 216) Bu kapsamda Çingene önderi Mustafa Aksu’nun
2000 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, “Çingene Kültürünü Araştırma Geliştirme, Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği” ile ”Çingene Kültür Dernekleri Federasyonu"nun açılmasına yönelik başvuruları da,
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce Dernekler Kanunu gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. (Aksu, 2006-b: 6870)Çingenelerin örgütlenmeleri önündeki yasal engel, 2004 yılındaki düzenlemeyle kaldırıldıktan sonra, 20042009 arasında 36 ilde toplam 5 federasyon ve yaklaşık 80 dernek kurulması, bu sayının 2010- 2016 yılları
boyunca artış göstermesi, ülkedeki Çingene örgütlülüğünün seyri hakkında net bir fotoğraf ortaya
koymaktadır. Özellikle Trakya- Batı Anadolu’da yaygın Çingene örgütlülüğünün hissedildiğini ancak bu
örgütlülüğün bu iki bölgeyle sınırlandırılamayacağına dikkat çeken Akgül, kuruldukları bölgelere göre farklı
sorunları dile getiren Çingene dernek- örgütlerinin eylem- çalışma sahalarına ilişkin şu ilginç bulgulara atıfta
bulunuyor:
“Örneğin Sulukule Roman Derneği, Şükrü Pündük’ün başkanlığında Kentsel Dönüşüm Projesi
çerçevesinde başlayan yıkımların yarattığı mağduriyete karşı bir örgütlenme gerçekleştirirken, Diyarbakır
Dom Derneği Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır’daki göçebe Çingenelerin nüfus cüzdanına sahip olmaları
sorununu öncelikli olarak dile getirmektedir. Edirne’de kurbağa ve salyangoz toplayıcılığı kooperatifi
kurulması gündeme gelirken, Aydın’da Çingenelerin temel geçim kaynaklarından biri olan plaj
şemsiyeciliğine destek aranmaktadır.” (Akgül: 217)
Her ne kadar Akgül’ün verileri farklı bölgelerde verilen farklı mücadelelere işaret etse de aslında
Çingene sorunları ortak başlıklar altında toplanabilir. Nitekim tıpkı Aydın’da olduğu gibi Balıkesir,
Tekirdağ’da da plaj şemsiyeciliği genellikle Çingenelerce yürütülen bir iş koludur. Aynı şekilde sadece
Diyarbakır’da değil Ege ve Doğu Anadolu’da da göçer Çingene gruplarına nüfus cüzdanı verilmesi, kurbağasalyangoz toplamak için resmi birlikler kurulması, ortak bir mücadele alanı oluşturmaktadır.Günümüzde Doğu
Bloku’nun dağılmasından sonra, Güneydoğu Avrupa’yı saran Çingene hareketliliği, Çingene sorununun
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çözülmesine ilişkin projelere ayrılan AB fonları, Türkiye’de Çingene örgütlülüğünün gelişimini hızlandıran
unsurlar arasında sayılabilir.
2.2. “Çingene Açılımı” ve İtirazlar
Öte yandan 2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın; Maliye- İçişleri- Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlıklarıyla ortaklaşa olarak yazımını tamamlayıp kamuoyuna duyurduğu, "Romanlar İçin
Sosyal Politika Strateji Belgesi ve Eylem Planı"n beklenen ilgi- desteği görmemiştir. Planda ki vaatleri
eleştiren Çingene toplumu önderleri, "Hükümetten daha uygulanabilir bir plan bekliyorduk" görüşünü
paylaşıyorlar.
Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Türkiye Roman Hakları Forumu Sözcüsü Bahattin Ulusoy'la
Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye İnsan Hakları Gözlemcisi Hacer Froggo, Recep Tayyip Erdoğan'ın
Başbakanlığı sırasında başlattığı, "Roman Açılımı"nın moral değerler açısından çingene toplumunu motive
ettiğini ama açılımın çıktılarının sistemleşemeyip yerel düzeyde kaldığını ileri sürüyor. Açılımım kişisel
inisiyatifle sürdüğüne değinen her iki temsilci, Türkiye'nin insan hakları sicilinin sonu getirilmemiş "iyi niyet
girişimleriyle" dolu olduğunu ama bu çabaların neredeyse tamamının sonuçsuz kaldığını belirtiyor. Froggo,
konuya ilişkin olarak, "Romanlar için bazı iyi niyetli kamu yöneticilerinin iyi uygulamaları var, o
kadar.Romanlara yaşam alanları yaratıyor, ayrımcılığa karşı mücadele ediyor. Ama bazı belediye başkanları
var ki ayrımcılık yapıyor. Kamu yöneticisinin insafına kalmış bir durum var. Mum ışığı ile iyi insan arayacak
halimiz yok. Bir devlet politikası oluşturulması lazım."(Bozan, 2015) diyor. Çingene yurttaşların Türkiye'yle
bütünleşme sorunu bulunmadığının altını çizen Froggo, bazı Türk vatandaşlarının çingene kökenlileri dışlama
eğiliminde olduklarını savunuyor. Froggo, söz konusu kitlenin çingenelerle -entegrasyon- bütünleşmeyi
öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekliyor.
Çingene topluluğu önderlerinden açılım politikalarına gelen eleştiriler bununla sınırlı değil kuşkusuz.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın strateji belgesini yorumlayan, "Romanlar İçin Kamu- STK Diyalog
Grubu" yöneticisi Elmas Arus, hükümetle Çingeneler arasında bir köprü görevi üstlenmek amacıyla kurulan
grubun, Romanlar dışında kalan Dor, Lom, Abdal kollarının temsilcilerini de bir araya getirdiklerini, ancak
kamunun çingene topluluğunun talep ettiği,"uygulanabilir strateji" belirlemek noktasında hayli atıl kaldığını
öne sürüyor. Tıpkı Froggo ve Ulusoy gibi Arus da, Çingene topluluğunun beklentilerinin kişisel iyi niyet
çabaları ve hayırhah vaatlerle karşılanamayacağını söylüyor. Roman strateji belgesinin çıktılarının, 10.
Kalkınma Programı'nda yer edinmesinin gerekliliğine vurgu yapan Arus, Çingene projesinin bütçelendirilmesi
gerektiğini kaydediyor. Arus, şu noktaların altını çiziyor:
Projelerde “Kuvveden Fiile” Beklentisi
''Bu meselenin çözümü sadece projelerle olmaz. Strateji Belgesi'ndeki eylem planları uygulanabilir
olsun istiyoruz. Bunun için Strateji Belgesi'nin bir an önce konunun tarafları tarafından yazılması,
uygulanabilir eylem planı hazırlanması, 10. Kalkınma Programı'nda Roman meselesine yer verilmesi ve bütçe
ayrılması gerekir. Bu, bizim için çok çok önemli. Bir program yazılıyorsa bunun bir de bütçesinin olması
lazım. Geldiğimiz nokta bu. Bürokrasi düzeyinde farkındalık oluştu. Roman meselesinin merkezlerde etkisi
yüksek. Bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Fakat Anadolu'nun ücra illerine gittiğiniz zaman orada bu yapı yok.
Dolayısıyla uygulanabilir olması için yerelde de farkındalık oluşturulması gerekiyor." (Cumhuriyet, 2015:1)
Çingene sorununun masa başından çözülemeyeceğini anımsatan Arus, hükümetin çingene
toplumunun kanaat önderlerine daha fazla kulak vermesini isterken, merkezi Edirne'de bulunan Edirne
Kakava Şenlikleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Başkanı Fikri Ocak ile Sulukule Roman Kültürünü
Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Şükrü Pündük, topluluklarını tanımlamak için kullanılması gereken
üstbaşlığın "Roman" değil "Çingene" olması gerektiğine inananlardan. Pekçok dernek başkanı gibi adı geçen
iki çingene kanaat önderi de, çingene kelimesine yüklenen ve olumsuzluk içeren tanımlarla mücadele edilmesi
halinde, “Çingene” tabirinin topluluklarını tek parça halinde bütünleştirilmesinde çok daha işlevsel
davranılacağı konusunda hemfikirler. (Aydın, 2015:1) İşte bu yüzden bu bildiride aynı hataya düşülmemesi
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için “Çingene- Roman özdeşliği” yanılgısının dışında kalınmaya ve ele alınan topluluğa “çingene” üstkimliği üzerinden yaklaşılmaya çalışıldı.
Tablo-II: Türkiye Rom/ Dom/ Lom Gruplarının Coğrafi Dağılımı

Kaynak: (Kolukırık, 2009:148)
Bu metnin saha çalışması kısmında Tekirdağ ve Bandırma Çingeneleri özgülünde, Çingenelerin
kendilerini zorlayan sosyo- ekonomik koşullarla mücadelesi ve yerel yönetim mekanizmalarında algılanırlık
düzeyleri ele alınacak. Tekirdağ Çingeneleriyle salt sosyal- ekonomik- toplumsal sorunlar ve yerel
yönetimlerin kendilerinin sorunlarına ne denli anlayışla yaklaşıp, sundukları çözüm yolları tartışılırken,
Bandırma Çingene gençleriyle, daha önceden yapılmış ve Çingene gençlerin eğitim düzeyleri/ taleplerinin
ortaya konmasına yönelik bir saha çalışmasının güncellenmiş verilerinden hareket edilecek. Tekirdağ’da
derinlemesine görüşme metoduyla fikirleri saptanan 10 Çingene kökenli yurttaşın kontrol grubu olarak,
Bandırma Çingene bölgesinde ikamet eden, yaşları 11- 17 arasında değişen 14 Çingene gencinin, sosyokültürel sorunlarını ifade eden güncellenmiş mülakatlarından kesitlere başvurulacak. Dolayısıyla metnin kalan
kısmının içinde ağırlıklı olarak Tekirdağlı Çingenelerin mülakatlarında boy gösteren konu başlıkları
irdelenecek, araya Bandırmalı genç Çingenelerin ve bunlardan bazılarının ailelerinin cevapları serpiştirilecek.
3. TEKİRDAĞ- BANDIRMA’NIN RENKLİ YÜZÜ: ÇİNGENELER
Trakya bölgesinde yer alan Tekirdağ ili, Türkiye’nin Çingene nüfusu açısından en kalabalık illerinden
birini temsil etmektedir. 2007-2008 yıllarında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada, Tekirdağ’da toplam
27 bin Çingene nüfusu olduğu ortaya çıkmıştır.Oysa Süleymanpaşa Roman Sosyal Yardımlaşma Dayanışma
ve Eğitim Derneği Başkanı Serkan Kara, Tekirdağ’da bugün ortalama 120-140 bin arası Çingene vatandaşın
yaşadığını belirtmektedir. (Kara, 2016-a)Pekçok Çingene kökenli yurttaşın etnik kimliklerini gizlediklerine
dikkati çeken Kara’nın verdiği rakam hayli abartılı olsa da, sosyal dışlanmışlık ve ötekileştirilmeye maruz
kalmamak adına, bazı Çingene kökenli yurttaşın etnik kimliklerini gizledikleri, böylelikle Çingene nüfusuna
ilişkin buluntulanan resmi rakamların, tam anlamıyla gerçekleri yansıtmadığı genel- geçer bir veridir. Genel
olarak şehir merkezinde Aydoğdu, Çukurova, Zafer ve Kanarya mahallelerinde yaşamaktadırlar. Ancak
yoğunluk Aydoğdu mahallesinde olup, diğer mahallerde az sayıda Çingene yaşadığı bilinmektedir. Tekirdağlı
Çingeneler, geçimlerini çalgıcılık, hamallık ayakkabı boyacılığı, apartman temizliği ya da gündelikçilik gibi
sosyal güvenceden (kayıt-dışı) yoksun işlerden çıkarmaktadırlar. Şehirdeki tuğla fabrikalarında iş bulabilen
Çingeneler ise sosyal güvenlik imkanlarından (biçimsel) yararlanan kesimi oluşturmaktadırlar .(Blogcu, 2007)
Bunun dışında İstanbul’da yaşayan ancak yaz aylarında şehirde çiçek satarak, fal bakarak geçimini sağlamaya
çalışan Çingenelere de rastlamak mümkündür.
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Eski seçim bölgesi ayrımına göre Balıkesir’in 2. Bölgesi olarak bilinen Bandırma merkez ve
civarındaki ilçeler, yoğun Çingene nüfusu ve kalabalık Çingene mahalleleriyle dikkat çekmektedir. Balıkesir
merkez civarında Edremit- Ayvalık hattı arasında Çingene mahalleri- nüfusu ağırlık kazanırken, Bandırma
merkez ve civarındaki Manyas- Susurluk- Gönen- Erdek’te, Çingeneler toplumsal dokunun ayrılmaz bir
parçası işlevi görüyorlar. Gönen- Erdek’te ilçe nüfuslarının yüzde 7-10’u Çingene kökenli yurttaşlardan
oluşurken, 145 bin nüfuslu Bandırma’da, resmi rakamlara göre yaklaşık 3-4 bin Çingene bulunuyor. Şehir
merkezine yaklaşık 10-15 dakika mesafede dikçe bir tepenin üzerinde konumlanan Çınarlı– Paşa Mescid
Mahallesi’nde ikamet eden Çingene kökenli yurttaşların yaşam alanı, şehir merkezi Haydar Çavuş
mahallesinin hemen üzerindedir. Resmi rakamlarda geçen 3-4 bin Çingene yurttaşın üzerine Anadolu’dan son
5 yıl içerisinde Çınarlı mahallesine göçün yaşandığına işaret eden mahalle sakinleri, yeni gelen Çingenelerin
Dom (Güneydoğu- Doğu Anadolu) ve Alevi kökenliler (Tarlan, 2014) olduğunu kaydediyorlar. Mahalle
sakinlerinin verdikleri bilgiye göre Bandırma Çingene mahallesi nüfusu, bugün 5-6 bini bulmuş durumda. Bu
sayının şehir merkezine taşınan “saygın- sigortalı işlerde” çalışan Çingeneleri kapsamadığını, bildiren semt
sakinlerinin görüşleri hesaba katıldığında, bugün ilçede Çingene nüfusun 6 bin civarında seyrettiği
belirtilebilir.Çalışmamız kapsamında görüşülen Çingene gençleri, yakın zamana dek bir Çingene okulu olarak
tanınan Atatürk İlköğretim Okulu kökenli öğrenci ve halen ilçede zanaatkarlık yaparak geçimini sağlayan
(kalfalığa hazırlanma düzeyi) gençlerden oluşmaktadır.
3.1. Kalabalıklar İçinde Fakat Yalnız
Çingeneler hiç şüphesiz dezavantajlı bir grup oluşturmaktadırlar. Daha önce de belirtildiği gibi başta
Avrupa kıtası olmak üzere, görüldükleri her yerde, en az eğitimli, işsizlik oranının en yüksek olduğu kesimler
arasında yer alan Çingenelerin, maddi koşullara erişim olanakları açısından el alt toplumsal katmanlar
arasında yer almaktadırlar. Büyük şehirlerin ve Marmara- Ege bölgesi kentlerinin neredeyse her birinde en az
bir Çingene mahallesi olduğu gerçeği, Türkiye’de Çingenelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini net bir şekilde
ortaya çıkarmaktadır. Çingeneler hakkında araştırmalarıyla tanınan Adrian Marsh’a göre Türkiye’de
Çingenelere karşı toplumsal nefrete dönüşecek denli, büyük bir dışlama söz konusu değildir. Ancak,
Çingenelerin toplumda geri kalmaları, formel iş kollarında istihdam edilememelerinin temel nedeni yerel
yönetimlerin, bu konuda ki yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. (Serin, 2005-a) En genel anlamda eğitim
sağlık ve istihdam alanında diğer yurttaş grupları- toplumsal tabakaların çok gerisinde kalan Çingene nüfusu,
bu konularda kamusal destekten öncelikli olarak yararlanmak istemektedir. (Özcan,2006)
Bu bağlamda Tekirdağ ölçeğinde görüşülen Çingenelerin tamamı toplum içinde dışlandıklarını
vurgulamış ve ancak bir arada yaşamaları halinde rahat edebildiklerini vurgulamıştır. Çiçek satıcısı 36 yaşında
ki bir katılımcı, “Çiçek satarken mesela ailelerin çocukları falan üstümüze gelecek oluyor.Renkli çiçekler
olunca çocukların ilgisini çekiyor herhalde... Annesi-babası artık kim varsa,‘Yanına gitme Çingeneler seni
kaçırır’ diyor. Yani çocuk seveceği varsa da artık sevmez bizi yazık değilmi?“ sözleriyle toplumsal
dışlanmışlık olgusuna dikkat çekiyor.
Edirne Roman Derneği üyesi Bahattin Ulusoy’un açıklamalarında,toplumsal dışlamanın daha kelime
kökeninden başladığına vurgu yapmaktadır. Ulusoy,“Romanlar üzerinde eskiye oranla azalma olsa da büyük
önyargıyı tamamıyla kırmak mümkün değil. Bundan yedi sekiz yıl öncesine baktığımızda Milli Eğittim
müfredatında, okuduğumuz kitaplarda, sözlüklerde Çingene'nin anlamı o kadar kötü çizilmiş ki insanlar,‘Ben
Çingeneyim’ yerine ‘Ben Romanım’ demeye başladı. 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı
açılımla birlikte, özellikle de,‘Türkiye'de özür dilenmesi gereken bir halk varsa onlar Romanlardır’ dedikten
sonra Türkiye'de bir değişim olmaya başladı.’ Ben Romanım’ demekten kaçınan insanlar şimdilerde,‘Ben
Romanım’ diyebiliyorlar. Ama hala bazı bölgelerimizde damgalanmış mahalleler olduğunu ortaya çıkardık.
Her il ve her ilçede mutlaka kötü bir Romanmahallesi var. Siz o mahallede oturuyorsanız, bir işveren ya da
kurum tarafından kötüdür damgasıyla işe kabul görmüyorsunuz. Sivil toplum kuruluşları, işverenler ve kamu
kuruluşları o mahalleyle ilgili bu damgayı vurmuşlar. Nefret söylemi kişiye değil mahallenin üzerine
yansıyor”(Habertürk, 2012) diyor.

241

242 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kısırdöngüyü Kırmak Zor Ama Mümkün
Ulusoy, “Çingene- Roman karşıtlığında” ciddi bir ayraca değiniyor. Kendisinin de etnik bazda,
“Çingene” olduğunu saklamayan Ulusoy, Çingene kelimesi üzerine yüklenen olumsuz manadan yılan
Çingenelerin, Çingene grupların sadece bir kolunu temsil eden “Roman kimliği” altına gizlendiğini ifade
ediyor. Ulusoy’un açıklamalarından “Roman” kelimesinin de toplumdan oldukça olumsuz yorumlanmasına
karşın “Çingene/Çingen”den bir nebze daha “tercih edilebilir” olduğu yorumu çıkarılabilir. Bu da makalede
savunulan Çingenelerin tarihsel- toplumsal gerçeklikten ziyade imaj düzeltmek için “Roman” kimliğini
benimsedikleri, hatta benimsemek zorunda bırakıldıklarına dair tezi destekliyor hiç kuşkusuz.
Öte yandan “Çingenelik” bir “yaşanmışlık” olarak ele alındığında her hikayenin mutsuz sonla
bitmediği de seziliyor. Nitekim Özcan Purçu’nun yaşadıkları, toplumun Çingene algısının aşılanmaz bir duvar
oluşturmadığını ortaya koyuyor. Söze hemen her Çingene kökenli yurttaş gibi etnik kimliği sebebiyle ilk anda
dışlandığını ancak çalışkan ve başarılı olduğunu kanıtladığı anda, bu dışlanmaların yerini,olumlu (pozitif)
ayrımcılığa bıraktığının altını çizen Purçu, “Ortaokulda herkes Roman mahallesinden geldiğimi biliyordu.
Yağmur altında ayakkabısız, kitapsız okula gittim. Allah bana bir güç verdi. Önceleri kimse destek olmadı.O
kadar hırslandım ki başarılı öğrenci oldum.Sevilip, saygınlık kazandım. Herkes yanıma oturmak istiyordu.
Hocalarım kitap vermeye başladı. Ücretsiz dershaneye gönderildim. Sonunda lise birincilikle bitti” şeklinde
deneyimlerini dile getiriyor. Purçu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Vatanımızı, bayrağımızı çok seviyoruz ama
biz Romanlar ne yazık ki işsizlik ve eğitimsizlik konusunda Türkiye ortalamasını düşürüyoruz. Kalkınma
projeleri yapmamız, eğitimsiz ve işsiz nüfusun gelecekte Türkiye için daha büyük soruna dönüşmesini
engellememiz gerekiyor.”(Serin-b, 2005)Türkiye’de eğitim seviyesinin yükselmesi şüphesiz birçok önemli
sorunun çözümünü beraberinde getirecektir. Bu nokta da Çingenelerin eğitim seviyesinin
yükseltilmesinin,ülkenin eğitim sorunuyla baş etmede önemli katkı sağlayacağı ileri sürülebilir.
Maddi Yoksulluktan Toplumsal Yoksunluğa
Çingenelerin maddi yoksunluklarıyla doğru orantılı bir durum da bu kesimin suç oranlarının
yüksekliğidir. Nitekim Tekirdağ Çingenelerinin yoğunlukta bulunduğu mahallede de hayli yüksek suç oranı
göze çarpmaktadır. Çingenelerin suça birlikte anılır hale gelmesi, Tekirdağ’da Çingene nüfusu ilgileri
bulunsun ya da bulunmasın her vakada potansiyel fail adayları olarak öne çıkarmakta ve diğer kesimlerin
Çingene mahallesiyle sakinleri hakkında besledikleri olumsuz kanaatleri güçlendirmektedir.Bu meyanda
Çingenelerin yaşadıkları, “Aydoğdu“ mahallesine görüşme yapmak için gitmek istenildiğinde, mahallenin
esnafı (bakkal),“Mahallenin içerisine girmeniz güvenli olmaz.Size zarar verirler meydanda gördüğünüz
Çingenelerle görüşün “ şeklinde uyarı yapma gereği hissetmiştir. Aynı şekilde Tekirdağ ilinde adres tarifi için
mahalle sorulduğunda ,“Oraya gitmenizi önermem”, “20 yıldır burada yaşıyorum ben bir kere bile gitmedim
“, “Tehlikeli oralar gitmeyin”, “Cep telefonunuza paranıza sahip çıkın”şeklinde uyarılarla karşılaşılması,
Çingene mahallesinin, “kentin yok sayılmaya çalışılan, dışlanan” yerleşim birimi olarak görüldüğünü
kanıtlamaktadır. Mevcut duruma Çingene mahallelerinin kendi içlerine kapanık, kentten izole edilmiş şekilde
varlıklarını sürdürmelerine neden olmaktadır. Öte yandan suç oranlarının yüksekliğine dair,
fikirlerinebaşvurulan Çingenelerin görüşleri, ağız birliği yapılmışçasına benzerdir.
Zira Tekirdağlı Çingenelere göre, suç unsurunun temelinde, Çingenelerin “dışlanması” ve bu
dışlanmışlık durumunun, doğurduğu olumsuzluklar yatmaktadır. Aydoğdu mahallesi esnafı, 33 yaşındaki
Çingene kökenli kadın katılımcı durumu şöyle özetmektedir. “Gelinlik dükkanı olan bir tanıdığımızın yanında
işe girdim. Ailemde mahalledekilere göre iyi durumdaydı.O sayede ileride dükkan açım, iş kurdum.
Yaşantımdan çok memnunum çünkü bu mahallede (Aydoğdu mahallesini kastediyor) en iyi durumda
olanlardan biriyim. Romanlar düğüne çok meraklı.Gelip diktiriyorlar. Paramızı pulumuzu çok şükür
kazanıyorum. Şimdi ben neden suç işleyeyim kafam rahat çok şükür.Ekmeğimi kazanıyorum. Ama Romanların
durumu kötü, genelde günlük yaşıyorlar.Bugün kazandıysa yemek yiyor yoksa aç. Sonra kavga da oluyor,
diğer kötü şeylerde oluyor. Kimi bu kadar çaresiz bıraksanız hepsi kötüye yönelir. Romanlara sahip çıkılması
lazım” Maddi yoksunluğun ve yoksulluğun Çingeneler açısından şiddete ve diğer toplumsal suçlara yol
açtığına vurgu yapan katılımcı,yoksunluk koşullarının ortadan kaldırılmasına doğru orantılı olarak, suç
oranlarını da düşeceğini öne sürmektedir.

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

3.2. Roman Açılımı Tamam Peki Ya Çingeneler?
Benzer görüşlere Bandırma Çingene gençleri arasında da rastlanmaktadır. Örneğin Bandırma İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, 2009 senesinde Çingene kökenli öğrencilere yönelik başlatılan, “Ben
Değerliyim” projesinden sonra ilçedeki Çingene sorununa el atan TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı), bu
gençlere formel eğitimle müzik eğitiminin birleştirilerek verildiği, “Sevginin Ritmi Projesi”yle, başarısızlıkeğitim/ öğretime ilgisizlik ve suça meylin Çingenelerin kaderi olmadığını kanıtlamıştır.4Bandırma’da
görüşülen Çingene gençlerin önemli bir kısmı, kent merkezindeki çay bahçelerine girdiklerinde bazı
masalardaki yetişkinlerin çocuklarını yanlarına çağırdıklarını, masa üzerindeki bozukluk paraları toplayıp
rahatsız bir tutum takındıklarına değinerek, bu tür davranışlardan rahatsızlık duyduklarını vurguluyorlar.
“Sevginin Ritmi Topluluğu”nda yer alıp kent meydanlarında konserler vermeye başlamalarının
ardından bu tip ayrımcı davranışların ortadan kalktığını sözlerine ekleyen Çingene gençler, normalde
Çingeneleri dışlama eğiliminde olanların bile kendilerinin başarılarına kayıtsız kalamadıklarını
vurguluyorlar.Söz konusu grup üyelerinden 16 yaşındaki HT. “Manyas Kuş Cenneti Festivali’nde tam ben
şarkımı okurken seste problem çıktı. Konser yarıda kesildi. Çok üzüldüm. Bandırmalı milletvekili, vali ve
belediye başkanı yanıma gelip aksaklık dolayısıyla özür dilediler. Sonra ses sorunu giderildi ve ben kaldığım
yerden devam ettim. O an kendi çevremin dışındaki insanlarca önemsendiğimi anladım” şeklinde görüşlerini
dile getirirken, Çingenelerin de toplum içinde oturup- kalkma, hal- tavırlarına özen göstererek toplumdaki
bozuk Çingene algısının kalkmasına katkıda bulunabileceklerini belirtiyor. (Dural, 2013-a: 143147)Görüşmeler yapıldığı sırada berber kalfalığı belgesi almaya hazırlanan grup üyesiyse işe ilk başladığı
dönemde kendisinden uzak duran, ileriki tarihlerde de sakal- bıyık kestirmekten çekinen müşterilerin zamanla
ona alıştıklarını ve sanatını takdir etmeye başladıklarına değiniyor. (Dural 2013-b: 38-39)
Madde Bağımlılığına ve Suça Karşı Fırsat Eşitliği
Tekirdağ’dan bağımsız milletvekilliğine adaylığını koyan Çingene kökenli Erdem Karaman,
Çingenelere yönelik ayrımcılıktan şu şekilde yakınmaktadır: ”Artık yeter bizim Roman camiasıyla kimse
ilgilenmiyor, işsizlik almış başını gidiyor. Mahallelerimizde hap- esrar satımı çoğaldı. Kimse istemez tabi hap
esrar satmak ister mi ama işlerden işsizlikten dolayı herkes bu işleri yapmaya başladı. Ben Erdem Karaman
Tekirdağ Aydoğdu Mahallesinde büyüdük. İstanbul Kasımpaşa doğumluyum. 6 yaşında buraya geldik. İlkokul
mezunuyum. Yapmadığım iş yok.Hamallık işinden tut, kot fabrikasında işçi olarak çalışmaya kadar
bulabildiğimiz işi yaptık. Evliyim iki tane çocuğumuz var. 37 yaşındayım. Babam Mehmet Karaman
Kasımpaşa Kulaksızlı’dır. Tayyip Erdoğan’la yıllardan beri çocukluk arkadaşıdır. Biz istiyoruz ki romanlara
daha çok önem verilsin sadece bir roman açılımıyla hayatımız da pek şey değişmedi. Roman açılımıyla
‘Çingene’ adı ‘roman’ oldu. Bu kapsamda ben de romanları temsilen bu meclise gitmek istiyoruz. Romanları
temsilen. “ (Milliyet, 2015)
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere, Çingene mahallelerinde bir başka yaygın durum ise “uyuşturucumadde bağımlılığı” ve “uyuşturucu madde satışıdır” Katılımcıların tamamı bu durumu maddi yetersizliklere
ve maddi- manevi yoksunluğun doğurduğu olumsuz sonuçlara bağlamaktadırlar. “İş yok güç yok adam Roman
diye iş vermiyorlar.Hadi diyelim Roman olduğunu gizledi işe girdi.Öğrendikleri zaman işten atıyorlar. Sonra
sokaklarda aç susuz hap satıyor esrar satıyor. Bunlar çaresizlikten doğuyor” diyen katılımcılar, toplumsal
dışlanmışlığın doğurduğu yoksunluğun toplumdan öç alma, çaresizlik ve suça yönelmekle birleşip üçüzlü bir
seçeneksizlik yarattığına işaret ediyorlar.Çiçek satan bir katılımcı, “Belediyelere çok iş düşüyor. Biz zaten iş
bulamadığımız için güvenliksiz işlere yöneliyoruz. Çiçeği, ‘Yok orda satma yok, burada satma, vatandaşı
rahatsız ediyorsun..’. Ben vatandaş değil miyim? Parasız kalan insan ne yapıyor?Çareyi başka şeylerde
arıyor. Sonra duyuyoruz. Romanlar hırsız Romanlar esrar satıcısı... E sahip çıkın bu insanlara... Hangi
Belediye Roman’a sahip çıksa, bak o ilde Romanlar huzurlu suç oranları da az... Tekirdağ'da öyle.Mesela

“Sevginin Ritmi Projesi” hakkında ayrıntılı bilgi için Dural’ın 2015 tarihli TÜBAP Proje raporunun yanısıra,
“Notalardan Eğitime Bir Toplumsal Bütünleşme Projesi Sevginin Ritmi” ile, “Social Project Against Othering: ‘The
Ryhthm of Love” başlıklı makalelere başvurulabilir. (yn.)
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sahilde çiçek satıyoruz.Bize,‘Hırsızlık yapmayın kavga etmeyin.Burada ekmeğinizi kazanın’ diyorlar. Çok
şükür yaşıyoruz“ diye görüş bildiriyor.
Yerel Yönetimlerden “Temiz Mahalle” Beklentisi
Görünen o ki, çaresiz kalan Çingeneler için madde satıcılığı bir tür çıkış kapısı halini alıyor. Nitekim
Erdinç’in Çingeneler üzerinde yaptığı bir başka çalışmada, madde satıcısı genç durumun vahametini şöyle
ortaya koymaktadır: “15 yaşında çocuğa önce ufak tefek işler yaptırır. ‘Git evden yengen sana bir şey verecek,
al getir.’ der. Çocuk bilmez, esrar getirir. Cebine para koyar, karnını doyurur. Bir gün ‘Al bakalım torbayı.’
dediğinde satıcı olmuştur. Yoksulluktan kimse itiraz etmez. Bazıları darda olana faizle para verir.
Ödeyemeyeceği belli. Ödeme geldiğinde hap satmaya, ot satmaya zorlar. Ufak tefek suçtan içeri giren
cezaevinde bu işin profesörü olur. Çevre bulur, arka bulur, mal bulur…” (Erdinç, 2014)
Yaşanan dışlanmışlık karşısında kendi içinde kapanan Çingenelerin suça bulaşması
kaçınılmazdır.Halkla en yakın ilişkiyi kurabilecek, temel demokratik birimler olarak yerel yönetimlerin,
“kabullenilmiş getto tarzı” yapılanmaları açıp- topluma kazandırmada anahtar işlevi görecekleri açıktır. Bu
hususta özellikle emniyet teşkilatından destek alınması gerektiğini kaydeden Çakır ve arkadaşları, suçun
önlenmesi hususunun maddi manevi yoksulluk- yoksunluğun giderilmesiyle eşgüdümlü yürütülmesinin
önemini vurguluyorlar. (Çakır-Sarıhan ve Sarıhan, 2014:229)
Resim-IV:“Çingene Okulları”

3.3. Hem Çingene Hem Çocuk Olmak
Çingenelerin sosyal konumlarını imleyen bir diğer olgu, Çingene kökenli çocukların, özellikle büyük
şehirlerde, okulda olmaları gereken saatlerde dışarıda çiçek- selpak satma, araba camı silmeve bunun gibi
kayıt-dışı işle meşgul olmaları.Bu durum hem Çingene çocukların,aileleri açısından psikolojik değer yerine
ekonomik değer taşıdıklarını hem ekonomik yoksulluk çektiklerini hem de ekonomik yoksulluğa
giderebilecek eğitim hayatından yoksun olduklarını açığa çıkarmaktadır.
Marsh tarafından Türkiye’deki Çingene çocuklarının yaşadıkları eğitim sorunlarına ilişkin araştırmada
ortaya konulan veriler,eğitim hayatından yoksunluğun ne denli önemli sonuçlar verdiğini gözler önüne
sermektedir. Buna göre ilk sorun çocukların aile bütçesine katkı sağlama zorunluluğundan dolayı okula
gönderilmemeleri, gönderilenlerinse çalışmak- okumak arasındaki sıkışmışlıktan ötürü, devamsızlık
oranlarının çok yüksek seyrettiği gerçeğidir. Olumsuz eğitim koşulları çingene çocuğun ya okuldan alınıp bir
işe yönlendirilmesi ya da sınıfı en geriden takip eden öğrencilerden biri haline gelmesiyle sonuçlanıyor. Kısa
süre içinde Çingenelerin okulla başedemeyeceğine dair gerek toplum gerekse Çingeneler arasında gelişen algı
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yanılsaması, Çingenelerin içinde yaşadıkları şartlar karşısında “kabullenilmiş çaresizlik” tutumunun
belirmesine yol açıyor. Doğallayın bazı Çingene ailelerin, çocuklarının yoksulluktan sadece okul yoluyla
kurtulabileceklerini düşünmelerine rağmen,karşılaşılan zorluklar karşısında pek fazla direnmemeleri
çaresizlikle mücadelenin önünü kapatıyor. (Üstündağ, 2005) Nitekim yazları Tekirdağ sahilinde kışlarıysa
Üsküdar’da çiçekçilik yaparak geçimini sağlayan bir katılımcının, “Çocukları okutamadım.Şimdi torunlar
okusun diye uğraşıyorum. Ama o da okula bir gidiyor bir gidemiyor. Derslerinden geri kaldı, okumayı zar zor
söktü... Ne yapayım tek çalışayım onlar okusun desem çiçekle bir yere kadar yetiyor. Mecbur onları da işe
götürüyoruz. Yoksa ben istemez miyim çocuğum torunum iyi işlerde çalışsın.Hem kendini hem bizi kurtarsın
ama elde avuçta olmayınca olmuyor” sözleri kabullenilmiş çaresizliğe somut örnek oluşturuyor.
Erkek Çocuklar Öncelikli
Tekirdağ Muratlı Romanları Dayanışma Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar
Ateşsaçan dışlanma duvarını aşan Çingenelerden olduğunu söylemektedir. Doğma- büyüme Tekirdağ
Muratlılı olduğunu kaydeden Ateşsaçan, “Çalışkan da olsak, okuma imkanımız yoktu. Okul müdüründen izin
alıp, sırtımızda boya sandığıyla çalışıyorduk. Şimdiki nesil daha şanslı.Okulda hiç dışlanmayla
karşılaşmadım. Arkadaşlarımız var, aynı kahvelere gelip gidiyoruz. Şahsıma yönelik, Çingene olmamdan
ötürür kötü bir söz duymadım.” (Serin-b, 2005) Ateşsaçan her ne kadar şanslı Çingene kökenli yurttaşlardan
biri de olsa, Çingene çocukları eğitimde genel anlamda yoksunluk durumundan kurtulamamışlardır. Ailelerin
geliri düşüklüğü sebebiyle tüm çocuklarını okula gönderemediklerinde, tercihlerini erkek çocuktan yana
kullanmayı tercih ettiği Çingene ailelerinde, kız çocuklar erkeklere oranla daha kısıtlı eğitim hakkından
yaralanmaktadır. (Üstündağ, 2005)35 yaşında fal bakarak geçimini sağlayan kadın Çingene katılımcının
aşağıdaki görüşleri, araştırmacıları teyit eder niteliktedir:
“Çocukları okutmaya çalışıyoruz... Bir oğlan var o okula gidiyor. Ama kızı gönderemedik. Okul yaşı
gelmişti ama masraf çok olunca, daha bu yıl dursun belki seneye, onu da göndeririz dedik. Bakalım olursa
onu da göndermeye çalışıcaz...kızın bir sene kaybı oluyor ama ne yapalım imkan olmayınca olmuyor. Kız
evlenir gider ama çocuk (erkeği kastediyor)5bir ömür kendi çalışacak. O daha iyi bilmeli okumayı filan…”
Bu bağlamda Bandırma’da görüşlerine başvurulan Çingene kökenli gençlerin rüyalarını, müzik
eğitmeni- kalaycı kalfası- hemşire- hastabakıcı olmak süslüyor. Erişilmeye çalışılan mesleklere bakıldığında,
bunların hiçbirinin ulaşılmayacak işler olmadığı, eğitimde gençlerin makul hedefler peşinde koştukları
anlaşılıyor. Geleneksel Türk eğitim sisteminde temel veli hülyalarını süsleyen, “Herkesin işletmeci, doktor,
manken, avukat, mühendis” olmasına yönelik abartılı vaatlere yönelmeyen Çingene kökenli gençler,
kendilerine ilgi gösterilmediği, ellerinden tutulmadığı dönemlerde okullarında madde bağımlılığıyla suça
eğilim oranlarının hayli yüksek olduğundan yakınıyorlar. (Dural, 2015: 21)
TOG gönüllüleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin ilgilerine koşut olarak okula devam
sorununun büyük ölçüde çözümlendiğini, madde kullanımının azalıp, denetimli- serbestlikten yararlanan
öğrenci sayısında düşüş gözlemlendiğini kaydediyorlar. “Sevginin Ritmi Topluluğu”nın başarısı sebebiyle
özendirici bir etken halini aldığını savunan topluluk eğitmenleri, öğrencilerin topluluğa katılabilmek için
gerekli koşullar arasında sayılan, “madde kullanmama- suç işlememe- derslere devam” prensiplerine uymaya
yöneldiklerinin altını çiziyorlar. Tıpkı Tekirdağ’da görüldüğü üzere Bandırma’da da kız çocuklarının
okutulmasının erkek çocuklarının sonrasına atıldığı tespit edilirken, Atatürk İlköğretim Okulu mezunu bir kız
öğrencinin, Açık Öğretim Fakültesi’ni kazanmasıyla beraber, sosyo- ekonomik koşulları biraz daha iyi olan
ailelerin kız çocuklarını da okutmak için çaba seferber olmaya başladıkları gözlemleniyor. Dural’ın 2015
tarihli raporunda 2’si kız 3 Çingene öğrenciyle ilgili veriler, Çingene kökenli gençlerin eğitime ilgisizliği ve
başarısızlığına dair önyargıları yıkacak nitelikte: “Görüşülen …’Sevginin Ritmi’ üyesi öğrencinin yarısı müzik
öğretmeni olup sanat hayatlarına devam etmeyi idealleri olarak sunarken, iki kız üyenin, girdikleri SBS
sınavları sonrasında bir eğitim kurumuna hemşire adayı olarak yerleşmeyi arzuladıkları göze çarpıyor.
Atatürk İlköğretim Okulu’nu dereceyle bitiren 16 yaşındaki FA. isimli erkek öğrenciyle (not ortalaması 90
civarında), hemşire olmak isteyen EN. ve İB. İsimli kız öğrencilerse (not ortalaması 92 ve 87) ders
5
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ayırmadıklarını, bütün derslerde başarı gösterdiklerini, ancak; matematiğe biraz soğuk yaklaştıklarını
belirtiyorlar.” (Dural:21)
Ne yazık ki, ailelerinden eğitim- öğretim hususunda destek gören öğrencilerinin hayallerinin
gerçekleşmesi o kadar kolay olmuyor. Yukarıda adı geçen FA isimli ve şu an 19 yaşına erişen erkek
öğrencinin durumu,“kabullenilmiş çaresizliğin” en başarılı Çingene gençlerinin bile önünü nasıl
kesebileceğine canlı bir örnek oluşturuyor. Pekçok Çingene kökenli gencin ancak rüyalarını süsleyen Güzel
Sanatlar Lisesi’ni kazanan FA, Bandırma ilçesindeki kimi şirket ve belediyeden destek- burs bulmasına
rağmen, Balıkesir Güzel Sanatlar Lisesi’ne devam edemiyor. Balıkesir merkeze gidip kaydolan, hatta bir süre
bu okulda okuyan FA. babasının, “Oğlum benim sana burada ihtiyacım var. Eve getirdiğin gelir çok işimize
yarıyormuş. Güzel Sanatları bırak burada bir meslek okuluna kaydol” çağrısını geri çeviremiyor ve
hayalleriyle vedalaşıp Bandırma’ya dönmek zorunda kalıyor. FA. Hayli zor ekonomik koşullar altında yaşam
mücadelesi veren, hane içinde kimsenin sigortalı- formel bir işte çalışmayan bir Çingene ailesinin çocuğu.
Babası kağıt toplayıcılığı yapan FA’nın hanesinde her üyenin hane gelirine katkıda bulunması bir zorunluluk.
Dolayısıyla somut sosyo- ekonomik koşullar, ilçeden gelen maddi desteğe karşın her çocuğun psikolojik
değerinden ziyade ekonomik değeriyle tartıldığı Çingene toplumunda tabuları yıkmak o kadar kolay olmuyor.
Aksu: “Çingene Kimliğimi Okuldan Emekliliğe Dek Sakladım”
Okumayı başarıp eğitim konusunda temel adımları atan Çingeneler ise üniversite hayatlarına
geldiklerinde çingene olduklarını saklama eğilimine girmektedirler. (Üstündağ, 2005) Çocukluklarından
itibaren dışlanmaya maruz kalan Çingenelerin önemli bir kısmının reşitliğe eriştikten sonra, benzer durumlarla
karşılaşmamak adına, “kimliklerini gizleme” eğiliminde oldukları bilinmektedir. Emekli müfettiş ve
Çingeneler hakkında birçok çalışması bulunan Çingene eylemcisi (aktivist) Mustafa Aksu, “kalabalıklar
arasında gizlenme- saklı kalma” kaygısını, şu sözlerle ortaya koymaktadır. “Eşimin Çingene olduğumdan
nişanlanıncaya kadar haberi olmadı.İki ay sonra öğrendiğinde,‘Hiçbir önemi yok’ dedi. Ama biz yine de
gizlemeye karar verdik. Bu gizlilik 65 yaşımda emekli oluncaya kadar sürdü. Son dokuz yıldır bu sorunun
çözümü için uğraşıyorum.”
Aksu, sözlerini şu şekilde sürdürüyor “Bir gün tanıdıklarımla parkta oturuyorduk, onlara Çingene
olduğumu söyledim. ‘Dalga geçiyorsunuz, Çingene olamazsınız, kılık kıyafetiniz, sözleriniz, memuriyet
kademesindeki yerlerinizi düşününce mümkün değil’ dediler. Düşünün kravatlı kişiyi Çingene sayamıyorlar.
Israr edince bu kez ‘Yok canım Mustafa Bey öyle değildir’ diye aralarında tartışmaya başladılar: ‘Gerçekten
öyleyse annesi onu Çingene olmayan bir aileden çalmıştır!’ Bu durumda annem hırsız olmalıydı... Arkasından
‘Mustafa Bey’in annesi (hiç değilse bey diyorlar) evliliği sırasında Çingene olmayan bir adamla ilişkide
bulunmuş olabilir’ diye başka bir teori ortaya atıldı. Biri anneme hırsız diyor^, diğeri fahişe.. İşte Türkiye’nin
durumu.”(Serin-a, 2005)
Katılımcılardan bir kısmı ise okuyanların Çingenelerden koptuklarını bu yüzden okumamalarının daha
“iyi” olacağını düşünmektedir. Tekirdağ’da akşamları eğlence mekanlarında canlı müzik yaparak geçimini
sağlayan aile babası bir Çingene, durumu şöyle özetlemektedir: “Okusa ne olacak?Anneye-babaya bir faydası
olmayacak ki. Duyuyoruz falancanın oğlu okumuş ama mahalleye bile uğramıyor. Romanları da roman
olduğunu da unutuyor. Öyle okuyacağına hiç okumasın daha iyi. Benim çocuklarım mesela neredeyse bütün
müzik aletlerini çalıyorlar. İşlerini eline aldılar, beraber kazanıyoruz beraber yiyoruz. Karnımız doyuyor. Ben
kendime bir ömür böyle baktım.Onlarda çalmaz çırpmaz namusuyla çalışırsa onlar da bakar.“ Katılımcının
beyanı,Çingeneler arasında süregiden,“enformel eğitim” hususunu desteklemektedir. Bu açıdan Çingene
aileleri çocukları okula göndermek yerine kimi zaman kendi geleneksel eğitim yöntemleriyle,toplumsal
yaşama katılmaya hazırlamaktan yana tavır sergilemektedir. Bu model genellikle Tekirdağ ve Bandırma’da
görüldüğü gibi müzik aletleri kullanımıyla, demircilik- kalaycılık sanatının genç nesillere aktarılması
sayesinde gerçekleşmektedir.(Üstündağ, 2005)
Ne var ki bu tutum Çingene toplumunun sıkıntılarını çözmek noktasında çok da başarılı sonuç
vermiyor. Okumuş Çingenelerin Aksu ve kimi diğer Çingene eylemcilerinin de belirttiği gibi, toplumda
tutunabilmek uğruna Çingene geçmişleriyle bağlarını koparmalarının, Çingeneler üzerindeki olumsuz etki
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nedeniyle, Çingene nüfusun önemli kısmı, eğitimlilere mesafeli yaklaşıyorlar. Yakın döneme dek toplumsal
talepleri dillendirip Çingene kimliği ekseninde bir mücadele eylemliliği ortaya koymak yerine daha fazla içeri
kapanarak, kendi yağlarında kavrulmaya yönelen Çingene toplumunda hala bireysel kazançtan ziyade haneye
katılan kazanç önemli sayıldığından, bireysel kurtuluş seçeneğine de sıcak bakılmıyor. Neticede bir Çingene
çocukluk yaşlarından itibaren, bireysel bir gelişim göstermek yerine, sığındığı gettonun kurallarını
benimseyerek; dışa kapalı, toplumun değişik kesimlerine karşı güvensiz, adeta eklemlendiği aile/ topluluğun
gelir getirici bir aleti gibi yaşamaya mahkum kalmaktadır. Bu nedenle Bandırma’da Çingene çocuklarına
yönelik başlatılan eğitim seferberliğinin ana sloganının, “Ben değerliyim” olması, çocuğun psikolojik değerini
öne plana alan, bireysel bir kurtuluş seçeneği sunması açısından anlamlıdır. Projenin kısa zamanda kat ettiği
ivme, Çingene topluluğunun ,“öğrenilmiş çaresizliğe” rıza göstermektense, bireysel- toplumsal tüm
eylemlilik yollarını deneyerek, kendilerini,” var- görünür kılmayı” kırmayı başaracaklarını imlemektedir.
3.4. Yaşam İçin“Birlik”
Yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı gibi çingeneler,günlük kazanıp- günlük yaşayan, fazla birikim
yapamayan aşağı gelir gruplarından birisini oluşturmaktadırlar. Farklı şekillerde bile olsa tüm katılımcıların
dile getirdikleri bu unsur, adeta çingenelerin ortak yazgısı ve onların sorunlarına yönelik toplumsal ilgisizliğin
ana nedeni olmaktadır. Maddi anlamda diğer toplum kesimlerine vaat edebilecek bir değeri elinde
bulundurmayan çingeneler, seçim dönemleri haricinde seslerini duyurabilecekleri merci bulmakta
zorlanmaktadırlar. Bu bağlamda, “Müzik yapıyoruz.Bugün bir yere çağırırlarsa yarın karnımız doyar.Yoksa o
da yok” diye görüş belirten çalgıcının veya “Kışın daha az satıyoruz tabii.Mesela kışın burada (Tekirdağı
kastediyor6) çiçek satamayınca, Üsküdar’a gidiyoruz.Arabada falan kalıyoruz zor oluyor” şeklinde fikir
beyan eden çiçekçi çingenenin aktarmak istediği mesaj, günlük yaşamanın ve kalabalıklar arasında haksızsosyal güvencesiz, yarın endişesiyle yaşayan Çingenelerin, huzursuz bir topluluk oldukları gerçeğidir. Düzenli
işe sahip olan, sosyal güvence sahibi Çingenelerin, kendilerinin nispeten iyi durumda olduklarını
belirtmelerine karşın, topluluğun genel sosyo- ekonomik durumu hakkında çizdikleri şu tablo, hiç de iyimser
bir çerçeve ortaya koymaz: ”Yani ben kazanıyorum çok şükür ama Romanlar genellikle o gün kazanır o gün
yer.Yani birikimi olmaz.Çoğu da karın tokluğuna çalışıyor zaten”
Sözlüklerden Kitaplara Ayrımcılıkla Mücadele
Çingeneleri içine düştükleri girdaptan çıkarmak yine Çingene kökenli eylemci- düşünürlere kalmış
gibi görünüyor. Çingene kamuoyu, her ne kadar son yıllarda özellikle kimi yerel STK ve belediye
birimleriyle, Çingenelerin yoğunlukta olduğu bölgelerdeki üniversitelerden alınmaya başlayan desteğin
önemine dikkat çekmekteyseler de, başta Mustafa Aksu olmak üzere Çingene kanaat önderlerinin, Çingene
sorununu gündemde tutmak için geçmişte verdikleri mücadele azımsanmayacak öneme sahiptir. Ünü çoktan
ülke dışına taşan Aksu’nun, Çingeneler hakkında olumsuz yargı içeren tamlama- deyim- atasözü- tanımlara
karşı açtığı hukuk mücadelesi, Çingene toplumunun, resmi belge- kaynaklarda alenen aşağılanmasını önemli
ölçüde engellerken, toplumsal hafızaya yerleşen “kötü Çingene imgesi”nin yeniden sorgulanmasına neden
oldu. “Aksu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği, Türkçe sözlüklerinde, Çingeneler,
‘Göçebe olarak yaşayan, cimri, eli sıkı hasis, arsız, yüzsüz ve çığırtkan’ şeklinde tanıtılmasına karşı mücadele
etmiş ve sözlüklerden bu çirkin ayırımcı ifadelerin çıkartılmasını sağlamıştır” (Foggo, 2015) diyen
araştırmacı Hacer Foggo, artık 80’li yaşlara demir atan Aksu’nun, adeta Türk Çingenelerinin toplumsal
hafızasını temsil ettiğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda Mustafa Aksu, “Roman” kelimesinin
kullanılmasının tamamen karşısında durarak,Çingeneliğin utanılmaması gereken bir kimlik olduğunun da
altını çizmektedir: “Çingene isminin hakaret içermediğini, kimsenin etnik köken ismini seçme şansı
olmadığını; Çingene adının dışlanmasının ve Çingene isimden kaçmanın, bilgisizliğin ve önyargılı olmanın
ürünü olduğunu bilmeliydiniz!”(Foggo, 2015)
Bahsi geçen öncüler sayesinde Çingenelerin hak arayışında çok önemli adım niteliğinde olan
dernekleşme faaliyetleri gelişmiş, Çingene örgütleri sivil toplum üzerinden kendilerine ilişkin daha farklı bir
toplumsal algının oluşması için zemin oluşturmaya girişmişlerdir. Günümüzde bu dernekler güçlenerek yerel
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yönetimlerle ilişkilerini geliştirmişler, Çingene topluluğunun sosyo- ekonomik, toplumsal taleplerini yerel
siyasetçilere doğrudan ve dolaysız biçimde iletme fırsatına erişmişlerdir. .(Serin, 2005-a) Özellikle
modernleşme süreçlerinin olumsuz vetirelerinin sorgulanmaya başlandığı son yıllarda, Türkiye’de kimlik
politikalarına olan ilginin artması, Çingene örgütlenmesine hız kazandırmış, buna paralel olarak Çingenelerin
siyasal varlığı- gücü dikkat çekmeye başlamıştır. Bu bağlamda yoğun Çingene nüfusuna sahip yerleşim
birimlerinde, yerel yöneticilerin çingenelerin desteğini alabilmek için kendilerini bu dezavantajlı topluluğa
yönelik politika üretmek yükümlülüğünde hissetmeleri,olumlu bir gelişmedir. (Akgül:216)
Yerel Yönetimlerce Algılanırlık Artışta
Nitekim Süleymanpaşa Roman Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Dayanışma Derneğinin kurucu başkanı
Serkan Kara’nın bu hususta ilettikleri bilgiler kayda değerdir: “Toplumsal yaşamın içerisinde var olan ve
Tekirdağ’ın her zaman parçası olan Romanlar tek bir çatı altında bir araya gelerek daha güçlü ve daha
bilinçli hale gelecekler. Böylelikle eğitim ve sosyal statü olarak Tekirdağımız’a çok daha verimli olacaklar.”
(Kara, 2016-b)
Dernekler dolayımıyla yerel yönetimlerde aktif olmaya çalışan Çingeneler, isteklerini ya da
şikayetlerini sivil toplum üzerinden iletmeyi hedeflemektedirler. Tekirdağ 59 Roman Dernekleri üyeleri bu
kapsamda Tekirdağ Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a ziyarette bulunarak, özellikle Çingenelerin yaşadığı
mahalle olan Aydoğdu’da, çocuklara yönelik sosyal projelerin hayata geçirilmesini talep etmişlerdir. Bu
kapsamda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki başarılarının arttırılmasına yönelik, hem okul sonrası hem de
hafta sonları yararlanabilecekleri etüt merkezleri üzerine görüşülmüş, okul öncesi eğitim için yerel
yönetimden yardım istenmiştir. Aynı zamanda çocukların güvenlik içinde sosyalleşebilmeleri için parkların
yapılması, dar gelirli Çingene çocuklarınaysa kıyafet-e gıda yardımında bulunulması konuları tartışmaya
açılmıştır. (Süleymanpaşa, 2016) Geçmiş dönemlerde yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmamasına yönelik,
“birlik” fikrinin oluşması, Çingenelerin taleplerinin daha “görünür” olmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki gelişmelere paralel olarak Tekirdağ’da Çingene vatandaşları yakından ilgilendiren
konularda gerek kaymakam gerekse belediye başkanlarıyla iletişime geçen Çingene kanaat
önderleri,yetkililere birincil ağızdan bilgi ulaştırmaya gayret etmektedirler. Bu bağlamda Saray ilçesi
Kaymakamı Hüseyin Öner ile Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban’ın, Çingene yurttaşların yaşadığı
Ayaspaşa mahallesi sakinleri ile kentsel dönüşüm- sosyal konut projeleri hakkında bilgi alışverişinde
bulunmak üzere bir araya gelmeleri, Çingenelerin hassasiyetlerinin kayda alınması açısından verimli bir
örnektir. (Tekirdağsaray, 2011)
Öte yandan, sivil toplum üzerinden hak arama- kamuoyu oluşturma çabalarından önce kentte
Çingenelere yönelik beslenen önyargı kalıplarının yukarıda dile getirilen sürece koşut olarak değişmeye
başladığı dikkati çekmektedir. Bugün Tekirdağ’da, Çingenelere yirmi sene öncesine nazaran çok daha ılımlı
yaklaşan, Tekirdağ halkının azımsanmayacak bir kısmının, Çingene topluluğunu Tekirdağ'a renk katan
"unsur" şeklinde değerlendiriyor olması, sivil toplum ekseninde yürütülen mücadelenin ötekileştirmeyi
kırdığını tanıtlamaktadır. Bu bağlamda 8 Nisan Dünya Romanlar gününde,"Tekirdağ Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü"nün bizzat İl Müdürü'nün imzasıyla yayılmadığı mesajda,Çingene topluluğunu
sahiplenmeye yönelik şu görüşler önplana çıkarılmıştır: “Romanlar, farklı, zengin ve köklü kültürlerin
Türkiye'de meydana getirdiği toplumsal yapının en güzel, renkli ve önemli örneklerinden biri olduğunu
düşünüyor.Bu duygu ve düşüncelerle, Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum.
Kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum." (Tekirdağ aile, 2016)
4. SONUÇ: ÇİNGENELER HİZMET BEKLİYOR
Görüşülen Çingenelerin en önemli şikayetlerinden birisi siyasilerin sadece seçim dönemlerinde
kendileriyle temasta bulunmalarıdır. Çiçek satarak geçimini sağlayan bir görüşmeci, bu konudaki
şikayetlerini, “Biz romanlar olarak çok kalabalığız. Onlar da bunun farkında. Oy isterken ilgilendikleri
oluyor.Mesela AKP bizden çok oy almıştır. Seçim öncesi bizle çok ilgilendiler.Biz de ikna olduk oylarımızı hep
AKP’ye verdik ama bizler için hiçbir şey yapmadılar” şeklinde iletmektedir. Bir başka katılımcıysa, “Ben bu
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ülkenin vatandaşıyım benim için yatırım yapılmıyor. Benim çocuğuma bakılmıyor. Ama Suriyelilere her türlü
yardım yapılıyor. Bizim içimizden çıktı Cumhurbaşkanı.Bizim mahallemizde yaşadı, halimizi biliyor ama
Suriyelilere koşuyor. ...İlk önce bu çocukları düşüneceksin(torunlarını işaret ediyor7) bize hizmet etmeyen
bizden oy beklemesin.” Geçimini çalgıcılık yaparak kazanan bir başka görüşmeci “Seçim zamanı
şikayetlerimizi dinlemeye oy istemeye gelen çok oluyor. Şikayetlerimizi söylüyoruz oy da veriyoruz Ama bir
şey yaptıkları yok.”
Bununla beraber toplumsal ilişkiler ağı çerçevesinde, yerel yöneticilerle daha fazla iletişim içinde
olmaları Çingenelerin seçmen davranışlarını birincil elden belirlemektedir. “Yaptığımız işe karışılmasın. Ben
aç kalmamak için çiçek satıyorum. Bir başkası çalgı çalıyor ama bizi kovan belediyeler var.Ancak o parti bu
parti değil. Esasında iş belediye başkanında bitiyor. Mesela Tekirdağ belediyesi öyle, insan evladı” şeklinde
görüşlerini dile getiren katılımcının düşüncesini paylaşan pekçok Tekirdağlı katılımcı; zaman zaman yapılan
erzak yardımları, belediyenin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları ve dışlanmadıkları için mevcut
Tekirdağ Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’tan memnun olduklarını vurgulamaktadırlar.
Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde seslerini duyurabilecek merci bulamamaktan yakınan
Çingeneler, TOKİ tarafından yürütülen, mahallelerini de kapsayan dev yeniden yapılandırma programlarının
kendileri için “yıkım anlamına” geldiğinden dert yanıyorlar. TOKİ projelerinde önerilen apartman yaşamının
kendi koşullarına uygun olmadığına savunan Çingeneler, zaten bin bir zorlukla yerleştikleri mahallelerine
yabancılaştıklarını belirtiyorlar. Enformel işlerde çalıştıklarını anımsatan Çingeneler, özellikle çöp
toplayıcılığı, kağıtçılık, hurdacılık gibi işlerle geçimini kazanan Çingene ailelerinin, öte*beri yığacakları depo
benzeri alanlara gereksinim duyduklarını, mahallelerinde toplanan atıkların ertesi sabaha kadar korunabilmesi
için evin dışında belli noktalarda yığınak yapmak zorunda olduklarını söylüyorlar. İzmit’te Çingene
mahallelerinden bazılarını kapsayacak kentsel dönüşüm karşısında Çingenelerin tutumlarını soruşturan bir
çalışmaya katılan Çingene kökenli bir yurttaş, “Kentsel dönüşümde dairemiz yıkıldı. Ortada kaldık. Kimse
bize kiralık ev vermedi, sığınacak yerimiz yok, baraka yaptık buraya. Ben dairede yaşayamam; bir gecekondu,
bir müstakil ev yeter bana” derken, bir diğeri de, konuya şöyle yaklaşıyor: “Buna itirazınız var. Mesela ben
hiç borçsuz oturuyorum kendi evimde, oraya geçtiğimde bana borç takacak, ömür boyu torunum bile borç
ödeyecek. Var mı böyle bir şey? Karşı çıkacağız. Çok defa geldiler buraya, geldikleri gibi giderler, rahat olun
ablam. Jandarma bile geldi, taşlı sopalı karşı çıktık, yine çıkarız.”(Uğurlu- Duru, 2011:6-7)
Uğurlu- Duru, İzmit’te yürüttükleri çalışmada ortaya çıkan en özgün sonucun, kentsel dönüşüm
projelerinin yerleşik Çingene nüfus tarafından, “toplumsal- etnik” dışlamanın bir unsuru olarak
değerlendirilişi olarak görülmesi olduğunu belirtiyorlar. (Uğurlu- Duru: 10) Tekirdağ- Bandırma’da
sürdürülen bu çalışmada da, kentsel dönüşüm projelerine karşı olumsuz hisler besleyen Çingenelerin, TOKİ
projelerince “terbiye edilmeye” çalışıldıklarını, ancak kamusal otoritelerin bu politikasının uzun vadede
Çingene sorununu çözmeye hiçbir katkıda bulunmayacağını ifade etmeleri gözden kaçmıyor. Gerek Bandırma
gerekse Tekirdağ Çingeneleri, büyük şehirlerdeki kentsel dönüşüm projelerine kuşkuyla yaklaşırlarken,
sorunun Çingene olmayanlarla yanyana yaşamaktan kaynaklanmadığını defalarca tekrarlamaları önemli bir
eşik oluşturuyor. Çingene olmayanlarla ancak Çingene topluluğunu var eden fiziksel doku korunursa
kabullenebileceklerine işaret eden Çingene kökenli yurttaşlar, yerel yönetimlerden maddi – manevi
yoksunluklarını gidermek yolunda deste adaletli hizmet, devlettense daha fazla anlayış ve ilgi bekliyorlar.
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ÖZ
Gündelik yaşamamızda bireyler, gerek özel gerek iş hayatlarının her anında karar verme davranışı ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Kamu yönetiminde de yöneticiler için en önemli yönetsel faaliyet karar vermedir. Günümüzde hızla
yaşanan ve toplumların siyasal ve yönetsel yapılarında köklü değişmelere yol açan gelişmelere aynı hızla uyum
sağlayabilmek için karar vericilerin zamanında, hızlı, etkin ve rasyonel kararlar vermeleri gerekmektedir.
Bu çalışmada, halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerde karar alma süreçlerinin demokratik yerel yönetim
anlayışı içerisinde nasıl gerçekleştirildiği ve bu karar süreçlerini etkileyen faktörlerin neler olduğuna ilişkin siyasal ve
kurumsal boyutlar Batman Belediyesi örneğinde ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Belediye, Karar Verme, Belediyelerde Karar Verme Süreci,

Process of Decision Making in Municipalities: Example of Batman
Abstract
In our daily life, individuals have been encontering behaviour of decision making process all its time, both in
private life and in academic life. Decision making is also the most important activity for administrators in public
administration. In order to adapt decision makers to rapid developments that lead to radical changes in political and
administrative structures nowadays, it is required to make decision makers decide on time, faster, effective and make
rational decisions.
İn this study attempts to investigate how decision making processes of municipalities (which is the tier of
government that is closest to the people) are realised within a democratic local government approach, and the political and
institutional dimensions of factors that affect the decision making process while Batman’s municipality taken as an
example.
Keywords: Municipality, Decision Making, Process of Decision Making at Municipalities
1. GİRİŞ

20. yüzyılın son çeyreğinde tüm dünyada yönetim alanında meydana gelen gelişmeler hem kamuda hem
özel işletmelerde karar verme süreçlerini etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Özellikle çoğulcu ve
katılımcı demokratik siyasal sistemlerin ön plana çıktığı günümüzde, çağdaş sanayi toplumunun işbölümü ve
büyük ölçekli örgütleme modelinin ortaya çıkardığı hiyerarşik ve bürokratik yapılar, yerelleşme ve yönetişim
kavramları etrafında yeniden değişim ve dönüşüm geçirmiştir (Aksoy, 1994:16). Yeni kamu yönetimi ve
yönetişim kavramlarının sık sık kullanıldığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hesap verilebilirlik, şeffaflık,
katılımcılık, etkinlik, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi ilkeler doğrultusunda klasik karar verme ve uygulama
modelleri yerine katılımcı ve müzakereci yeni karar verebilme süreci ortaya çıkmıştır. Yönetimden yönetişime
yaşanan bu geçiş süreci karar vericilerin sorumlu davranmasını ve onların etkin, verimli, duyarlı karar vermesini
gerektirmiştir.
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Kuşkusuz tüm bu gelişmelerden en çok etkilenen halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerdir.
Gelinen noktada, insanların onurlu yaşam hakkına sahip olma bilincinin yükselmesi, yerel toplulukların
taleplerinde siyasal katılımcılığın ön planda tutulması, yönetimler tarafından alınan kararların vatandaşlar
tarafından denetlenebilmesi ve vatandaşın birey olarak haklarının bilincinde olması belediye yönetimlerinin
bireylerin yaşadığı kentler ile ilgili verecekleri kararları olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir(Tekeli,
2010:199). Bu aşamada, belediyelerde karar organlarının kimlerden oluştuğu ve vatandaşın alınan kararlarda
doğrudan veya dolaylı etkisi önem kazanmaktadır. Ülkemizde de özellikle 2000’li yıllardan itibaren yerel
yönetimler konusunda yaşanan gelişmeler belediyelerde karar verme mekanizmalarının kimlerden oluşturulması
gerektiği, alınan kararların niteliğinin yanında karar verme süreçlerinde kimlerin rol aldığı konusunda önemli
aşamalar kaydedilmiştir.
Bu çalışmada, belediyelerde karar verme süreçlerinde karar verme organlarının etkilerinin ölçülmesinin
yanında bu organlar dışında hangi aktörlerin dolaylı veya doğrudan karar verme sürecine etki ettikleri Batman
İli özelinde ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışma dört başlıktan oluşmaktadır. İlk iki başlıkta daha çok karar
vermeye ilişkin kavramsal çerçeve üzerinde durulmuştur. Üçüncü başlıkta belediyelerde karar verme sürecinde
legal ve illegal olarak etkin rol alan aktörlerin oynadıkları rollere ilişkin kurumsal ve siyasal boyut ele alınmaya
çalışılmıştır. Son başlıkta ise Batman Belediyesi özelinde yapılan niteliksel alan araştırması bulguları göz önüne
alınarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Karar, Karar Verme ve Kamuda Karar Verme Süreci
Sözlük anlamıyla karar sonunda şüphelerin ve tartışmaların son bulduğu, seçilen yolun uygulanmaya
başlandığı mantıksal sürecin nihai ürünüdür (Bakan ve Büyükbeşe, 2005:30). Türk Dil Kurumu’nun internet
üzerinden hizmet veren Güncel Sözlüğünde yapılan aramada ise, bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen
kesin yargı olarak tanımlanır (tdk.gov.tr, 2016). Arapça kökenli bir kelime olan karar kelimesi durma, rahatlık,
devamlılık, ölçülülük, tahmin, ne az ne de çok tam ölçü anlamlarına gelmektedir (Özer, 2007: 461).
Koçel’e göre karar bir “seçimi” ifade eder. Yöneticinin veya herhangi bir kişinin herhangi bir konuda
yaptığı seçim “karar”dır. O halde “seçme, tercih etme tavır koyma, benimseme” ile “karar verme” çok yakından
ilgilidir. Yöneticinin konu üzerinde düşünüp taşınması sonucu çare veya çözüm diye benimsediği yol
yöneticinin kararını ifade eder. Karar verme ise yöneticinin veya herhangi birinin seçimi olarak
tanımlanmaktadır. Belirli bir başlangıç noktası olan ve buradan itibaren değişik iş, faaliyet veya düşüncelerin
birbirini izlediği ve sonunda bir tercihin yapılması ile sonuçlanan bir süreçtir (Koçel, 2005:76).
Karar vermek kelimesinin kökeni Latince de decidere (Fransızca decider, İngilizce ise decide)
kelimesinden gelmekte, kesip koparmak ve öldürmek anlamında kullanılmaktadır. Yine Latincesi haesitare
(Fransızca hesitacion, İngilizcesi hesitate) olan ve yapışmak ve sabit kalmak anlamında kullanılmakta karar
verememenin tıkandığı durumu yansıtan bir anlam ifade etmektedir (Develioğlu, 2015:17).
Kişiler gerek özel gerek iş hayatlarında, yaşamlarının her anında karar vermek zorundadırlar. Karar
verme aşamasında karşılaşılan sorunlar basit veya karmaşık olabilmektedir. Sorunlar ister basit isterse karmaşık
olsun, tümünün çözümü için verilen uğraş karar verme sürecinin aşamaları olarak görülür. Sorun çözme karar
almayı içerir. Sorun çözme, sorunu hafifletmek için gerekli hareket ve uygun tepkileri belirleme sürecidir. Sorun
çözme karar almayı içerir, fakat tüm kararlar sorun içermez. Ancak; neredeyse tüm kararlar, sorun çözmeye
veya sorundan uzaklaşmaya yöneliktir (Rue ve Byers, 2003:68).
Karar verme ve yönetmenin eş anlamlı olduğunu belirten Simon, yönetici yerine “karar veren”
kavramının kullanılabileceğini belirtir (Simon, 1967:115). Yönetimde karar alma ve verme faaliyeti, yönetsel iş
ve işlemler açısından temel bir faaliyettir. Kamu yönetiminde verilen kararlar birçok insanı etkilemektedir.
Günümüzde karmaşık hale gelen toplum yapısında, teknolojinin de etkisiyle kararların daha hızlı ve etkin
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verilmesi bir yönetici için zorunlu bir hal aldığı için, yöneticilerinde bu sürece karar verecek düzeyde uzmanlık
alanı oluşturması gerekir (Sezer, 2015:3-4).
Karar verme basit tanımıyla alternatifler arasında seçim yapmak şeklinde olmakla beraber, bir
yöneticinin en iyi kararı verebilmesi için karara konu edilen sorunun tanımlanması, bu sorunun tanımlamasında
etkili olacak karar ölçütlerinin tanımlanması, söz konusu ölçütlerin göreceli önceliklerini belirlemek, alternatif
çözüm listesi çıkartmak, her birini dikkatli değerlendirmek ve bunların içinden en iyisini seçmek, bu kararı
uygulamak ve en sonunda kararın sonuçlarını değerlendirilerek doğru ve yanlışlarının ortaya çıkmasını
sağlamak gibi süreçlerin izlenmesi gerekmektedir (Eren, 2010:35).
Kararları iki aşamalı olarak gören Bono, ilk aşamada karar verilecek sorun ile ilgili haritanın yapılması,
ikinci aşamada ise bu harita üzerinde rotanın çizilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu çizim, bilinçli düşünme
teknikleriyle düşünmeye bağlı olarak yapılabilmektedir (Bono, 2015: 194). Liderlik Yasaları kitabında liderde
olması gereken yasaları sıralayan John C. Maxwell, bir yönetici için gerçekte karar anı’nın iyi yakalanması ile
başarının sağlanabileceğini belirtmiştir. Ona göre karar anı bir yöneticinin en iyi arkadaşıdır. Karar verme
sürecinde zamanlamaya ve karar anında oluşacak motivasyona dikkat edilmesi halinde süreç içerisinde ilerleme
sağlanacaktır (Maxwell,2013:171-180).
Karar verme hem yönetsel bir işlev hem de örgütsel bir süreçtir. Karar verme yönetseldir; çünkü
yöneticinin genel sorumluluğu karar vermedir. Bu nedenle, Simon gibi yazarlar karar verme ile yönetimi eş
anlamlı sayar. Kişilerin yalnızca yönetsel bir unvana sahip olması onların yönetici olmasına yetmez. Bir kişinin
yönetici olup olmadığını anlamak için onun karar verme sorumluluğu olup olmadığına bakmak gerekir (Can vd.,
2002:207). Örgütlerde karar verme ise, tüm iş süreçlerini ve hiyerarşik kademeyi ilgilendiren bir yönetim
sürecidir. Örgütte herhangi bir konuda örgüt adına bir seçimde bulunma gücü, sorumluluğu, yetkisi bulunan
yönetim kademesindeki birey ya da grubun yaptığı seçim karardır (Ergun, 2004:121).
Türk kamu yönetiminde ise karar verme klasik Weberyan bürokrasinin özelliklerini taşıyan, merkezci
bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden ne yöneticiler astların kararlara katılmasını isterler, ne de astlar buna
isteklidirler. Genellikle kararlar önceden belirlenmiş kurallara göre üst yönetim tarafından alınmakta ve alt
yönetim tarafından uygulanmaktadır. Astların kararlara katılımı çok sınırlı olmaktadır (Sezer, 2015:10).
Günümüzde ise yeni bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, her alanda artan rekabet, yurttaşın artan
beklentileri ve çalışanların potansiyellerinin değişmesi; kamu yönetiminde tüm kurumsal faaliyetlerin
yurttaşların talep ve beklentilerine göre uygulanması zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır (Eren, 2003:63).
2.2. Karar Türleri
Genel olarak ister yönetim uygulamalarında olsun, ister bireysel karar vermede olsun farklı durumlara
göre farklı kararlar vermek sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi açısından nasıl bir yol çizileceği veya nasıl
bir yaklaşım izleneceği konusunda önemlidir. Bu konuda literatürde farklı sınıflandırmalar olmakla beraber
genel olarak kuruluşların yönetim kademesinde verilen karar türleri beşe ayrılmaktadır. Bunlar (Koçel,
2005:79);






Programlanabilen ve programlanamayan kararlar.
Stratejik ve operasyonel kararlar.
Kişi ve grup kararları.
Alt ve üst kademe kararları.
Belirlilik ve belirsizlik şartları altında verilen kararlar.

Programlanabilen kararlar anlık olmayan, belli kurallara bağlı olan, risk alması en az olan ve rutin
olarak adlandırılan kararlardır. Programlanmış kararlara bağlı olarak politikalar ve kurallar yöneticiye
yönlendirme sağlar. Programlanamayan kararlar ise, karar verenin yaratıcılığının ön planda olduğu, daha çok
kişiye bağlı olan, prosedürlere bağlanması zor olan ve çoğu kez bilinmeyenlerle dolu bir ortamda yapıldığı için
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öngörülemeyen, stratejik nitelikteki seçim işlemidir. Üst kademelerde verilen kararlar genellikle
programlanmayan, stratejik nitelikte ve belirsizlik şartları altında verilen kararlardır (Koçel, 2005:79-80).
Sartori’ye göre kararlar bireysel kararlar, grup kararları, ortak kararlar ve ortaklaştırılmış kararlar olarak
dörte ayrılmaktadır. Bireysel kararlar, ister içerden ister dışardan yönlendirilmiş olsun, her bireyin kendisi için
aldığı kararlardır(Sartori, 2014:267). Bireysel kararlarda iyi bir seçim için Berry Schwartz “Bolluk Paradoksu”
kitabında altı adımın izlenmesini önermektedir. Bunlar (Schwartz, 2007:43);

Amacınızı ya da amaçlarınızı belirleyin.

Her bir amacın önemini tartın.

Opsiyonları sıraya dizin.

Her bir opsiyonun amaçlarınıza ne kadar uyduğunu tartın.

En iyi opsiyonu seçin.

Seçiminizin sonuçlarını amaçlarınızı, onlara atfettiğiniz önemi ve gelecekteki
opsiyonları değerlendiriş biçiminizi modifiye etmekte kullanın.
Bireylerin yüz yüze birbirlerini etkileyerek somut bir grup şeklinde karar alması da grup kararları olarak
tanımlanır. Ortak kararlar, grup kararların aksine geniş bir topluluk gerektirir ve topluluğun büyüklüğü
nedeniyle somut gruplar gibi çalışmaz. Ortak kararlar sahip olduğumuz sosyal tercihleri açıklayamaz. Sosyal
tercih veya ortak tercih dediğimiz karar şekli ortaklaştırılmış karar tanımına girer. İster bireysel, ister grup ve
ister ortak karar alma olsun hepsi kararları veren kimseyi anlatır. Ancak ortaklaşmış karar, onların bir tek kişi
veya birçok kişi tarafından verildiğine bakılmaksızın, bir topluluğa uygulanan ve bir topluluk üzerinde
yürütülen kararlardır. Burada temel ölçüt alınan kararların alanı, amacı ve genel için olmasıdır(Sartori,
2014:267-268).
2.3. Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörler
İçinde yaşadığımız çağın “düzensizlik çağı” olduğunu belirten Hertz, kitle iletişim araçlarındaki artışla
birlikte adeta bir bilgi tufanı içinde boğulduğumuzu, bu bilgi tufanı içinde boğulmamak için kısa süre içinde
karar vermek gerektiğini belirtir. Ancak karar verirken karar süreci üzerinde her zamankinden daha çok
düşünmemiz gerektiği, bunun da yetkin bir karar alıcı olmakla mümkün olduğunu açıklar. Kaotik ortamda hızlı
değişen dünyanın üstesinden gelmek için şu ipuçlarına dikkat çekmektedir. Bunlar (Hertz, 2013:29-30);






geçirilmek.



Yetkilendirilmiş bir karar verici olmak.
Günde 10.000’den fazla karar vermenin farkında olmak.
Nasıl karar verileceği hakkında düşünmeye başlamak.
Tercihlerinizde kimlerin ya da nelerin etkili olduğunu bulmaya çalışılmak.
Akıllıca karar almak için zaman ve alan gerektiğini unutmamak.
Şimdiye kadar uzmanlara ve geleneksel yorumculara nasıl yaklaştığınızı gözden
En çok kime güvendiğiniz ile ilgili kendi kendinizi sorgulamak.
Dijital tufanla başa çıkabilecek stratejilerinizi yeniden tasarlamak.

Patrıck Lencıonı, “Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı” kitabında yöneticilerin kararlarını etkileyen beş
unsura değinmektedir. Birincisi, güven eksikliğidir. Ona göre güven, işlevsel ve uyumlu bir ekibin özünde
vardır. Yöneticinin karar verirken ekibe, ekibin yöneticiye güveni yara alma korkusuyla zedelenmemelidir.
Çünkü yara alma korkusu beceri eksikliğini, kişilerle ilişki kurma yetersizliğini, yanlışları ve yardım isteklerini
oluşturmaktadır. Bir diğer aksaklık çatışma korkusudur. Burada amaç ekip içerisinde verimli çatışma ortamının
sağlanmasıdır. Duygusal kırgınlıklardan uzak durularak yapılan verimli tartışmaların kararlar üzerinde önemli
bir etkisi vardır. Üçüncü aksaklık, kararların benimsenmesi noktasında ekipte oluşan bağlılık eksikliğidir. Bunu
aşmanın yolu verilen kararların tümü üzerinde (ister kararı onaylasın ya da onaylamasın) mutabakatın
oluşturulmasıdır. Dördüncü aksaklık, hesap sorulabilirlikten kaçınmadır. İster yöneticinin, ister çalışma
arkadaşlarının baskısı olmadan bireylerin özdenetim oluşturması beklenemez. Bu sebeple kırıcı olmayan ve
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duygusallıktan kaçan hesap sorulabilirliğin her aşamada sağlanması gerekir. Son olarak üyelerin grubun
hedeflerinden başka konuları önemseyerek karar sonucunu dikkate almamalarıdır (Lencıonı, 2015:183-206).
Yöneticiler karar verirken gözden kaçırdıkları birçok detay olabilmektedir. Kararlarında kendi kişisel
tarzlarını kullanmazlar. Bazen süreci basitleştirmek için çabuk ve hızlı davranabilirler. Ancak, kararın
güvenilirliği konusunda kesin bir bilgi olmadığı için yanılsama payı da bulunmaktadır. Çünkü bu tarz bilginin
değerlendirilmesinde birçok hatayla karşılaşılabilmektedir.
Heath kardeşlere göre karar verme sürecini etkileyen dört tehlikeli unsur olduğunu ve karar vericilerin
bu süreçleri bertaraf etmediği sürece rasyonel karar vermenin mümkün olamayacağını belirtirler. Bunlar
(Heath,2014:8-29);





Ele alınan seçenekleri kısıtlı tutmak.
Yanlı doğrulma veya kendi inançlarımızı destekleyen bilgiyi aramak.
Kısa vadeli duygulardan etkilenmek.
Tahminlerimize haddinden fazla güvenmek.

Türk kamu yönetiminde genel olarak karar vermeyi etkileyen unsurları beş maddede açıklayabiliriz.
Bunlar; sorumluluktan kaçma ve sorumluluğu dağıtma, yetki biriktirme ve kararları etkileme, bürokratik sabotaj
ve darboğazlar, bilgiyi kullanamama, karara katılmada yetersizlik, kırtasiyecilik, çeşitli çıkar gruplarının ve
politik güç merkezlerinin baskısı ve son olarak bürokrasinin gizlilik ilkesine göre çalışmasıdır (Sezer, 2015:15).
Bunların dışında iletişim ağları, karar verenlerin kurumdaki statüleri, formelleşme, örgütün hiyerarşik yapısı,
otorite ilişkileri, profesyonelleşme, işbölümü ve uzmanlaşma, yetki devri, karar verme üzerinde önemli etkilere
sahiptir. Karar vermeyi etkileyen yapısal faktörler arasında, yönetimin temel öğelerinden olan otorite, otoritenin
kademelenmesi ile işbölümü de bulunmaktadır (Lamba, 2014:9).
Karar alma sürecinde ortaya çıkan en önemli sorun seçilmiş ve atanmış ilişkilerinden kaynaklanan
durumdur. Genelde seçilmişlerin aldıkları kararları uygulamakla görevli olan bürokrasinin gerçekte karar
vermeyi etkileyen temel aktör haline gelmesi karar verme süreçlerini demokratik süreçlerden
uzaklaştırmaktadır.
3. BELEDİYELERDE KARAR VERME SÜRECİ
3.1. Türkiye’de Belediyeciliğin Kısa Tarihi
3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı İmparatorluğu’nda kamuda birçok
alanda yapılan köklü düzenlemelere paralel olarak vilayet yönetimi, yerel yönetim ve belediyecilik alanlarında
da değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Modern belediyeciliğin ilk adımlarının atıldığı ve yasal güvenceye
bağlandığı bu dönemde; kent, mekan ve bölge organizasyonlarında da yasal düzenlemelere bağlanan köklü
değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. Hatta İstanbul şehrinin “modern Avrupa kenti” olması bu dönemde
yapılan reformlar sayesinde gerçekleşmiştir (Seyitdanlıoğlu, 2010:1-3). Bu gelişme, İstanbul’un Avrupa
başkentlerine kıyasla kötü durumda olduğu görüşünün ulusal ve uluslararası alanda dile getirilmesinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Urhan, 2008:86). 1854 yılında ilk belediye örgütü olan İstanbul Şehremaneti 14
maddeden oluşan Şehremaneti Nizamnamesi Layihası ile kurularak başına bir Şehremini getirilmiştir
(Seyitdanlıoğlu, 2010:26).
1858 yılında da azınlıkların yoğunlukta bulunduğu Galata ve Beyoğlu’nu içine alan “Altıncı Belediye-i
Daire” kurulmuştur. 1869 yılında çıkarılan “Dersaadet Belediye İdaresi Nizamnamesi” ile İstanbul dışında
bulunan tüm taşrada belediye teşkilatının kurulması öngörülmüştü. 1876 Anayasasında belediyelerin seçimle
işbaşına gelecek meclisler tarafından yönetilmesini ve bunların kuruluş ve görevleri ile meclis üyelerinin seçim
usullerinin kanunla düzenlenmesini öngörüyordu. 1877 yılında çıkarılan Dersaadet Belediye Kanunu ile
belediye sayısını arttırmaktan başka her hangi bir yeni düzenleme getirilmemişti. 1912 yılında çıkarılan geçici
yasa ile İstanbul’da belediye daireleri kaldırılmış ve yerlerine şubeler kurulmuştur. 1930 yılında köy nüfusu iki
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bini geçen yerlerde belediye kurulması gibi birçok değişiklik getiren 1580 sayılı Belediye Yasası kabul
edilmiştir (Tortop vd. 2014:75-77).
1940’lardan sonra belediyeler dışındaki yerel yönetimlerin işlevlerinin birçoğunu merkezi hükümet
devraldığı için belediyelerin önemi artmaya başlamış; artan hızlı kentleşmeyle birlikte belediyelerin önemi daha
da artmıştır (Erbaşı, 2008: 10).
2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı
Belediye Kanunu ile çeyrek yüzyıllık parçalı uygulamalar yasal hale gelmiş ve belediyelerin çalışmalarını
sınırlayan yasal ve anayasal engeller temizlenmiştir (Güler, 2013:11). Söz konusu kanunun genel gerekçesine
bakıldığında, çıkartılan yasanın kamu yönetiminde yaşanan yeni gelişmelere paralel olarak değiştirildiği
vurgulanmıştır. Bu kanunla belediyelerin yetki ve görevlerine paralel olarak gelir kalemleri de artırılmıştır
(Şengül, 2013:78).
Ayrıca 1984 yılında kabul edilen ve 2004 yılında değiştirilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 2012 yılında çıkarılan ve 2013 yılında değişikliğe uğrayan 6360 sayılı kanun ile büyük kentler için özel
yönetim biçimi öngörülmüş daha sonra büyükşehir sayısı da 30’a yükselmiştir.
3.2. Belediyelerde Karar Vermeye Yetkili Organlar
Arapça ’da kent anlamına gelen belde ya da belediye kavramı dilimize bir yerel yönetim biriminin
özeksel(merkezi) tüzel kişiliğini belirten bir isim olarak kullanılmaktadır (Keleş, 1998:200). Anayasada olduğu
gibi 5293 sayılı Belediye yasasının 3. maddesinde, “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe
sahip kamu tüzel kişisi” şeklinde tanımlanarak belediyenin örgütsel bir yapı olduğu ve kentte bulunan tüm
sakinlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kurulduğu belirtilmiştir. Belediye bu ihtiyaçları karşılamak için
vereceği hizmetlere ilişkin aynı yasanın 19. maddesinde belirtilen bazı yetkilerle donatılmıştır. Bunlar; belediye
gelirlerini toplamak, belde halkının sağlık, esenlik ve gönencini sağlamak ve kentin düzenini korumak için
gerekli düzenlemeler yapmaktır.
Belediyeler devlet sisteminin tamamlayıcı unsurlarıdır. 1982 Anayasasında yerel nitelikli ortak
hizmetleri karşılayan kamu tüzel kişisi olarak yorumlanmasının nedeni, sadece belli bir kamu hizmeti değil
yerelin tüm ihtiyaçlarını karşılayan “kamu idaresi” olarak sınıflandırılmasıdır (Akbulut, 2007:89). Nitekim
Anglo-Sakson ülkelerinde “mahalli hükümet (local government)” denilmesinin sebebi de buradan
kaynaklanmaktadır. Diğer yandan yerel yönetimlerin tipik bir mahalli kamu kurumu olmasından çok siyasi
görevleri icra eden ve üyeleri seçimle iş başına gelen bir yerel meclis olarak kabul edilmesi de belediyelerin
“mahalli hükümet” olarak tanımlanmasını sağlamıştır (Ökmen, 2009: 29).
Belediye tüzel kişiliğini temsil eden ve yukarıda saydığımız ve sayamadığımız tüm bu görevlerle ilgili
kararları veren belediye organları, başta belediye meclisi olmak üzere belediye encümeni ve belediye
başkanından oluşmaktadır.
3.2.1. Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin en büyük karar organıdır. Belediye meclisi yerel düzeyde belediyenin
sorumluluk alanında bulunan hemen her konuyu karara bağlar. Meclis aynı zamanda belediyenin “meşruiyet
üretici” organıdır. Ülkemizde her ne kadar “güçlü belediye başkanlığı” modeli uygulanmaya çalışılsa da,
meclisin onayının olmadığı herhangi bir kararda bile belediye başkanının hareket alanı daralmaktadır (Arıkboğa
E, 2015:124).
Belediye meclislerine 5393 sayılı yasa ile 1580 sayılı yasadaki mali konuların daha ötesine ilişkin karar
verebilme yetkisi verilmiştir. Burada işletmeci ruha sahip bir belediye örgütlenmesi mantığı getirilmeye
çalışılmıştır. Meclisler bütçe içi işletme de kurabilmektedirler (Akbulut, 2007:97). Meclisler ayrıca, belediye
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başkanı tarafından hazırlanan stratejik plan, yatırım ve çalışma programı ve personelin performans ölçütlerini
karara bağlarlar. Belediye meclisi toplantıları ile ilgili gündemi belediye başkanı belirlediği için bir dezavantaj
olarak görülebilir. Ancak, meclis toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla bazı konuları gündeme alınmak üzere
teklif edebilir.
Belediye meclisleri genel oya dayalı seçimle oluşan organlar olduğundan verdikleri kararların da siyasi
nitelikte olması kaçınılmazdır. Hatta bu konuda yapılan araştırmalarda belediye meclislerinin yerel siyasi
seçkinlerden oluştuğu ve temsil ettiği kişilerden tamamen farklılaştığı görülmektedir. Böylece aldıkları
kararlarda halkın talep ve beklentilerinden çok kişisel bağlılığa dayalı tercihler egemen olmaktadır (Bulut ve
Tanıyıcı, 2007:365).
Belediye meclislerince alınan kararlar yürütmeyle ilgili ve danışma niteliğinde olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır (Keleş, 1998:229). Bu kararlar Kanun’un 23. maddesinde belirtildiği şekilde mahallin en büyük
mülkî idare amirine gönderilir. Mülki amirine kararların gönderilmesi onay amaçlı değil bilgi amaçlıdır. Ancak
yine de mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri
yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.
Yürütmeyle ilgili kararlar: Bu kararlar; iptali gereken, onaylanması gereken ve kesin kararlar olmak
üzere üçe ayrılmaktadır. İlkinde belediye meclislerinin yasal toplantı tarihleri dışında ya da yasal görevlerinin
dışında yetki kullanması gibi yasalara aykırı davranarak aldıkları kararlar iptal edilebilir niteliktedir. Bu gibi
kararların iptal talebi, illerde İçişleri Bakanlığı’nın Danıştay’a başvurusu ile, diğer yerlerde ise Vali’nin İl
Yönetim Kurullarına başvurusuyla elde edilebilir. Bu işlem bir vesayet denetimi niteliğinde olup bozulması her
zaman talep edilebilir. İkinci olarak, belediye meclisi tarafından alınan bazı kararların bir bölümü
onaylanmadıkça yürürlüğe girememektedir. Bunlar; Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesinde Valinin onayı, Belde adının
değiştirilmesinde İçişleri Bakanlığı’nın onayı, Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın
görüşü üzerine valinin onayıyla yürürlüğe girmesidir. Bunların dışında belediye meclislerince alınan tüm
kararlar “kesin karar” niteliğindedir. Ancak, Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe
girmez. Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir(Keleş, 1998:229).
Ayrıca meclis, imar konuları ve yıllık bütçe dışında kalan gündem maddelerini meclisin onayı alınarak
komisyonlara gönderilmeksizin karara bağlamaktadır (Hamamcı, 2007:31).
Danışma niteliğindeki kararlar: Belediye meclisleri doğrudan kendisine gelen ya da kendisinin tespit
ettiği talepler, ihtiyaçlar ve sorunlar etrafında bir çalışma yürütüp karar verirken; diğer taraftan belediye
bürokrasisi üzerinden gelen talep, hizmet, proje ve çözüm önerilerini de karara bağlar (Arıkboğa E, 2015:123).
Belediye meclisleri belde sakinlerinin yararına olan ve yasalarda belirtilen durumlarda taleplerini dile
getirebilirler. Belediye meclisindeki temsilcilerin başarısında, yerel halkın ihtiyaçlarını ilgilendiren kararların
alınmasında o yörede yaşayan halkla, STK’larla karşılıklı etkileşim ve iletişim içerisinde bulunması etkili
olmaktadır. Ayrıca karar organları vatandaşların taleplerini dikkate alması ve değerlendirmesi gerekmektedir.
Böyle bir anlayış yerel yönetimlerin özerkliği anlayışına uygun düşmektedir (Tortop, 1992:65).
Belediye Meclisi Kararları Üzerinde Vesayet
Belediye Meclisi kararları üzerindeki vesayet, İl Genel Meclisleri kararları üzerindeki vesayetten daha
hafif bir vesayet uygulaması bulunmaktadır (Keleş, 1998:232). Belediye Meclisinin bütün kararları vesayet
denetimine tabi değildir. Hatta yeni yasayla çok az bir vesayet uygulaması kaldığını söyleyebiliriz. Meclis
üzerindeki vesayeti idari ve yargısal olmak üzere ikiye ayırabiliriz.
İdari vesayet, merkezi idarenin yerel yönetimlerin kararları üzerindeki denetimidir. Merkezden
yönetimin tek başınalığının engellenmesini ve uygulamalarının yumuşatılmasını sağlayan ve sakıncalarını
gideren yetki genişliği ilkesine karşın, yerinden yönetimin bazı sakıncalarını gidermeye yönelik olarak ortaya
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çıkan bir ilkedir (Gözübüyük ve Tan, 2011:152). Ülkemizde eski yıllara göre yerel yönetimlerinin yetkilerinin
arttırılmadığı ve özellikle 5393 sayılı Kanunla bu konuda yapılan yeni düzenlemelerle yetki genişlediği için
merkezi idarenin vesayet denetimi bazı istisnalar dışında yargısal denetime tabi olmaktadır. Hatta birçok
Danıştay kararında olduğu gibi her ne kadar meclis tarafından alınan kararlar en son mahallin en büyük mülki
amirine gönderilse de, bu konuda mülki amirin bu kararları bazı istisnalar dışında meclise gönderme yetkisi
bulunmamakta, sadece idari yargıda dava açabilme yetkisine sahip olmaktadır.
1580 sayılı Belediye Kanunu’nun yerine geçen 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediye meclisleri
üzerindeki “yönetsel vesayet” kaldırılırken, “geciktirici veto” diye adlandırılan ve belediye meclisinin aldığı
kararların hukuka aykırılık iddiasıyla belediye başkanı tarafından meclise geri gönderilebileceği ve söz konusu
kararların ancak belediye meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuyla kesinleşebileceği belirtilmişti. Böylece
yönetsel vesayet yerine başkanın vesayeti getirilmiş oldu (Erençin, 2007:345).
Buradan, belediye meclisi tarafından alınan kararların en son mahallin en büyük mülki amirine
gönderilmesi zorunluluğu ve 5393 sayılı Kanun’un 30. maddesinde ”Kendisine kanunla verilen görevleri süresi
içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa ve Belediyeye
verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığı’nın bildirimi üzerine
Danıştay’ın kararı ile feshedilir” şeklindeki ibare nedeniyle ülkemizde belediye meclisi üzerinde merkezi
idarenin hala bir vesayeti olduğunu çıkarabiliriz.
Yargısal denetime gelince, ülkemizde tüm idari yapıda olduğu gibi belediye meclisinin alacağı tüm
kararlar yargısal denetime tabidir. Belediye meclisi karar alırken kent sakinlerinin menfaatine de olsa yasalarda
açıkça belirtilmeyen ya da yasalara karşı hüküm ifade edecek bir uygulamanın içine giremez (Keleş, 1998:229).
3.2.2. Belediye Encümeni
Hem karar organı, hem yürütme organı ve aynı zamanda danışma organı niteliği olan belediye
encümeninin toplantı gündemleri, belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanın uygun
görüşü ile gündem maddesi teklif edebilirler. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende
görüşülemez.
Belediye encümeninin belediye meclisinin onayına bağlı olmadan bazı kararları alabilmesi karar organı
olduğunu göstermektedir. Kamulaştırma kararları almak, ceza vermek, öngörülmeyen giderlerin harcama
yerlerini belirlemek, bütçede ikincil düzeyde aktarmalar yapmak ve üç yılı aşmayan kiralamalara karar vermek
önemli görevleri arasındadır. Bu konulardaki kararlar her ay yapılan rutin toplantıda alınmaktadır (Akbulut,
2007:116). Danışma niteliğindeki kararları ise, stratejik plan ve bütçe konularında belediye meclisine görüş
bildirmesidir.
Öte yandan belediye, encümenin verdiği kararları niteliksel olarak yönetsel ve yargısal olmak üzere
ikiye ayrılabilir. Yönetsel kararlarda, genellikle bütçe ile ilgili aktarmalar ve kamulaştırma ile ilgili kararlar
örnek gösterilirken, yargısal kararlara örnek olarak kanunlarda öngörülen cezalar verilmektedir. Ancak,
Yargıtay’ın bu konuda aldığı karara göre cezaların bir yargısal karar olmadığı, yönetsel bir yaptırım kararı
olduğu yönünde görüş bildirmiştir (Keleş, 1998:225).
Bazı hallerde belediye meclisi yerine belediye encümeni kararlar alabilir. 5393 sayılı Kanun’un 31.
maddesinde,” Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, meclis üye tam sayısının
yarıdan fazlasının tutuklanması, yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı
düşmesi, geçici olarak görevden uzaklaştırılması” hâllerinde, boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi için
meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye
encümeninin memur üyeleri tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. Belediye encümenince bu şekilde verilen
kararlar belediye meclisince daha sonra görüşülüp karara bağlanamaz. Bu konuda Danıştay’ın verdiği birçok
karar bulunmaktadır (Güvenç, 1994:76).
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3.2.3. Belediye Başkanı
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve
menfaatlerini korumak, tüm kentin ve kentlilerin belediye başkanı anlayışı içerisinde hizmet etmekle görevli
bulunan başkanın, ne yazık ki ülkemizde olduğu gibi genel olarak seçim öncesi programlarından uzaklaşarak
bağlı oldukları siyasi partinin taraftarlarına özel olanaklar sağlayacak şekilde davranması tarafsızlığını
yitirmesine neden olmaktadır (Erençin, 2007:344).
Belediye başkanının hem siyasal ve hem de yönetsel olarak verdiği kararları vardır. Burada başkanın
meclis ve encümenin kararlarını uygulamak ve yasada belirtilen görevler ile belediye başkanlığını temsil etme
vasfı, başkanı karar aşamasında güçlü bir konuma getirmiştir (Akbulut, 2007:120).
Belediye başkanı ve meclisi arasındaki hukuksal ilişkiler, söz konusu mercilerin kararlarına da
yansımaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanun’un 61. ve 76. maddelerinde başkanın hazırladığı faaliyet raporunun
yetersiz bulunması ve gensoru hallerinde başkanın düşürülebileceği belirtilmiştir. Bu yöntem her ne kadar
kanunla zorlaştırılmış bir işlem haline gelse de başkanın vereceği kararları etkilemektedir.
1580 sayılı yasada yer alan belediye başkanlarının “genel idarenin ajanı” olma vasfının yeni kanunda
olmaması, başkanların vereceği kararlar açısından oldukça önemli bir gelişmedir (Erençin, 2007:346). Bu
işlemle belediye başkanı sadece yerel halkın taleplerini dikkate alan ve ona göre karar veren bir başkan
pozisyonuna geçmiştir.
Bu organlar dışında bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak için çeşitli konularda uzman olan kişilerden
oluşan İhtisas Komisyonunun kurulmasına ilişkin düzenleme 5393 sayılı kanunun 24. maddesinde belirtilmiştir.
Söz konusu maddede ihtisas komisyonları tarafından görüşülen konuların belediye meclisi tarafından karara
bağlanacağı belirtilmiştir. İmar ve bütçeye ilişkin konularda komisyona danışılmadan karar verilememektedir
(Eryılmaz, 2007:151).
Yine 5393 sayılı yasa, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin
hak ve hukukunun korunması, sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma,
saydamlık, hesap sorma ve katılımın sağlanması gibi yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla
Kent Konseylerinin kurulacağını öngörmüştür. Kent konseyi üyeleri belediyenin karar sürecini etkileyen
görüşlerini belediye meclisine sunarlar. Belediye meclisinin her ne kadar bunu karara bağlamak zorunluluğu
olmasa da dikkate alması yerel katılımın geliştirilmesi açısından önemlidir. Ancak, bu uygulamaların nasıl
yapılacağı ve hangi aşamalarda kimlerden görüş alınacağı açık biçimde düzenlenmemiştir (Çukurçayır,
2007:382-383).
3.3. Belediyelerde Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler
Ülkemizdeki belediyelerde kararlar, alınan kararların niteliğine göre belediye başkanı, belediye meclisi
ve belediye encümeni tarafından verilmekte, belli ölçülerde kent konseyleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının
da desteği olabilmektedir. Ancak, kent konseyleri de belediyelerin işleyişinin şeffaflandırılması için yeterli
olamamaktadır. Belediyeler, merkezi yönetimlerden farklı olarak kararlar üzerinde etkin ve güçlü bir
bürokrasiye sahip olmadığından karar verme açısından kendisini sınırlayan güç merkezlerinin yokluğunda güçlü
bir başkan profili ortaya çıkmaktadır. Belediyelerde karar organlarının verdiği kararlara karşın toplumda her
geçen gün şikâyetler ortaya çıktığı görülmektedir (Çukurçayır, 2012:226).
Belediyelerde karar verme sürecini etkileyen iç ve dış etkenler bulunmaktadır. İç etkenler olarak
belediye başkanı ve belediye meclisinin yanında komisyonlar, belediye şube müdürleri gelirken; dış etkenler
arasında ise belde halkı, parti teşkilatları, milletvekilleri ve STK’lar bulunmaktadır. Bunların ağırlığına
baktığımızda yapılan değişik araştırma bulgularının çoğunda belediye başkanı ve sonrasında belediye meclisi
gelmektedir (Arıkboğa, 2015:130-131).
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Ülkemizde belediyelerde karar verme süreçlerini etkileyen yasal, kurumsal ve siyasal anlamda etkenler
de vardır. Belediye başkanı yürütmeye tek başına hâkim olmak ve karar verme sürecinde de etkin olmak gibi
önemli kurumsal pozisyonlara sahiptir. Başkan, seçimle geldiği için siyasal bir güce ve meşruiyete de sahiptir.
Ancak meclis açısından bakıldığında, yürütme yetkisine ortak olmasa da yürütmenin neyi nasıl yapacağına karar
vererek meclisin kararları üzerindeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Belediye meclislerinin gücü karar verme,
denetleme ve denetim işlevleriyle alakalıdır. Ancak, karar vermede her ne kadar meclis geniş bir yetkiye sahip
olsa da, karar verme sürecinin önemli bir parçasını da başkan oluşturmaktadır (Arıkboğa E., 2015:125).
5393 sayılı kanun ile bütçenin hazırlanması, incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması aşamalarında
karar verme yetkisi yasalarla her ne kadar meclise verilmiş olsa da, meclisin karar verme sürecinde başkan ve
belediye idaresi karşısında pasif duruma geçtiği söylenebilir. Uygulamada idari bir tasarruf niteliği taşıması
nedeniyle süreç tamamen başkanın lehine sonuçlanmaktadır (Arıkboğa Ü., 2015:158-169).
Belediye meclislerinin genel olarak kent halkının temsilinden çok o kentte bulunan küçük girişimcilerin
meclise egemen olmasından kaynaklı gücü temsil etmesi nedeniyle sınırlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Bu sebeple başkan, ister kentin altyapısıyla ilgili olsun, ister personel ya da vatandaş ile ilgili olsun, her şeye
karar veren tek mekanizma olmaktadır. Hatta ülkemizde demokratik rejim içinde başkanlık sisteminin
bulunduğu tek kurumun belediyeler olduğu görülmektedir. Bu durum, belediye başkanı açısından bakıldığında
başkanın iktidarın tek sahibi olduğunu gösterse de, aslında başkan tamamen yalnızlaşmakta ve her şeyin
sorumlusu durumunda kalmaktadır. Bu aşamada seçildiği partinin yöneticileri ve mensupları da kendi isteklerini
başkana yaptıramadıkları zaman ya da perde arkasından partiyi yönetmeye kalkıştıkları zaman başkandan
alacakları tepkinin durumuna göre onu tek başına bırakabilmektedir (Tekeli, 2010:200).
Belediye başkanı ve belediye meclisi arasındaki güç dengesinde genel olarak yapılan araştırmalarda,
karar verme sürecinde başkanın etkisinin daha fazla olduğu, ancak özellikle 2004 yılından itibaren yapılan yasal
düzenlemelerle meclislerin de ağırlığının arttığı görülmüştür. Meclis başkanlığının doğal olarak belediye
başkanında olması, meclis gündeminin kendisi tarafından belirlenmesi, oylama ve karar almada rol alması ve
meclis kararlarını veto etme yetkisine sahip olması nedeniyle başkan etkin konumdadır. Belediye meclisi ise,
olağan ve olağanüstü toplantıları düzenlemesi, veto edilen kararlara direnme yetkisi, çevreden gelen talepleri
gündeme getirmesi, kararları onaylaması gibi yasadan gelen yetkilerini kullanarak güç temerküzünde etkili
olmaktadır (Arıkboğa E., 2015:126-129).
5393 sayılı Kanun’un 26. ve 30. maddelerinde belirtilen düzenlemeye göre, meclis görüşmelerinde
faaliyet raporuyla başkanın sorgulanabilmesi ve hatta koltuğundan edilebilme ihtimali ile bütçenin görüşülmesi
aşamasında meclis üzerinde yaratılacak sert tedbirlerden kaynaklanan durum, toplantıların hararetli geçmesini
sağlar. Yine aynı Kanun’un 22. maddesinde oyların eşit olması halinde başkanın oyunun kararın rengini
belirleyeceği, 23. maddesinde başkana tanınan veto hakkının karar verme sürecinde başkana bariz bir üstünlük
sağlayacağı görülmektedir (Arıkboğa E., 2015:129).
Karar verme sürecinde başkan ve üyelerin siyasal kimlikleri karar vermenin siyasal boyutunu
etkilemektedir. Eğer aynı partiye mensup kişilerden oluşan bir meclis söz konusu olursa dayanışma içerisinde
tüm kararların geçme ihtimali yüksek olmaktadır. Zaten, 1984 tarihli belediye meclis üyelerinin seçilmesine
ilişkin düzenlemeyle nispi temsil sistemi ve baraj gibi önemli araçlarla başkanın lehinde bir çoğunluk meclise
taşınabilmektedir. Tersi durumunda bile çatışmacı durum pek yaşanmamaktadır. Muhalefette olanların özellikle
icraatlarla ilgili alınan kararlarda “hizmeti engelliyorlar” şeklinde yapılan bir propagandanın hedefi olmamak
için “ret” oyu kullanmaktan çekinmektedirler. Başkanın arkasında belirli bir çoğunluk olmasa da, yapılacak
pazarlıklar neticesinde yerel koalisyonlar kurarak oy dağılımını lehine çevirebilmektedir (Arıkboğa E.,
2015:136).
İmar planlarının ve kentsel tasarım projelerinin yaptırılmasında ise kararlar, belediye meclisinin
onayından geçmek suretiyle uzmanlık bilgisine göre mimar veya kent planlamacısı tarafından verilmektedir.
Belediye başkanının kararlar üzerinde doğrudan müdahalesi olmamasına rağmen pratikte kararların
yönlendirilmesinde etkili olmaktadır. Özellikle imar planlarında plancının vereceği kararlar üzerinde meclisin
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onayının gerekmesi, “rant” elde etmek isteyen bir çok kesimin engelleriyle karşılaşmakta; bazen şebekeleşmeye
doğru bir işbirliğine gidebilmektedir (Tekeli, 2010:201).
Belediyelerin karar verme sürecini etkileyen önemli etkenlerden bir tanesi de özellikle büyükşehir
belediyelerinde ilçelerin büyüklüklerine göre temsilin ortaya çıkmasıyla beraber yeni rekabetler ve yeni
oluşumların ortaya çıkmasıdır. Büyük ilçelerin avantajlı olduğu bu durumlarda alınacak kararların o ilçenin
lehine olma durumu artmaktadır. Aslında öneriye konu olan icraat hangi ilçe ile ilgili olursa olsun siyasi parti
taraftarlığı ikinci planda bırakılmakta ve karar süreci o ilçenin menfaati doğrultusunda alınmaktadır (Arıkboğa
E, 2015:139-140).
Karar verme süreçlerinde seçilen üyelerin kadın olması da kadınlarla ilgili düzenlemelerin hayata
geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. Kadın üyeler, kadınlarla ilgili hizmet ve politikaları gündeme taşıyabilir,
bunların belediye politikası olarak benimsenmesi için uğraşabilir ve gerektiğinde karar verilmesi için çaba
harcayabilir (Arıkboğa E., 2015:139-141).
4. BELEDİYELERDE KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLARA İLİŞKİN
BATMAN
ÖZELİNDE
YAPILAN
ALAN
ARAŞTIRMASI
VERİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırma ile Batman Belediyesinde karar verme süreçlerinde rol alan karar organlarının karar
vermeleriyle ilgili genel süreç incelenmeye çalışılmıştır. Bilindiği gibi belediyelerde karar veren organlar grup
(meclis ve encümen) ve yöneticiler (başkan ve diğer idareciler) olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak karar alma
süreçlerinin her aşamasında başta STK’lar olmak üzere hemen her kesim aktif veya pasif şekilde rol
alabilmektedir. Bu sebeple araştırmanın içeriği, yöntemi ve analizi yapılırken tüm aktörler göz önüne alınmaya
çalışılmıştır.
4.1. Araştırma Alanının Sosyo-Ekonomik ve Politik Durumu
Batman’ın tarihi, M.Ö. 546 yılına dayandığı ve Med’lerin hükümran olduğu bu tarihte yöre halkının
Media, El Medine ve İluh adlarıyla anıldığı bilinmektedir (batman.gov.tr, 2016). Elmedine yerleşim birimi
1926-27 yılı ilkbaharında bugünkü Batman Çayının taşması nedeniyle haritadan silinmiş ve İluh köyü Beşiri
(Kobin) ilçesine bağlanmıştır. Batman isminin nereden geldiği hakkında birçok görüş ileri sürülmüştür. Bir
görüşe göre bugünkü Batman Çayı’nın adı 1950'li yılların başında İluh köyüne verilmişti. Yaygın olan görüşe
göre de İluh köyünün aşağı kısmında ilk deneme kulesi kurulduğunda TPAO'nun tesislerinin bulunduğu bölgeye
bakmaktan gelen Batman adı verilmiştir (batman.bel.tr, 2016).
1937 yılında bucak haline getirilen İluh, 1940'lı yılların sonları ile 1950'li yılların başlarında bölgede var
olan petrol filizlerinin değerlendirilmesi sonucunda her alanda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler
üzerine 2 Eylül 1957 tarihinde İluh Bucağı ilçe teşkilatı olarak kabul edilmiştir. 1955 genel nüfus sayımında
İluh nüfusunun 4713 olarak kaydedilmesiyle 2 Kasım 1955 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1990 yılına
kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Türkiye'nin 72. ili olma
unvanına kavuşmuştur (Alaeddinoğlu, 2010:39; Kaypak ve Bimay, 2016: 95-97)
Son nüfus sayımına göre merkez nüfusu 419.253 olan Batmanın genel nüfusu ise 566.633 olarak
açıklanmıştır ( yerelnet. org. tr, 2016). Seçmen sayısı ise 230.236 olarak belirlenmiştir (ysk. gov.tr, 2016). Bu
kadar genç nüfusa sahip bir şehirde katılım oranının da yüksek olması kaçınılmazdır. Bu sebeple yerel
yönetimlerin aldığı kararlarda yerel talepleri göz ardı etmesi mümkün değildir.
Batman, İluh’la başlayan ve TPAO’nun kurulmasıyla girdiği ekonomik, sosyolojik, kültürel, fiziksel ve
çevresel gelişme sürecini devam ettirmekte ve her şehir gibi yaşaması kaçınılmaz olan süreci yaşamaktadır.
Yaşanan bu süreç, Batman’ın kendine özgü değişkenlerini farklı kılmakta ve kendine ait bir şehirsel gelişim
süreci yaşamasına izin vermektedir (Alaeddinoğlu, 2010: 39). Batman’da çok yönlü olarak meydana gelen bu
hızlı gelişme ve daha sonra yaşanan göçler, plansız ve çarpık bir kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir (Kaypak
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ve Bimay, 2016: 95). Batman gerek coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri gerekse tarım, turizm,
sanayi ve ticaret alanlarında sahip olduğu potansiyel bakımından Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelere
paralel yaşanan göçlere rağmen, bölgenin en dikkat çekici şehirlerinden birisi olmuştur. Son zamanlarda eğitim
ve sağlık alanlarındaki gelişmeler insan kaynağı açısından da yatırımcının ilgisini çeken bir mekan haline
gelmiştir.
4.2. Araştırmanın Amacı, Yöntemi Ve Kapsamı
Bu çalışmada, demokratik siyasal katılım açısından halka en yakın kurumlardan biri olan belediyelerin
karar organları tarafından verilen kararların alınma süreçlerinde, hangi faktörlerin etkili olduğu Batman
Belediyesi özelinde incelenmeye çalışılmıştır. Anket verileri, nitel araştırma metodu ve yarı yapılandırılmış
görüşme tekniğiyle, Batman Belediyesi’nde çalışan başkan, meclis üyeleri, encümen üyeleri ve birim
yöneticileri ile yüz yüze anket yapılarak toplanmıştır. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Science 17.0)
istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
61 yıllık geçmişe sahip Batman Belediyesi iki eş başkan ve merkez nüfusu gereği meclis başkanı ile
beraber, toplam 37 meclis üyesi ve 7 encümene sahip olmaktadır. Bunların siyasi partilere göre dağılımı ise AK
Parti’den 10 ve HDP’den de 27 meclis üyesi bulunmaktadır. Ancak, 14 Ekim 2015 tarihinde İçişleri
Bakanlığı'nın Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği talimatla çeşitli nedenlerle haklarında
soruşturma başlatılan Batman Belediye eş başkanları ile 18 meclis üyesi görevden uzaklaştırılmıştır. Daha sonra
görevine iade edilen üyelerle birlikte bu gün itibariyle 10 AK Parti’li ve 12 HDP’li olmak üzere toplam 22
meclis üyesi görevde bulunmaktadır (batman.gov.tr, 2016).
Anket nitel araştırma metoduyla yüz yüze yapıldığından, mevcut meclis üyeleri ve encümenlerden
herhangi bir sebeple yurtdışında olan veya yurtiçinde olup da hiçbir şekilde ulaşma imkânı bulamadığımız
üyelerle anket çalışması yapılamadı. Batman Belediyesine bağlı 23 birimden siyasal katılım için karar
süreçlerinde etkili olan ve encümen üyesi olanlar dahil toplam 8 birim yöneticisiyle anket yapılabilmiştir.
Anket formunda, ilk aşamada cinsiyet, yaş, görev, eğitim durumu gibi demografik özellikleri içeren
sorular hazırlanmış, ikinci aşamada karar alma sürecine ilişkin sorular, üçüncü aşamada karar verme ile ilgili
sorular ve en sonunda karar verme sürecinin denetimi ile ilgili sorular olmak üzere toplam 20 soru sorulmuştur.
Anketin son kısmında “eklemek istediğiniz hususlar” başlığı altında bir soru sorularak karar vericilerin ayrıca
eklemek istedikleri hususları dile getirilmeleri sağlanmıştır.
4.3. Araştırmada Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
Ankete Katılanların Demografik Özellikleri ve Diğer Bağımsız Değişkenlerin Değerlendirilmesi
Ankete katılanların demografik niteliği taşıyan özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Ankete katılanların demografik özellikleri
Cinsiyet

Frequency

Percent

Medeni durum

Erkek
Kadın

23
6

79,3
20,7

Yaş
18- 30
31- 40
41- 50
51- 60
61 ve üstü

4
12
9
2
2

13,8
41,4
31,0
6,9
6,9

Evli
Bekâr
Dul
Belediyedeki görevi
Başkan
Meclis Üyesi
Encümen
Diğer

Frequency Percent
23
5
1

79,3
17,2
3,4

1
18
2
8

3,4
62,1
6,9
27,6
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Eğitim durumu
İlkokul
İlköğretim
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans, Doktora

4
0
0
8
3
2
12

The Journal of Social Sciences Institute

13,8
0
0
27,6
10,3
6,9
41,4

Belediyedeki görev süresi
1 yıldan az
1-5
6-10
11-20
21-30
31 ve üstü

2
17
6
2
2
0
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6,9
58,6
20,7
6,9
6,9
0

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun (%62,1) meclis üyesi olması tesadüfi olmayıp; belediyede
karar almada en çok üyeye sahip organ olmasından kaynaklanmaktadır. Geriye kalan başkan (%3,4), belediye
encümeni (%6,9) ve etkili şube müdürlerinden (%27,6) oluşmaktadır. Genelde HDP’li belediyelerde sıklıkla
gördüğümüz eş başkanlık ve kadın temsili kotası Batman Belediyesi karar organlarında da kendini
göstermektedir. Belediye meclisinde yer alan 15 kadın üyeden 13’ü HDP’ye bağlı olarak çalışmaktadır. Ankete
23’ü (%79,3) erkek ve 6’si (%20,7) kadın olmak üzere toplam 29 kişi katılmıştır (Tutuklu, görevden alınmış
veya çeşitli nedenlerle yurtdışına gitmiş olanlar bu kapsam dışında kalmıştır). Katılanların çoğunluğu (%41,4)
genç üyelerden oluşmaktadır. Katılanların eğitim düzeyi de şaşırtıcı bir görüntü vermektedir. Katılanların
çoğunluğunun (%41,4) yüksek lisans veya doktora seviyesinde olduğu, geri kalanın ise ön lisans (%10,3), lise
(%27,6) ve ilkokul (%13,8) mezunu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ankete katılanların görev süresine
baktığımızda genel olarak seçilenler (%58,6) dışında kalanların daha önce kurum müdürleri oldukları ya da iki
dönem üst üste seçimle gelen üyelerden (%41,4) oluştukları görülmektedir.
Karar Alma Süreçlerine İlişkin Soruların Değerlendirilmesi
Tablo 2: Ankete katılanların karar alma süreçlerinde en etkili organlara ilişkin görüşleri
Konular
Tek Başına Belediye Başkanı
Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni
Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi
Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Meclisi ve STK

Frequency
4
1
18
6

Percent
13,8
3,4
62,1
20,7

“Sizce belediye yönetiminde karar alma sürecinde en etkili olan organ/organlar hangisidir?” şeklinde
soru sorulmuş ve alınan cevaplar tablo 2’ de gösterilmiştir. Bu soruya ankete katılanların büyük çoğunluğu (%
62,1) Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin karar sürecinde en etkili organlar olduğunu
belirtmişlerdir. Ancak burada tek başına belediye başkanının da (% 13,8) önemli bir orana sahip olduğu, asıl
belirleyici karar organının belediye meclisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, daha önce ülke genelinde
yapılan ve başkanın öne çıktığı bir çok çalışmanın aksine (Arıkboğa E., 2015:123-125) Batman Belediyesi’nde
meclisin karar alma süreçlerinde ön plana çıkması demokratik temsiliyet açısından önemli bir göstergedir.
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Tablo 3: Ankete katılanların karar alma süreçlerini etkileyen en önemli unsura ilişkin görüşleri
Konular
Vali
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi
Parti Teşkilatı
Bölge Milletvekilleri
Sivil Toplum Kuruluşları
Kurum şube müdürleri
Belediye Encümeni
Hiçbiri
Diğer……………………………

Frequency
5
6
10
5
1
1
0
0
0
1

Percent
17,2
20,7
34,5
17,2
3,4
3,4
0
0
0
3,4

Karar alma süreçlerine katılmaya ilişkin, karar organlarına genel anlamda “Sizce belediyede karar
verme sürecini etkileyen en önemli unsur hangisidir?” şeklinde soru sorulmuş ve alınan yanıtlar yine belediye
meclisini (% 34,5) işaret etmiştir. Karar süreçlerinde en az belediye başkanı (% 20,7) kadar özgül ağırlığı olan
ilin en büyük mülki amiri vali (% 17,2) ile parti teşkilatlarının da (% 17,2) etki ettiği çıkan sonuçlardan
anlaşılmıştır. Dolayısıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediye meclis kararlarının onay merci-i olarak
mülki amirin yetkisinin kaldırılması sonrasında bile karar süreçlerinde mülki amirlerin ağırlığının devam ettiği
görülmektedir.
Tablo 4: Ankete katılanların karar alma sürecinin uygulamasına ilişkin görüşleri
Konular
Yönetici mevcut bilgisiyle kararı verir ve uygulatır
Yönetici gerekli bilgiyi aldıktan sonra emir verir
Yönetici astlarına bireysel olarak danışır ve karar verir
Yönetici astlarına grup olarak danışır ve karar verir
Yönetici sorunu grup ortamında tartışır ve ortak karar verir

Frequency
4
4
7
3
11

Percent
13,8
13,8
24,1
10,3
37,9

Belediyede karar verme sürecinin nasıl uygulandığına ilişkin soruya verilen cevaplar ile demokratik
yerel yönetişim mantığının oturtulmaya çalışıldığı ve bunun karar verme süreçleriyle gösterildiği tespit
edilmiştir. Karar verme sürecinin “Yönetici, sorunu grup ortamında tartışır ve ortak karar verir” (% 37,9),
“Yönetici astlarına bireysel olarak danışır ve karar verir” (% 24,1) gibi ankete katılanların verdiği yanıtlardan
yola çıkarak, belediyede karar alma sürecinin demokratik teamüle uygun yapıldığını ve bunun demokratik
katılım açısından önemli bir aşama olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Ankete katılanların karar alma süreçlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin görüşleri
Konular
Sorun tespiti ve amaçların belirlenmesi aşamasında
Sorunu çözebilecek alternatifler arasında tercih yapma aşamasında
Kararın Uygulanması aşamasında

Frequency
7
5
17

Percent
24,1
17,2
58,6

Karar organlarına “karar verme sürecinin hangi aşamasında en çok sıkıntı yaşandığı”na ilişkin sorulan
soruya büyük çoğunluğun (% 24,1) kararın uygulama aşamasını göstermesi önemli bir sorunu gündeme
getirmektedir. Zira karar alma sürecinin daha kolay ve kısa sürede gerçekleştiği, asıl olanın kararın uygulama
aşaması olduğu ortaya çıkmaktadır. Karar almada paydaş olan organlar birçok konuda fikir birliğine varılacak
noktaya gelebilmektedir. Ancak, uygulama aşamasına karardan etkilenen ve kararı etkileyen unsurların da dâhil
olması, süreci sonlandırmada hem zaman hem de sonuç açısından daha çok zorlaştığı görülmektedir.
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Karar Vermeye İlişkin Soruların Değerlendirilmesi
“Karar vermede öncelikleriniz nelerdir?” şeklinde birden fazla seçenek tercih etme imkanı sunan soru
sorulmuş ve alınan cevaplar tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Ankete katılanların karar vermedeki önceliklerine ilişkin görüşleri
Konular
Zaman
Maliyetler
Teknoloji
Çalışanların Beklentileri
Yurttaş Beklentileri

Frequency
6
16
0
1
17

Percent
15
40
0
2,5
42,5

“Karar vermede öncelikleriniz nelerdir?” şeklindeki soruya ankete katılanların büyük çoğunluğunun
yurttaş beklentilerini (% 42,5) ve maliyetleri (% 40), belirterek cevap vermesi siyasi açıdan da önemli bir seçim
olarak düşünülebilir. Zira teknoloji, zaman ve çalışanların beklentilerinin karar verme üzerinde elbette önemli
bir etkisi vardır. Ancak demokratik yerel siyasetin ana amacının vatandaşın beklentilerinin maksimum seviyede
nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği düşünüldüğünde vatandaşın beklentileri ve bu beklentileri karşılayacak
finansmanın önemi daha çok artmaktadır.
Tablo 7: Ankete katılanların karar vermelerini etkileyen unsurlara ilişkin görüşleri
Sorular
Siyasal kimlikler
Cinsiyet
Bütçe
Vatandaş Baskısı
Belediye Yasası

Frequency
15
1
9
5
10

Percent
37,5
2,5
22,5
12,5
25

Belediyede karar vermeyi etkileyen unsurların neler olduğuna ilişkin soruya birden çok seçeneği
işaretleyerek cevap verme imkânı sunulmuş ve sırasıyla; siyasi kimlikler (% 37,5), belediye yasası(% 25), bütçe
(% 22,5), vatandaş baskısı (% 12,5) ve en sonunda cinsiyet (% 2,5) seçeneği şeklinde bir sıralama ortaya
çıkmıştır. Buradan çıkarılan sonuç, özellikle etnik milliyetçiliğe dayalı bir siyasi çizgiyi takip eden Halkın
Demokrasi Partisi’ne (HDP) bağlı Batman Belediyesi’nde siyasi kimliklerin kararları etkilemesi çok şaşırtıcı
görünmemektedir. Karar organlarının dörtte birinin (% 25) yasaları işaret etmesi, karar verme açısından yasal
mevzuatın ivedi bir şekilde yenilenmesi gerektiğini ön plana çıkartmaktadır.
Tablo 8: Ankete katılanların karar verirken en önemli dayanaklarının ne olduğuna ilişkin görüşleri
Konular
Sezgi
Bilgi
Tecrübe
Mevzuat

Frequency
1
4
1
23

Percent
3,4
13,8
3,4
79,3

Tablo 8’de “Karar alınırken en önemli dayanağınız nedir?” şeklinde soru sorulmuş ve ankete
katılanların büyük çoğunluğu (% 79,3) karar vermede ilgili mevzuata başvurdukları ve en önemli kaynak olarak
yasal mevzuattan yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç, günümüzde yerel yönetimlerin şeffaflıktan uzak,
yasalara aykırı ve her türlü kayırmacılığın yaşandığı –özellikle imar işlerinde- hizmet kurumları olarak lanse
edilmesi anlayışının yavaş yavaş terkedilmesi açısından önemli bir bulgudur.
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Tablo 9: Ankete katılanlara vatandaşın belediye karar organlarının kararlarını etkilemek için hangi yollara
başvurduklarına ilişkin görüşleri
Konular
Vali
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi
Parti Teşkilatı
Bölge Milletvekilleri
Sivil Toplum Kuruluşları
Kurum Şube Müdürleri
Belediye Encümeni
Diğer……………………………

Frequency
1
12
12
16
0
4
1
3
0

Percent
2
24,5
24,5
32,6
0
8,2
2
6,1
0

“Sizce kararları etkilemek için belde halkı hangi yolları kullanmaktadır?” şeklindeki soruya vatandaşın
parti teşkilatını (%32,6), belediye meclisi (%24,5) ve belediye başkanından (%24,5) daha çok tercih etmesi,
karar verme organlarının aslında kendi parti teşkilatlarının güdümünde hareket ettiğini göstermektedir. Yerel
demokratik siyasetin siyasal partilerin alacağı pozisyona bağlı olarak değişim gösterdiği ortadadır. Ancak yerel
yönetimlerin sadece yerel bazı kesimlerin çıkarlarını ön planda tutarak hizmet vermesi demokrasinin geleceği
açısından ürkütücüdür. Zira biraz önce sözünü ettiğimiz yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışının patronaj
ilişkilerinden uzak tüm vatandaşlara hizmet verebilecek olgunluğa erişmeleri gerekmektedir. Ne yazık ki, karar
organları karar verme veya verilen kararları uygulama aşamasında objektif davranmaya çalışsa da, ülkemizdeki
siyasi sistemin bir şekilde bunu yozlaştırdığı görülmektedir.
Tablo 10: Ankete katılanların belediye karar organlarının gerçekte kimlerin temsil ettiğine ilişkin görüşleri
Konular
Seçildiği Yerin Bütün Halkını
Kendi Siyasi Görüşünde Olanları
Baskı ve Çıkar Gruplarını
Diğer………………………….

Frequency
19
6
2
2

Percent
65,5
20,7
6,9
6,9

“Sizce belediye karar organları gerçekte kimleri temsil etmektedir?” şeklindeki soruya, ankete
katılanların önemli bir kısmı seçildiği yerin bütün halkını (% 65,5) temsil ettiklerini belirtmişlerdir. Demokratik
temsil açısından olması gereken tablonun bu olması gerektiği hemen hemen herkesin hem fikir olacağı bir
analizdir. Ancak, seçilmiş üyelerin bile belediye karar organlarının kendi siyasi görüşünde olanları (%20,7)
veya baskı ve çıkar gruplarını (%6,9) temsil ettiğini belirtmeleri demokratik siyaset geleneği açısından olumsuz
bir tabloyu ortaya çıkartmaktadır.
Vesayet Denetimine İlişkin Soruların Değerlendirilmesi
Tablo 11: ankete katılanların karar alma sürecinde belediye üzerindeki denetimin nasıl olması gerektiğine
ilişkin görüşleri
Konular
Vesayet Tümüyle Kaldırılsın
Merkezin Mali Denetimi İle Sınırlansın
Yargısal Denetim İle Sınırlansın
Bugünkü Durum Korunsun

Frequency
15
4
8
2

Percent
51,7
13,8
27,6
6,9

“Belediyenin karar alma sürecinde belediye üzerindeki denetim nasıl olmalı?” şeklinde soruya ankete
katılanların verdikleri yanıtlar tablo 11’de gösterilmiştir. Genel olarak vesayetin tümünün kaldırılması
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konusunda ankete katılanların yarısından fazlasının (%51,7) görüşü olmakla birlikte, geriye kalanlar içinde
sırasıyla; sadece yargısal denetimin olması gerektiğini belirtenler (% 27,6), merkezin mali denetimi ile
sınırlandırılsın diyenler (% 13,8) ve bugünkü durumun korunmasından yana olanlar (%6,9) şeklinde bir sıralama
ortaya çıkmıştır. Vesayetin tümünün kaldırılması konusunda HDP’li meclis üyelerinin çoğunluğu tarafından
kabul gördüğü görüşmeler esnasında yapılan gözlemlerden anlaşılmıştır. Diğer şıkları işaretleyenlerin büyük
çoğunluğunun ise AK Partili meclis üyeleri olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 12: Ankete katılanların merkezi yönetim ve bağlı kurumlar ile ilişkilerini hangi yaklaşıma önem vererek
düzenlediklerine ilişkin görüşleri
Konular
Anayasa ve Yasa Hükümleri Çerçevesinde
Siyasi İlişkiler Çerçevesinde
Bürokratik İlişkiler Çerçevesinde
Diğer…………………….

Frequency
25
2
1
1

Percent
86,2
6,9
3,4
3,4

“Merkezi Yönetim ve bağlı kurumlar ile ilişkilerinizi hangi yaklaşıma önem vererek düzenliyorsunuz?”
şeklinde soruya ankete katılanların tamamına yakını (%86,2) yasaların belirlediği hükümler çerçevesinde
yürütülmekte olduğunu belirtmişlerdir. Burada da genel olarak ister HDP’li, ister diğer muhalefet partilerine
mensup belediyeler olsun, hemen hemen tümünde hükümet ile ilişkilerin biraz daha resmi ilişkiler çerçevesinde
yürütüldüğünü görmekteyiz. Nitekim bu ilişkiler, ülkemizdeki siyasi partilerin birbirleriyle ve sistemle olan
ilişkilerinden de kaynaklanmaktadır.
Karar alma süreçlerinin en az on beş gün olmak üzere işin mahiyetine göre iki veya üç aya kadar
sürebildiğini belirten katılımcılar, kararların büyük çoğunluğunun imar konusunda alındığını; arsa satışı, bütçe
ve idari konularda da nadir olarak karar alındığını belirtmişlerdir. Kararların aşamaları ile ilgili olarak çeşitli
görüşler ileri sürmüşlerdir. Genel olarak komisyonlarda görüşülen kararların sırasıyla birim müdürleri, başkan
yardımcısı, başkan, encümen ve mecliste görüşülerek karara bağlandığı görülmektedir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Hayatımızın hemen her evresinde sık sık karşımıza çıkan alternatifler arasında belirli bir değerlendirmeden
sonra karar veririz. Ancak kişisel kararların ister programlanmış, ister programlanmamış olsun genel olarak
toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmediğini görmekteyiz. Toplumu ilgilendiren konularda karar alanlar
topluma hizmet eden kurum ve kuruluşlardır. Bunun halka en yakın olanı ise belediyelerdir.
Karar verme süreçlerinde Batman Belediyesi örneği üzerinden yapılan çalışmada, karar alma süreçlerinde
sanılanın aksine diğer karar organlarına göre belediye meclislerinin etkisinin daha fazla olduğu, ancak karar
verirken vatandaşın meclisi değil parti teşkilatlarını aracı kullandıkları görülmüştür. Belki de bu sorunu,
ülkemizdeki siyasetin yerele tezahürü noktasında ela almak gerekir. Karar verme sürecinde meclis kararlarının
onay için mülki amire gönderme hükmü 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kaldırıldığı halde, mülki amirlerin
karar alma süreçlerinde hala etkin olduğu gözlemlenmiştir.
Karar verirken her ne kadar vatandaşın beklentisi göz önünde bulunduruluyorsa da, genel olarak siyasal
kimliklerin etkin olduğu görülmüştür. Karar verilirken ortak dayanışmanın ön planda olması siyasal katılımcılık
açısından önemli bir aşamadır. Ancak, Belediyede karar verildikten sonraki uygulama aşamasının sıkıntılı bir
süreç olduğu ve çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Karar süreçlerinde merkezi hükümet ve bağlı
kurum ve kuruluşlarla yürütülen ilişkiler resmi ilişki niteliğinde gerçekleşmektedir. Bunun yansımasını yapılan
yatırım ve hizmetlerde görebilmekteyiz.
Sonuç olarak, Batman Belediyesinin hem temsil ettiği siyasi parti açısından, hem de kurumsal politikaları
nedeniyle istisnai bir konuma sahip olması, karar verme süreçlerine de etki etmektedir. Bu etki bazen yerel
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demokratikleşme açısından olumlu bir tablo ortaya koysa da, gelinen noktada bu ilişkilerin hem kuruma hem de
kente yansımasının olumsuz yanları da ortaya çıkmaktadır.
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KADIN
Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
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ÖZ
Demokrasi günümüzde her alanda kendini gösteren çok boyutlu bir olgudur. Demokrasi insan ögesi üzerine kurulu bir
sistemdir. Bu sistem içinde kadının ayrı bir önemi vardır. Geçmişten bu yana kadın, gerek toplumsal normlar gerek fiziki
yapısı itibari ile olsun toplumsal ve siyasi alanda ikinci planda yer almıştır. Demokrasi kökenleri “demos” ve “kratia”
kelimelerine dayanmakta olup halkın yönetimidir. Bu noktada halk kavramına cinsiyet ayrımı yapılmadan kadın unsurunun
dahil edilmesi gerçek anlamda demokrasi anlayışını ifade edecektir. Kadının siyasi alanda hak sahibi olması demokrasi
açısından en önemli gelişmelerden biri olduğu şüphesizdir. Bu nedenle çalışmamızda Tanzimat ile birlikte başlayan
modernleşme çabalarında kadınının yerine ve kadına tanınan haklara değinilerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş
döneminde kadının siyasal alandaki yeri analiz edilecektir. Böylece demokratikleşme süreci içinde kadın haklarının süreci
ne yönde etkilediği belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimler: Demokrasi, Demokratikleşme, Kadın, Kadın Hakları
An Important Actor in Turkey's Democratization Adventure: Women
Abstract
Contemporarily democracy is a multi-dimensional phenomenon that is pointed out in every field. Democracy is a system
that is constituted on human factor. There is a special concern on women in this system. From past to present, women fall
into the second plan in social and political spheres with both its social norms and its physical structure. The origin of the
word "democracy" is based on "demos" and "kratia" and means the self-government of people. In this point, to include the
woman factor without making sexism will reflect the understanding of the democracy in real terms. It is beyond doubt that
right ownership of women in political fields is one of the most important developments in the perspective of democracy.
For this reason, we will analyze the place of women in the political scene in the era of establishment of the Republic of
Turkey by referring to the place of women and the rights recognized in the modernization efforts that started with Tanzimat
in our work. In this way, it will be tried to determine how the rights of women in the democratization process affect the
process.
Keywords: Democracy, Democratization, Woman, Women's Rights

1. GİRİŞ
Demokrasi Eski Yunan’da ortaya çıkmış bir kavramdır. Ancak Eski Yunan demokrasisi günümüz demokrasi
anlayışından farklı olarak siyasal alanda eşitlik ilkesini sadece erkek vatandaşlar arasında uygulamaktaydı.
Kadın ve köleler siyasal sistemden dışlanmıştı. Özgür erkekle üzerinde uygulanan bir demokrasi anlayışı vardı.
Vatandaş olarak görülen erkekler arasında bir demokrasi uygulanmıştır. Dönemin şartlarına göre böyle bir
anlayışın demokrasi sayılması doğaldır ancak günümüzde gerçek demokrasiler oy hakkı tüm bireylere
tanınmıştır.
Kadınların demokrasiler içinde önemli bir yeri vardır. Demokratikleşme süreçlerinde önemli bir aşamayı kadına
verilen haklar oluşturmaktadır. Demokratik süreçlerde kadına siyasal hakların verilmesi bir aşama olarak
kaydedilmiştir. Türk demokratikleşmesinde de kadına siyasal hakların verilmesi ve demokratik sistemde aktör
olması modernleşme çabalarının bir ayağını oluşturmaktadır.
Geçmişten günümüze haklar açısından değerlendirildiğinde demokrasiyi en çok kadınlar istemelidir. Toplumsal
alanda yaşanılan ayrımcılığı gidermenin bir yolu da siyasal alanda verdikleri mücadele ile gerçekleşecektir. Bu
da kadınların daha fazla temsili ve haklarının farkında olmalarına bağlıdır.
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Kadın haklarının temeli Tanzimat fermanı ile atılmış ve cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gelişme göstererek
devam etmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılında kadın ve erkek siyasal alanda eşit
konuma getirilerek bu durum hukuki bir zemin bulmuştur. Toplumsal alanın kalkınması ve ilerlemesi kadın ve
erkeğin eşit olması ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda kadının demokratikleşme sürecinin
neresinde ve nasıl yer aldığına bakılarak sürecin devamında nasıl bir etki yarattığı analiz edilecektir.
Çalışmada Tanzimat ile birlikte başlayan modernleşme çabalarında kadının yerine ve tanınan haklara yer
verilerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş döneminde kadının siyasal alandaki yeri analiz edilecektir. Böylece
demokratikleşme süreci içinde kadın haklarının süreci ne yönde etkilediği belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmaya
öncelikle demokrasi ve demokratikleşme kavramlarını tanımlayarak başlamakta yarar vardır.
2. DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME KAVRAMI
Bilindiği üzere Yunan kökenli bir kavram olan demokrasi, Yunanca da halk kitlesi, yurttaş anlamlarına gelen
demos ve iktidarı kullanarak egemen olmak anlamına gelen kratein kelimelerinden oluşmaktadır (Demir, 2010:
599). Demokrasi en basit tanımı ile halkın kendi kendini yönetme biçimidir. Bugünkü anlamı ile demokrasinin
tanımını yaparsak; liberal değerleri yani birey hakları, parçalı ve denetim altındaki siyasal iktidar, anayasal
yönetimi en fazla tatbik ve temsil yeteneğine sahip siyasi yönetim biçimi olarak adlandırılabilir (Yayla, 2004:
63). Demokrasi kavramı genel olarak bir siyasal sistemi anlamlandırsa da çoğu zaman değerler sistemi olarak da
kullanılmaktadır. Bu noktada demokrasiye ilişkin farklı yazarlarca farklı tanımlar mevcuttur.
Demokrasiyi değer yargılarından çok yönetim biçimi olarak tanımlayan Schumpeter (1968:159) demokrasinin
temel değerleri olan özgürlük, eşitlik, adalet ve katılım gibi birçok unsurun gerçekleşmesini çabalayan ve tüm
toplumsal kesimleri içine alan bir örgütlenme tarzından ziyade, değer yargılarından arındırılmış bir şekilde
sadece bir hükümet kurma metodu olarak değerlendirmektedir. Böyle bir hükümet sistemini kurabilmek için
toplumsal yaşamın bütününü otoriter ideolojik projeden kurtarmak gerekmektedir (Przeworski,1986: 58).
Demokrasi kavramına güç noktasından değinen Barber (1995: 196) ise katılımcı tarzdaki güçlü demokrasiyi,
bağımsız bir temelin yokluğunda çatışmayı, sürekli kendine en yakın yasalarını oluşturma süreci ve bağımlı özel
bireyleri özgür yurttaşlara ve kısmi ve özel çıkarları da kamusal iyilere dönüştürebilen siyasal bir cemaatin
yaratılması olarak tanımlar.
Demokrasi, tanımlarından da anlaşılacağı üzere, temel olarak dört farklı unsurdan oluşmaktadır. Bunlar
özgürlük ve eşitlik, siyasal temsil, siyasal katılım ve haklardır.
Temel hak ve özgürlükler alanında; “özgürlük”, “insan hakları”, “kamu özgürlüğü”, “kişi hakları”, “vatandaş
hakları”, “temel haklar”, “anayasal haklar” gibi hakları içermektedir. Bu kavramlardan öncelikle hak kavramını
tanımlarsak; hak özgürlüğün somutlaştırılmış biçimidir (Gözler, 2001: 146-147). Hak ve özgürlüklerle
donatılmış baskılardan arınmış birey demokrasinin odağında yer alır ve her şey bu odağa göre konumlanır.
Demokrasi ise kurumların, örgütlerin, yöntemlerin, tekniklerin bütünü olarak bu özgürlük üzerine kurulmuştur
(Selçuk,1999: 23).
Demokrasinin en temel unsurlarından biri de siyasal temsildir. Temsil kavramının siyasal alana girmesi ile
birlikte halk, “temsil olunan kişi”; halkın seçtiği kişiler de “temsilci” olarak kabul edilmiştir (Gözler, 2001:
117). Siyasi alanda temsil işlevini yerine getiren kurum ise parlamentodur.
Katılımcılık olgusu da diğer bir demokrasi ilkesidir. Katılım ilkesi öncelikli olarak halkın temsilcilerini seçmeyi
içerir. Ancak bununla sınırlı değildir. Bunun yanında uygulamalara ve kararlara örgütleri aracılığı ile belirli
zamanlarda katılması, bu kararları etkilemesi ve gerektiği zamanda da değiştirebilmesidir (Demir, 2010: 603).
Bu temel unsurların sağlanması zamanla olmaktadır. Bu bir süreçtir ve bu süreç demokratikleşme olarak
adlandırılmaktadır. Kapsamlı ve karmaşık olan bu süreçte insan hakları, siyasal haklar ve hukuk devleti gibi bir
takım unsurların yer alması gerekmektedir. Demokratikleşme yetkilerin halka devredildiği bir süreçtir. Bu
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sürecin sonunda halk iradesinin önünde ve üstünde hiçbir iradeye yer kalmaz. Bu süreçte devlet giderek
buyurgan olmaktan çıkar buyurulan bir kuruma dönüşür. İdeal anlamda demokratikleşme sürecinin sonunda
toplumda ne tabular vardır ne de devletin dayattığı bir ideoloji vardır (Zengin, 1995:118).
Demokratikleşme, kişi hak ve hürriyetlerinin toplumda ortak kullanılması şeklinde de algılanmalıdır. O’Donnell
(1996) bu süreci iki geçiş kavramı ile anlatır. Birincisi, otoriter yönetimden demokratik hükümetin
yerleştirilmesine geçiştir. İkincisi ise, demokrasinin yerleşikleşmesine, yani demokratik sistemin işlevsel olarak
etkin duruma gelmesine geçiştir. Bu iki sürecin gerçekleşmesinde birçok etmen vardır.
Demokratikleşme sürecine etki eden etmenler siyasal ve hukuksal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel etmenlerdir.
Bu süreçte kadın hakları toplumsal etmenler içinde değerlendirmek mümkündür. Her devletin bir egemen sınıfı
temsil ettiği düşünülürse, eskiden devlete yakın olabilmek için yönetimi elinde bulunduran üst sınıfın üyesi
olmak gerekirdi. Günümüzde ise bu yakınlık artık sınıfsal bir ayrıcalığı zorunlu kılmamaktadır. Toplum
içerisindeki bütün ayrımcılıkların ortadan kaldırılması ve ortak bilinçlerin bir araya gelmesinden oluşacak
eşitlikçi, adaletli, özgürlükçü ve hoşgörülü bir devlet mekanizmasına da ancak demokratikleşme düşüncesi ile
ulaşılabilir (Timuçin, 2004: 51-57).
3. TÜRK DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE KADIN HAKLARI
Bu süreci cumhuriyet öncesi ve sonrası şeklinde açıklamak çalışmamız açsından daha yararlı olacaktır.
Cumhuriyet öncesi demokratikleşme hareketleri Tanzimat ile birlikte başlamıştır. Ancak bu süreçteki
demokratikleşme hareketlerinde kadının yeri siyasi alandan ziyade toplumsal alanda belirlenmeye başlamıştır.
Cumhuriyet sonrasında ise toplumsal alanda yer alan kadın siyasal alana doğru yol almaya başlamıştır.
3.1. Cumhuriyet Öncesi Demokratikleşme Çabaları ve Kadın Hakları
Tanzimat’ın modernleşme çabaları ve devamında Cumhuriyet Dönemi’nde yeni ulus inşasının içinde yeni ve
batılı kadın inşası önem kazanmıştır. Evlenme, miras, eğitim konusunda ilk düzenlemelere Tanzimat
Dönemi’nde yer verilmiştir. Ancak, anılan döneme kadın hukuku yönünden bakıldığında, Tanzimat sonrası
kanunlaştırma hareketlerinin kadınlara bir yenilik getirmediği savunulmaktadır (Zihnioğlu, 2003 :51). Ancak
sürece bakıldığında kadınlara hakları konusunda küçük birtakım düzenlemeler yapıldığı görülmektedir ki
bunlar sürecin ilk adımları olarak değerlendirilebilir.
Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla başlayan modernleşme sürecinde laik ve çağdaş yasaların yapım sürecinde kadın,
hukuksal düzenlemelerde en az yer alan toplumsal grubu oluşturur. Modernleşme sürecinde ilan edilen
fermanlardan; Tanzimat (1839), Islahat (1856) ve Adalet (1875) fermanlarında kadına yönelik reformlardan söz
edilmez. Kadına, bir birey olarak yer veren ilk hukuksal düzenleme Fransız vatandaşlık kanunu örnek alınarak
hazırlanan ve İslam dünyasının ilk seküler vatandaşlık kanunu olarak nitendirilen Taaibiiyyet-i Osmaniye
Kanunnamesi’dir (Aybay, 2004: 65-66).
Fransız, İngiliz ve Alman kanunlarıyla örtüşen Kanun’da vatandaşlığa yönelik olarak yapılan düzenlemelerde
kadına da yer verilmiştir. Bu düzenlemelerden biri de ecnebi ile evlenen kadınların Osmanlı tabiiyetine
geçebilmesi; Osmanlı vatandaşlığından çıkarılmış yada çıkmış kişilerin çocuklarının Osmanlı tabiiyetine devam
edebilmesi; evlenen kadının kocasının tabiiyetine geçmesi şeklinde düzenlemelere rastlamak mümkündür
(Aybay, 1980: 3-8).
Taaibiiyyet-i Osmaniye Kanunnamesi’nin yanı sıra bu süreçte kadınların kamusal alanda yer almasını sağlayan
düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemeler, 1845 yılında kadı önünde evlenme hakkı, orta ve yükseköğrenim
görme hakkı, 1847 İrade-i Seniyye ve 1858 Arazi Kanunnamesi ile kız çocuklara erkek çocuklarla eşit miras
hakkı,1856 yılında kadınların köle ve cariye olarak alınıp satılmasının yasaklanması gibi birtakım değişiklikler
yapılmıştır (Dulum, 2006: 18).
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Kadınlara yönelik olarak yapılan bu düzenlemeler Osmanlı Devletinde toplumsal yapıda özellikle batılılaşma
çabalarıyla ortaya çıkan değişmelerden beslenerek gelişme göstermiştir. Yaşanan bu gelişmeler dönemin şartları
içinde değerlendirildiğinde kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması yönünde önemli adımlar olarak
değerlendirilmelidir. Bu eşitlik siyasal alandan çok özellikle eğitim alanında bir dönüm noktasıdır (Kaçar,
2007: 45). Batı ile kıyaslandığından İslamiyet’in kadınlara daha fazla hak verdiği görülse de toplumsal alanda
kadına biçilen rollerin bu hakları kullanmaya izin vermediği de bir gerçektir (Kurnaz, 1991: 93-134).
Türk modernleşme sürecinin önemli bir ayağını oluşturan II. Meşrutiyet dönemi ise; bu sürecin en önemli
aşamalarından biri olarak kabul edilir. II Meşrutiyet Dönemi, Tanzimat’ın ilanından başlayarak siyasal ve
toplumsal alanı yeniden şekillendiren ve Cumhuriyet rejiminin temellerinin inşa edildiği dönem olarak
tanımlanabilir (Özkiraz ve Arslanel, 2011: 3).
Bu dönemde kadına eğitim alanında bir takım hakların verildiği bir dönemdir. Yapılan ilk düzenleme Tıbbiye
Mektebi'nde ebelik kursları açılması olmuştur (Kurnaz, 2013). Bunun yanı sıra eğitim sistemini Batılı tarzda
geliştirmek amacıyla 1857’de Maarif-i Umumi Nezaret‘i (Eğitim Bakanlığı) kurulmuş ve bakanlığın ilk faaliyeti
ise 1859’da kız öğrencilere yönelik ortaokul seviyesinde eğitim kurumunun açılması olmuştur (Van Os; 2001:
340). Geniş çaplı eğitim reformlarından biri de kızların eğitimine yasal zorunluluk getiren 1869 yılında Maarifi
Umumiye Nizamnamesi’nin çıkarılmasıdır (Kurnaz, 1991:5). Kadına yönelik yapılan düzenlemeler devlet eliyle
yapılması şeklinde olmakla birlikte aslında bilinçlendirme, bilgilendirme, harekete geçirme, yol gösterme
şeklinde faaliyet gösteren birçok dernek ve dergi kadın inkılabının gerçekleşmesini sağlayacak başlıca araçlar
olarak da kullanılmışlardır (Çakır, 1996: 316).
Cumhuriyet öncesi dönemde kadına yönelik olarak yapılan çalışmalar daha çok toplumsal alanda yapılmış ve bu
dönemdeki kadın hareketleri de kadınları toplumsal yaşama ilgi duyması şeklinde yönlendirmiştir. Ancak bu
dönemde kadın siyasal alana da yönelmeye başlamıştır. Özellikle II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte de kadının
siyasete eğilimi oldukça artmıştır. Dönemin İttihat ve Terakki Partisi de bunu destekleyerek, İttihat ve Terakki
Kadınlar Şubesi’ni kurmuş ve partiye kadın üye kabul etmiştir. Böylelikle kadını siyasete dahil edecek bazı
adımlar atmıştır (Yüceler, 2008: 134).
Genel olarak yaşanan gelişmelere bakıldığında kadına yönelik haklar verilmesi ve kadının toplumsal alanda yer
almasının sağlanması açısından bu alanın devlet tarafından çizilmesi aslında kadınlar üzerinde yeni bir
“efendi”nin de ortaya çıkmasına yol açmıştır (Berktay, 2001: 352). Bu noktada kadın demokratikleşmenin baş
aktörü konumunda olurken devlet tarafından sağlanan imkanlarla bu sürece dahil edilmiştir. Bu geleneği
Cumhuriyet sonrasında da görmek mümkündür.
3.2. Cumhuriyet Sonrası Demokratikleşme Çabaları ve Kadın Hakları
II.Meşrutiyet’ten itibaren demokratikleşme ve parlamentarizm siyasî düzenine doğru Cumhuriyet’in yeni ulus
inşasında kadına toplumsal ve siyasi alanda birçok haklar verilmiştir. Türkiye’de kadın haklarının Batı
ülkelerinde olduğu üzere tabandaki kadın gruplarının isteklerinin bir yansıması sonucu değil, siyasal elitin
ülkeyi yönlendirme tercihinin sonucu olarak gündeme geldiği genel görüştür (Özbudun 1995: 172). Bu durum
Osmanlı modernleşme sürecinden kalan bir gelenek olarak Cumhuriyet de devam ettiği görülmektedir. Ancak
bu kadın hareketlerinin hiç olmadığı anlamına da gelmemektedir.
Bu hakların tepeden inmeci bir anlayışla getirilmesi düşüncesi yaygın kabul görmekle birlikte bu düşünceye
karşı çıkan Arat’a göre (1998: 26), dünyayı şaşkına çeviren bu devrimci oluşum içinde kadınların yeri
tartışıldığında ‘kadın devrimi’ni kadınsız gerçekleşmesinin, kadın haklarının tepeden inme verilmesinin
koşulları mevcut değildir. Ona göre Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, II. Meşrutiyet döneminde
ülkenin çeşitli yerlerinde kadın haklarına yönelik olarak etkili mücadele eden ve bu amaçla yayın çıkaran kadın
hareketleri bulunmaktadır. Bu düşünce değerlendirildiğinde kadınların demokratikleşme sürecinin hem konusu
hem de aktörü olduğunu söyleyebiliriz.
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Cumhuriyetin inşa sürecinde birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de kadınlara haklar tanınmıştır. Kadınlar
milletvekili olarak meclise girebilmiş fakat yönetimde yer alamamışlardır. Bu dönemi “devlet feminizmi”
(Abadan, 1998: 328) olarak nitelendirenlerle birlikte tek parti döneminde mecliste bulunan kadın vekillerin
parti değil “kadınların temsilcisi” olarak görüldüğü de ifade edilmektedir (Arat, 1998: 266). Ancak demokrasi
unvanına sahip çıkan ülkelerde, yalnızca biçimsel eşitliği yaşamaktadırlar. Seçimlerde oy kullanma oranları
erkeklerin oy kullanma oranıyla hemen hemen aynıyken, kadınların oy kullanma hakkını kazanma tarihleri ne
olursa olsun kadınlar ulusal politikadaki yüzde oranı çok düşük kalmaktadır (Phillips, 1995: 82). Bu ise biçimsel
eşitliğin pratikte uygulama alanı bulmadığını göstermektedir.
Cumhuriyet rejimi kadınların kamusal alana çıkarak meslek sahibi olmalarını resmi ideoloji olarak benimsemiş
bir rejimdir (Berktay, 2002: 284). Bu amaçla Cumhuriyet döneminin en önemli gelişimlerinden biri 1914 yılına
Türk kadınına yükseköğrenim imkânının verilmesidir (Kurnaz, 2013). Kadının siyaset, eğitim ve işgücü gibi
değişik biçimlerde tanımlanmış kamusal alanlara çekilmesi devletin laik özelliklerinden birisi olarak
tanımlanabilir (Bakacak, 2009: 633). Bu amaçla cumhuriyetin temel nitelikleri çerçevesinde kadının kamusal
alanda yer almasına dair birçok yenilik aşama aşama kaydedilmiştir. 1917 yılında İsviçre medeni kanunu örnek
alınarak hazırlanan Aile Hukuku Kararnamesi çıkarılmıştır. Bu kararnamede İsviçre Medeni Kanununun
kadınlara yönelik olarak verdiği tüm hakların nerdeyse tümü Osmanlı kadınına da verilmiştir (Çaha, 2013: 6).
Siyasal anlamda kadınların siyasal örgütlenmelerine yönelik olarak 1923‘te Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir
parti kurulmuştur. Bu parti II. Meşrutiyet‘in dergi ve derneklerinde yetişen kadınlar tarafından kurulmuştur.
Ancak henüz siyasi hakları elinde olmayan kadınların kurduğu bu partinin öncelikli hedefi siyasi olmamıştır. İlk
olarak hedefleri eğitim, aile hukuku ve çalışma hayatıyla ilgili haklar konusunda kadınları bilgilendirme
yönünde olmuştur (Gökçimen, 2008: 20).
Yasal anlamdaki gelişmelere baktığımızda ise bu dönemde önemli bir gelişme 1926 tarihinde İsviçre Medeni
Kanunu‘nu temel alan Türk Medeni Kanunu‘nun kabul edilmesidir. 4 Ekim 1926 da yürürlüğe giren Türk
Medeni Kanunu ile Türk kadını yeni medeni haklara sahip olmuştur (Konan, 2011: 167).
1924 Anayasasının ilk kabulünde kadın ve erkek siyasal açıdan eşit konumda değildi. Siyasi haklar erkek
vatandaşlara verilmişti. Seçime katılabilmek 18 yaşını dolduran erkek vatandaşlara seçilme ise 30 yaşını
dolduran erkek vatandaşlara verilen bir haktı. Ancak 1924 anayasasında yapılan bazı değişiklikler ile kadın
siyasal alanda yer almaya başlamıştır.
Kadınlara siyasal anlamda ilk düzenleme 1930 yılında Belediye Yasası ile seçimlere katılabilme imkanı
tanımıştır (Gökçimen, 2008: 20). Yerel seçimlerde sandık başına giden kadınlar 1933 yılında Köy Kanununun
bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle seçilme hakkı konusunda ilk düzenlemeler yapılmış, köylerde
kadınların köy muhtarı ve ihtiyar kuruluna seçilebilme ve seçilme hakkı verilmiştir (Konan, 2011: 167-168).
1924 Anayasasının 10 ve 11. Maddelerinde 1934 yılında yapılan değişiklikle kadın ve erkek arasında siyasal
anlamda eşitlik sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklik ile kadın ve erkek ayrımı yapılmadan 30 yaşını dolduran her
vatandaş milletvekili seçilebilecek, 22 yaşını dolduran her Türk, milletvekili seçebilecektir. Kadın ve erkeğin
siyasal alanda eşit kılan bu düzenleme ile siyasal alanda biçimsel de olsa eşitlik sağlanmıştır. Ancak pratikte
değişimin bu kadar hızlı olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Günümüzde bile hala kadının siyasal
alanda erkeklere oranla çok fazla etkin olmadığını görmekteyiz.
Cumhuriyet dönemi ile birlikte devlet tarafından kadınlara birtakım haklar vermesiyle, toplumsal alandaki
konumları değişmemesine rağmen, devlet eli ile gerçekleşen ve bu düzenlemelere karşı kadınların ataerkil
yapıyı sorgulamak yerine rejime övgüler dizdiği görülmektedir. Bu durum Osmanlı‘dan bu yana devam eden
kadınlar, Modernleşme-Batılılaşma projesinin araç-nesneleri haline gelmişlerdir (Doğan, 2010: 44). Bu durum
ise kadına toplumsal alanda yüzyıllardır biçilen rollerin değişmemesinden kaynaklanmaktadır.
Günümüze kadar gelen süreçte kadına toplumsal ve siyasal alanda yapılan düzenlemeler ile hukuksal zeminde
eşit konuma getirilmiştir. Ancak uygulamada bu eşitliğin sağlanamadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle
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1980'lerden sonra kadınlarla ilgili yüzyıllardır süren eşitlik mücadelesinde siyasal ve toplumsal alanda eşitliğin
sağlanması adına adımlarına devam etmiştir. 1 Mart 1980 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini Türkiye 1985 yılında onaylayıp 19 Ocak 1986 tarihinde
yürürlüğe koymuştur (KSGM, 2013: 1). Sözleşme; kadınların siyasal kararlara katılım hakkının genel
çerçevesini tanımlamakta ve eşit katılımı sağlamak için taraf devletlere özel önlemler alma zorunluluğunu
getirmektedir (TUSİAD, 2000: 230).
Türkiye‘nin taraf olduğu kadın hakları ile ilgili değinilmesi gereken bir sözleşme de 18 Ekim 1961‘de
imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (Avrupa Sosyal
Şartı)‘dır. Sözleşmeye göre çalışan kadınların korunma hakları, kadın-erkek ayrımı yapılmadan birçok sosyal
ve ekonomik alanda bireylere tanınması gereken haklar belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır.
Uluslararası alanda yapılan düzenlemeler yanında ulusal düzeyde ise 1990 yılında Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü (KSGM) kadın politikaları geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Genel Müdürlük sorunların
parlamentoya taşınması ve kadınlar lehine kararlar alınması konusunda etkili çalışmalar yürütülmektedir
(KSGM, 2013: 1).
Kadın ve erkeğe yönelik düzenlemelerin yer aldığı Türk Medeni Kanunda da değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak
2002 tarihinde yapılan değişikliklerle, karı ve koca arasındaki eşitlik ilkesi gereği kadın-erkek eşitliğini
sağlayan, kadınları aile ve toplum içerisinde erkekler ile eşit kılan, cinsiyet ayrımcılığına son veren, kadın
emeğini değerlendiren düzenlemeler getirmiştir (Ulusan, 2013:163-165). Kanunla getirilen en önemli değişiklik
aile reisliği ile ilgilidir. Aile reisi kocadır ifadesi çıkarılarak evlilik birliğini eşler beraber yönetirler ifadesi
getirilmesi ataerkil yapılanmanın yasal yollarla ortadan kaldırılması anlamını ifade etmektedir. Kanun genel
olarak değerlendirildiğinde medeni haklarda erkek egemen yapının yıkılarak kadın ve erkeğin eşit statüye
kavuşmasını sağlamıştır.
Çalışma hayatına ilişkin olarak 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe konulan yeni İş kanununda düzenlemeler
yapılmış ve İnsan hakları bakımından İşçi- İşveren ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle ayrım
yapılamayacağı düzenlenmiştir
Son dönemde yapılan anayasa değişikliklerine baktığımızda ise, 2001, 2004 ve 2010 yıllarında yapılan
değişiklikler şöyledir:




Madde 10- Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla
yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.)
Madde 41- 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle “ve eşler arasında eşitliğe
dayanır”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
Madde 66- Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür İbaresi kaldırılmıştır (Mülga cümle:
3/10/2001-4709/23 md.)

Tüm bu düzenlemeler ile birlikte siyasal alanda eşitliği 1934’lerde kazanan kadının toplumsal alanda da yasal
düzenlemeler ile eşit konuma getirilmesi uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Siyasal alandaki pratikte
yaşanan soruların kaynağını da aslında toplumsal düzenlemelerin eksikliğinde aramak yanlış olmayacaktır.
Kamusal alanda var olma mücadelesi veren kadının yasal engeller karşısında bu mücadelede geride kalması
başarısızlık olarak da algılanamamalıdır.
Geçmişten bu yana süregelen geleneksel muhafazakar kadınların kamusal alanda var olma mücadelesi aslında
Türkiye‘deki sosyolojik ve kültürel modernleşmenin bir başarısı olarak görülebilir. Modern dünyanın sosyal
yaşamın tüm dinamiklerini aileden kamusal alana taşıdığını göz ardı etmemek gerekmektedir (Çaha, 2013: 13).
Ancak gelinen bu nokta tüm bu düzenlemeler dikkate alındığında nüfusun yarısını oluşturan kadınların,
demokrasinin en temel unsuru olan temsil ve katılım oranlarının istenilen düzeyde olmaması yalnızca kadınlar
ya da toplumsal bir sorun olarak kadın erkek eşitliği açısından değil, aynı zamanda Türk demokrasisi açısından
da büyük bir sorun teşkil etmektedir (Kabasakal, 2007: 47).
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Ulusal politikalara katılma bir her şeyden önce bir siyasal davranış gösterisidir, ayrıca bir karar verme işlemini
de içermektedir. Artık erkeklerin yanında siyasal davranışın ana öğesi olan kadının, eğitim, kitle haberleşme
araçlarından yararlanma, gelir gibi siyasal katılmayı etkileyen unsurular bakımından elverişli ülkelerde dahi söz
konusu eşitliğin henüz sağlanamadığı yapılan siyasal davranış araştırmalarında görülmektedir (Tokgöz, 1979:
16).
Kadının siyasal alan yanında toplumsal alanda da etkin rol oynaması ekonomik anlamda kadını toplumsal
alanda erkekle eşit bir yapıya getirse de konuya farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Marksist anlayışı da
kapitalizmin kadını özgür kılmak için değil, onu erkekten daha fazla sömürmek için aile yuvasından çekip
çıkardığını ve toplumsal üretime ittiğini ve bu nedenle “kadını aileye hapsetmek için dikilen ahlaki, politik,
hukuki ve ekonomik engelleri devirmemeye çok dikkat edildiğini” iddia etmektedir (Engels, 1986: 90). Konuyu
bu bakış açısı ile ele aldığımızda demokratikleşme olgusunda kadının araç olarak kullanıldığı yargısını çıkarmak
gerekecektir. Ancak her ne kadar araç olarak kullanılsa da kadın demokratikleşme sürecindeki yeri ekonomik
haklara paralel olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu düşünce yapısındaki Lenin’in sürekli ve eksiksiz
demokrasinin sağlanmasında kadınlar, genel olarak politik hayata serbestçe katılmasının gerekliliği ifadesi ile
konunun ekonomik ve siyasi olarak ayrıştırıldığını gözler önüne sermektedir.
Bunun yanı sıra Çaha (2013: 4), kadın hareketleri ile ekonomik hayata katılım arasındaki bağlantıyı eğitim
imkânı ile açıklamaktadır. 19 yy. kadın hareketinin kökleşme dönemi olarak nitelendirilmekle birlikte bu
dönemde kadınların henüz siyasal bir kimlik kazanmadığına, sadece ekonomik alanda etkinliği ön plana
çıkmıştır. Özellikle eğitim alanında yapılan düzenlemeler ile kadına eğitim hakkının verilmesi kültürlü kadın
unsurunun 19 yy ikinci yarısında yükselişe geçtiğine dikkat çekmiştir. Bu dönemde Osmanlı aydın kesiminin
de batı ile kurulan ilişkiler sırasında Tğrk kadının iyi bir eğitim alması noktasında görüş birliğinde olduğunu
ifade etmiştir (Dinçkol, 1998: 44).
4. SONUÇ
Demokratikleşme bir süreçtir ve bu süreç şartlar değiştikçe dinamizmini koruyan bir yapıya sahiptir. Türk
demokratikleşmesi Tanzimat’tan bu yana batı eksenli olmuş ve deyim yerindeyse demokratikleşme hareketleri
devlet eliyle gerçekleşmiştir. Demokratikleşme süreci içinde mücadele barındıran bir süreç olmasına karşın
bizde ki uygulaması süreci devlet politikası haline getirmiştir. Her ne şekilde olursa olsun demokratikleşme
süreçlerinde öne çıkan kavram “eşitlik” olmuştur. Bu eşitliğin sağlanmasında baş aktör ise kadın unsuru
olmuştur.
Türk modernleşmesini ve dolayısı ile demokratikleşmesini Tanzimat’tan bu yana ele aldığımızda
demokratikleşmenin önemli aktörlerinden birinin “kadın” olduğu görülmektedir. Tanzimat’la birlikte başlayan
batılılaşma çabalarında ilk olarak kadının toplumsal alanda varlığı hissedilmiştir. Bununla birlikte devam eden
süreçte kadının eğitim hakkını kazanması, ekonomik hayata dahil olması ve siyasal alanda etkinliğine yönelik
haklar verilmiştir. İster Osmanlı’nın son dönemi olsun ister Cumhuriyet döneminde demokratikleşme adına
yapılan çalışmalarda kadına yönelik düzenlemelere muhakkak rastlanmaktadır. Aslında olay Türkiye açısından
da değil diğer dünya devletlerinde de demokratikleşme sürecinde kadın ister araç olsun ister aktör önemli bir
yere sahiptir. Kadın unsurunu görmezden gelecek bir demokratikleşme sürecinden bahsedilemez.
Ancak yapılan araştırmalara bakıldığında, kadın ve erkeğin haklar açısından eşit olsalar dahi, kadının siyasal
alanda etkinliğinin erkek nüfusa göre çok gerilerde olduğu tespit edilmiştir. Kadının toplumsal statüsü gereği
onu bu alana erkek nüfus kadar etkili kılamayacağından demokratikleşme sürecinde “kadın” unsuru da her
zaman var olacağı açıktır.
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TÜRKİYE’DE KENT SAKİNLERİNİN GÜNDELİK
YAŞAMLARINDAKİ SUÇA MARUZ KALMA RİSK ALGILARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1
Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü
ebsipahi@konya.edu.tr.

ÖZ
Günümüzde kent sakinlerinin karşı karşıya olduğu sorunlardan biri, suça maruz
kalma risk algısı ve buna bağlı olarak yayılım gösteren suç korkusudur. Ulusal ve
bölgesel güvenlik sorunlarıyla ilişkili olarak gündeme gelen terör vb. sorunlar,
vatandaşları kamusal alanlardan uzaklaştırmakta, onların yaşam kaliteleri üzerinde
olumsuz etkiler yapmakta ve kimi zaman da kentlileri evlerine hapsetmektedir. Bu
noktada, kent sakinlerinin suça maruz kalma risk algılarının, onların gündelik yaşam
pratiklerini biçimlendirdiğini ve bireysel olduğu kadar toplumsal sonuçlar da ürettiğini
göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Bu bağlamda Türkiye kentleri, giderek insanların birbirine olan güveninin
azaldığı, kentlilerin birbirini ötekileştirdiği, görmezden geldiği, hatta birbirinden
korktuğu, kısacası ayrıştığı mekânlara dönüşmektedir. Buna karşın, kentleşmeye yön
verecek yönetimlerin ve karar alıcıların ellerinde onlara yol gösterecek saha çalışmaları
bulunmamaktadır. Bu eksiklikten yola çıkan çalışmada, Türkiye evreninde kent
sakinlerinin suça maruz kalma risk algılarını belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen
bir alan araştırmasının bulguları analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suç korkusu, kent güvenliği, risk algısı, kentliler, gündelik yaşam,
Türkiye
A Research on the Risk Perception of the Urban Dwellers in Turkey
Abstract
Today, risk perception and related to this perception, the ‘fear of crime’ is one of
the problems that the urban areas face. Problems such as terror, etc. which arise in
1

Bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü’nce desteklenen, 141221005 no’lu, “Çok Boyutlu bir Fenomen Olarak
Suç Korkusunun Türkiye Kentleri Üzerindeki Etkileri” başlıklı projeden üretilmiştir.
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relation with national and regional security problems, keep the citizens away from
public spaces, make negative impacts on their life quality and confine them to their
houses. At this point, the risk perception of the urban dwellers causes not only the
individual, but also the social results.
In this context, the cities of Turkey are being transformed into spaces in which the
people do not trust each other and in which the people are estranged, disregarded and
even afraid of each other. This results in the separation of living spaces. On the other
hand, the decision makers and governors who are in charge of orienting the urbanization
are lack of field work resources in hand to benefit from. Due to this absence, this paper
is based on a field work research focusing on the effect of the risk perception of the
urban dwellers in Turkey.
Keywords: Fear of crime, urban security, risk perception, urban dwellers, daily life,
Turkey

1. GİRİŞ
İlk insanla birlikte başlayan kurallara karşı gelme davranışı,
insanoğlunun gelişmesi, nüfusunun artması ve mobilize olmasıyla süregelmiş;
böylelikle “suç” bir olgu olarak, tarihin her döneminde varlığını farklı
görünümleriyle ve farklı etkileriyle devam ettirmiştir.
Suçun “görünen”in dışında bir de “görünmeyen”, ancak etkileri çok
daha yıkıcı olabilen maliyetleri vardır. Suçun toplumda yarattığı güvensizlik
duygusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan suç korkusu, katlanılmak durumunda
kalınan maliyetlerin başında gelmektedir.
Moderniteyle birlikte gelişen kentleşme süreçleri de güvensizlik algısını
artırmış, suç korkusunu körüklemiştir. Özellikle kente gelen göçmenlerin çoğu
zaman ekonomik, mekânsal ve toplumsal olarak kentlileşememeleri ve bunun
sonucu olarak, kentin çöküntü alanlarında ya da kent dışında oluşturdukları
yoksul mahallelerde kendi gettolarını oluşturmaları, bu alanların gerek fiziksel,
gerekse toplumsal olarak barındırdığı sorunlar, bazı kentsel mekânların sıklıkla
suç ve şiddetle anılmaları sonucunu doğurmuştur. Ancak, günümüzün
kozmopolit kentlerinin diğer bölgelerinde de (nitelikli konut alanları vb.) suç
oranlarının artması ve suçların çeşitlenmesi söz konusudur. Özellikle
tanınmama ya da izini kaybettirme gibi avantajlar (Derdiman, 2010: 55), kenti
suçlular açısından ayrıca bir cazibe alanı haline getirmektedir.
Öte yandan, kent yalnızca yoksullar ya da suçlular açısından değil,
nitelikli, vasıflı ve sosyoekonomik düzeyi yüksek kesimler için de bir çekim
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merkezidir. Bu kesimler içinde de suça eğilimli kişiler mevcuttur. Servetine
servet katmak isteyenlerin, psikolojik tatminsizlik yaşayanların ya da genetik
olarak suça eğilimli olan beyaz yakalıların işledikleri suçlar da, kente özgü
suçlar olarak farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadırlar. Kentlerde çeşitlenen bu
suç biçimleri ve istatistiksel olarak suç oranlarının kentlerdeki belirgin artışı,
toplumsal bir fenomen olarak suç korkusunun kent ölçeğinde ele alınmasının
gerekliliğini gündeme getirmektedir.
Yukarıda dile getirilen gereklilikten yola çıkan bu çalışma, benzer
sorunlarla yüzleşmek durumunda olan Türkiye kentlerinde yaşayanların
gündelik yaşam pratiklerini biçimlendiren ve bireysel olduğu kadar toplumsal
sonuçlar da üreten suça maruz kalma risk algısının boyutları hakkında bir analiz
yapabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.
2. SUÇ KORKUSU VE SUÇA MARUZ KALMA RİSK ALGISI
Kısaca “suçtan mağdur olma korkusu” olarak da ifade edilen suç
korkusu, dar anlamda “tehlike beklentisinden kaynaklanan endişe/kaygı
duygusu” (Warr, 2000: 452) olarak tanımlanır. Geniş anlamda ise “bireysel ve
toplumsal süreçleri kapsayan, güvensizlik duygusunun yapısı” olarak
tanımlanmaktadır (Kul, 2012: 29-30;). Üzerinde uzlaşılmış bir tanım olmamakla
birlikte, yazında suç korkusu çeşitli boyutlarıyla ele alınarak tanımlanmaktadır
(Uludağ ve Dolu, 2013). Çalışmanın kapsamı gereği bu ayrıntılı tanımlara yer
verilmeyecektir.
Ancak, suç korkusuna ilişkin kavramsal birtakım nüans farklılıklarına
burada kısaca yer vermek gerekmektedir. Suç korkusuna ilişkin tanımlamalar,
suç korkusunun; algısal, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç temel
bileşenden oluştuğunu ortaya koymakta ve korkunun üç bileşenini birbirinden
ayırmaktadır. Korkunun algısal boyutu, risk algılarının oluştuğu mantıksal
düşünme sürecini içerirken, duygusal boyut korku ile ilişkilendirilen duygulara,
davranışsal boyut ise bir suç eylemi ile karşılaşıldığında verilen fiziksel
tepkilere vurgu yapmaktadır (Franklin, T.W., Franklin, C.A. ve Fearn, 2008:
205)
Algısal boyut, risk algısı (perceived risk), duygusal boyut suç korkusu
(fear of crime), davranışsal boyut ise kısıtlanmış davranış (constrained
behaviour) olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada Öztürk vd. (2016: 1491) şu
yorumu yapmaktadırlar: “Suç korkusunun doğru biçimde ölçülmesi, bu üç
boyutun birbirinden ayrılmasıyla mümkündür. Oysa araştırmalarda bilhassa
risk algısı ile suç korkusu birbirine karıştırılmıştır. Bu durum suça maruz kalma
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korkusunun çalışıldığı ilk dönemlerde daha bariz görülmektedir. İlk dönem
çalışmalarda suç korkusunu kavramlaştırırken daha çok algısal boyutun ön
plana çıktığı, kavramın insanların kendi güvenlikleri ile ilgili genel kaygıları
olarak tanımlandığı görülmektedir. Oysa bireylerin kendi güvenlikleri ile ilgili
hissettikleri kaygı daha çok bireyin riski nasıl algıladığı ile alakalıdır. Bireyin
risk ile ilgili yargısı onun korkmasını gerekli kılmamaktadır. Birey suça maruz
kalma riskinin yüksek olduğunu düşünse bile bu düşünce onun korkmasına
neden olmayabilir. Korku daha çok muhtemel bir tehlike karşısında insanda
bazı fiziksel değişimleri harekete geçirmektedir. Korkan insanın vücudunda
adrenalin salgılanmakta ve adrenalin bireyin kendini savunması için ona
cesaret vermektedir. Ancak bu farklılık göz ardı edilmiş, bu dönemde
araştırmacılar bireylerin risk algısını ölçmelerine karşın ısrarla suç korkusunu
ölçtüklerini iddia etmişlerdir.”
Bu kavramsal nüans farklılıkları göz önünde bulundurulmakla birlikte
(ve bu tür eleştirilere uğramak pahasına) bu çalışmada zaman zaman “risk
algısı” kavramı “suç korkusu” ile karşılanmıştır. Bunun nedeni, algı ölçmeye
yönelik nicel araştırmalarda sözü edilen davranışsal, psikolojik ya da fiziksel
tepkilerin ölçülmesinden ziyade mevcut durumun genel bir fotoğrafını çekmeye
yarayacak istatistiksel verilere erişilmesinin amaçlanmasıdır.
3.TÜRKİYE’NİN KENTLEŞME DENEYİMİNDE RİSK ALGISININ
DEĞİŞİMİ
Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren hız kazanan kentleşme ve kentlerin
kalabalıklaşması ile orantılı olarak suç oranlarındaki artış, güvensizlik,
yabancılaşma, ayrışma gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle
1980’lerden itibaren pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de uygulamaya
konulan neo-liberal politikalar, kentlerdeki gelir dağılımı eşitsizliklerini
belirginleştirmiş ve kutuplaşmayı artırmıştır. Bu kutuplaşma, kentlerde göreli
yoksunluğun suç oranlarının artmasına ve “öteki”ne karşı duyulan güvensizlik,
endişe ve öfke gibi duyguların körüklenmesine ve toplumda suça maruz kalma
risk algısının belirgin biçimde yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Bu durum, kentlileri mekânsal anlamda da birbirinden ayrıştırmış,
kentsel kamusal alanları yeniden biçimlendirmiş, özellikle de yaşam alanlarını
birbirinden uzaklaştırmıştır. Özellikle neo-liberal politikaların kentleri
dönüştürücü etkilerinden biri olarak gündeme gelen güvenlikli konut alanları,
önce üst sınıfların yaşam alanları olarak belirmiş, ardından orta sınıfın da konut
ve yaşam alanı tercihlerini yönlendirmiştir. Bu anlamda “gönüllü gettolarına”
çekilen kesimler, kentin genelinden ayrışma ve kendini kentsel kamusal
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alanlardan yalıtma eğilimine girmişlerdir (Sipahi, 2011). Diğer taraftan, kendini
yoksul yaşamlarından kurtaramayan kesimler de giderek suça ya da istenmeyen
durumlara kolaylıkla tanıklık edilebildiği mahallelerde yaşamını sürdürmek
zorunda bırakılmıştır. Buna bir de “kentsel dönüşüm” uygulamalarının yerinden
edici etkileri eklemlendiğinde, söz konusu kesimler için risk çok daha farklı
görünümleriyle gündeme gelmiştir.
Türkiye kentlerindeki dönüşüme ilişkin olarak yukarıda dile getirilen
sorunlara, bir de son yıllarda Suriyeli mülteciler ve kentlerde artan terör
olayları1 eklenmiştir. Bu bağlamda, suça maruz kalma risk algısının arttığı ve
suç korkusunun günümüzde Türkiye’de hemen her kesimden kent sakininin
yüzyüze olduğu yaygın bir sorun olduğunu ifade etmek yanlış bir tespit
olmayacaktır.
4. ALAN ARAŞTIRMASI
Çalışmanın bu bölümünde, günümüzün çeşitlenen ve büyüyen
kentleşme sorunlarıyla baş etmek durumunda olan Türkiye’deki kentlilerin,
suça maruz kalma risk algılarının ölçülmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bir
alan araştırmasına yer verilmektedir.
4.1. Araştırmanın Amacı, Yöntemi, Evreni ve Örneklemi
Bu araştırma, günümüzde yaşanmakta olan “dünyanın kentleşmesi”
sürecinden, toplumların ve bireylerin çeşitli biçimlerde etkilendiği
düşüncesinden yola çıkarak; bu etkilerden biri olan suça maruz kalma risk algısı
üzerine odaklanmaktadır. Kente aidiyet duygusunu zedelemesinden, yaşam
kalitesi ve memnuniyetini düşürmesine, günlük yaşamın sınırlandırmasından,
kişinin diğer insanlara şüpheyle bakmasına, kimi kentsel alanları kullanmaktan
kaçınmasına, hatta dışarı çıkamamasına kadar birçok kentsel, toplumsal, hatta
yaşamsal sonuç üreten risk algısının, Türkiye’de kentlerde yaşayan bireylerin
gündelik yaşam pratikleri bağlamında ölçülmesi, bu çalışmanın temel amacıdır.

1

Konuya ilişkin en güncel veri, IPSOS-MORI Araştırma Şirketi’nin dünyadaki ülkeleri
kapsayan bir korku haritası çalışması olan “What Worries the World” başlıklı
araştırmada yer almaktadır. Buna göre, Türkiye’de %76 oranında insanın “terör
saldırısına uğramaktan korktukları” (en yüksek düzeyde korku hissedilen ülke)
belirlenmiştir (www.ipsos-mori.com, 13.10.2016). Benzer bir oran (%81,4), bu
çalışmanın üretildiği Proje kapsamında da bulgulanmıştır (Ayrıntılı bilgi için Bkz.
Sipahi, 2016: 130).
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Araştırmada niceliksel anket yönteminden yararlanılmıştır. Veri
toplama aracı olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Anket
çalışması, 22 Şubat - 9 Mart 2016 tarihleri arasında belirlenen örneklem planı
doğrultusunda toplam yirmi altı kent merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Anket çalışmasının kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
bulunan tüm kentlerdir. Araştırmanın evrenini Türkiye sınırları içerisinde
yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kent merkezleri esas alınmıştır. Kentler,
“İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS - NUTS)” esas alınarak
belirlenmiştir. Anket çalışması Düzey 2’de yer alan yirmi altı il, seksen üç ilçe
ve toplam üçyüzdoksandört mahallede, 2000 katılımcı ile yüz yüze görüşme
yöntemiyle saha çalışması gerçekleştirilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin merkez ilçelerinde1, büyükşehir
belediyesi bulunmayan illerde ise merkez ilçelerde ve 2014 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi nüfus yoğunluğuna göre belirlenen mahalleler2 örneklem
olarak seçilmiştir. Yerleşim birimlerinin tespitinden sonra, belirlenen
mahallelerde hangi sokaklarda veya caddelerde anketin uygulanacağı rastsal
(random) yöntemle seçilmiştir. Görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde
olasılıklı örneklemeden vazgeçilmiş, cinsiyet ve yaş kotaları uygulanmıştır.
4.2. Araştırma Bulguları
Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye’de kentlilerin suça maruz kalma
risk algılarını analiz edebilmek için tasarlanan anket çalışmasından elde edilen
bulgulara yer verilmektedir.
4.2.1.Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerinin Analizi
Araştırma, örneklem olarak belirtilen 26 kentte yaşayan toplam 2000
kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan örneklem grubunun
sosyo-demografik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla yöneltilen sorulardan
ilki, katılımcıların cinsiyet dağılımını belirlemeye yönelik olmuştur.

1

Çalışmada kullanılan “Merkez ilçe” kavramı, 6360 Sayılı yasal düzenleme öncesinde
“merkez ilçe” olarak adlandırılan ilçeler için kullanılmaktadır.
2
Örneklem kapsamına alınan ilçelerde kaçar mahallenin örnekleme dâhil edileceği, ilçe
merkezinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenmiştir.
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Tablo 1. Örneklem Grubunun Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
TOPLAM

Sayı
994
1006
2000

%
49,7
50,3
100,0

Tablo 1’de görüldüğü gibi, örneklem grubunun %49,7’si “kadın”;
%50,3’ü “erkek”tir. Katılımcılar cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, 2015
yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi cinsiyet verilerine göre Türkiye evrenini
yansıtmaktadır.
Tablo 2. Örneklem Grubunun Yaş Dağılımı
Yaş
18-24
25-34
35-44
45-59
60 ve üstü
TOPLAM

Sayı

582
589
427
314
88
2000

%

29,1
29,5
21,3
15,7
4,4
100,0

Tablo 2’ye göre örneklem grubunun yaş dağılımları; 18-24 yaş arası
%29,1; 25-34 yaş arası %29,5; 35-44 yaş arası %21,3; 45-59 yaş arası %15,7;
60 ve üzeri yaş %4,4 biçimindedir. Bu dağılım değerlendirilirse, örneklem
grubunun genç bir profile sahip olduğu ifade edilebilir. 2015 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi yaş verilerine göre Türkiye’de “yaşlı nüfus” olarak
adlandırılan 65 yaş ve üzeri nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı %8,2’dir. Yaş
dağılımı açısından gençlerin örneklem grubunda çoğunluğu oluşturması bu
çalışma açısından anlamlıdır, çünkü bilindiği gibi Türkiye’de kentsel nüfusun
önemli bir bölümünü aktif, çalışma yaşında genç nüfus oluşturmaktadır. Kırda
doğup büyüyen bireyler de, kırın iticiliği ve kentin çekiciliği nedeniyle, kente
göç etmektedirler (Keleş, 2015). Bu durum da kentli nüfusun daha çok
gençlerden meydana gelmesi sonucunu doğurmaktadır.
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Tablo 3. Örneklem Grubunun Medeni Durumu
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Eşinden ayrı
Boşanmış
Eşi vefat etmiş
TOPLAM

Sayı
992
924
20
34
30
2000

%
49,6
46,2
1,0
1,7
1,5
100,0

Kentsel nüfus bağlamında değerlendirildiğinde, örneklem grubunun
medeni durumlarının oldukça dengeli dağıldığı görülmektedir. Buna göre
katılımcıların %49,6’sı “evli”, %46,2’si “bekâr”, % 4,2’sinin ise “eşinden ayrı”,
“eşi vefat etmiş” ya da “boşanmış” olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Örneklem Grubunun Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora
TOPLAM

Sayı
18
282
280
849
519
44
8,0
2000

%
0,9
14,1
14,0
42,4
26,0
2,2
0,4
100,0

Örneklem grubunun sosyal statülerini belirleyebilmek amacıyla ilk
olarak eğitim düzeyleri sorgulanmıştır. Eğitim durumları bağlamında örneklem
grubunun; %0,9’unun “okur-yazar”, %14,1’inin “ilkokul mezunu”, %14’ünün
“ortaokul mezunu”, %42,4’ünün “lise mezunu”, %26’sının “üniversite
mezunu”, %2,2’sinin “yüksek lisans” ve %0,4’ünün “doktora” mezunu
oldukları görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımı
incelendiğinde en yüksek dağılımın “lise mezunu” olduğu görülmektedir.
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Tablo 5. Örneklem Grubunun Meslek Dağılımı
Sayı

%

Devlet memuru

151

7,6

İşçi

333

16,7

Özel sektör çalışanı

302

15,1

Öğretmen/öğretim üyesi

40

2,0

Kamuda orta/üst düzey yönetici

14

0,7

Özel sektörde orta/üst düzey yönetici

20

1,0

Tüccar/iş adamı/sanayici

22

1,1

Küçük esnaf/zanaatkar

169

8,5

Serbest meslek erbabı(avukat doktor,müh. Vb)

58

2,9

Çiftçi/ziraatçı

4

0,2

Emekli

90

4,5

Öğrenci

415

20,8

İşsiz

57

2,9

Ev hanımı

325

16,3

TOPLAM

2000

100,0

Meslek

Diğer bir sosyal statü göstergesi olarak, örneklem grubuna meslekleri
sorulmuştur. Katılımcıların meslek gruplarına göre dağılımları incelendiğinde;
en yüksek oranı %20,8’le “üniversite öğrencileri” oluşturmuştur. Çalışmanın
kapsamını kentsel nüfus oluşturduğundan, bu oranın yüksek olması araştırma
öncesinde de öngörülmüştür. Bu oranı %16,7 ile “işçiler” ve %16,3 ile “ev
hanımları” izlemektedir. Örneklemi sırasıyla; %15,1’lik bir oran ile “özel sektör
çalışanları”; %8,5 ile “küçük esnaf/zanaatkârlar”; %7,6 ile “devlet memurları”;
%4,5 ile “emekli”ler, %2,9 ile “işsizler” ve yine %2,9 ile “serbest meslek
erbabı”; %2 ile “öğretmenler veya öğretim üyeleri”; %1,1 “tüccarlar, iş adamlar
veya sanayiciler”; %1 ile “ özel sektörde orta/üst düzey yöneticiler”; ‰7 ile
“kamuda orta-üst düzey yöneticiler” ve kentsel alanda beklenileceği üzere çok
düşük bir oranını (‰ 2’sini) “çiftçi, ziraatçı veya hayvancılar” oluşturmuştur.
Bu durum, katılımcıların herhangi bir meslek grubunda yoğunlaşmadığı,
dağılımın dengeli olduğunu göstermektedir.

291

292 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tablo 6. Örneklem Grubunun Gelir Dağılımı
Gelir Dağılımı
0-2000 TL
2001-4000 TL
4001-6000 TL
6001 TL ve üzeri
Cevap Yok
TOPLAM

Sayı
600
622
246
59
473
2000

%
30,0
31,1
12,3
2,9
23,7
100,0

Örneklem grubunun gelir dağılımları incelendiğinde; 2000 TL ve altı
gelir beyan eden katılımcıların oranı %30 ve bu orana yakın bir oranda (31,1)
katılımcının 2001-4000 TL gelir aralığında oldukları görülmektedir. Bu
dağılım, toplam denek sayısının %60’ına tekabül ettiğinden, gelir dağılımında
orta ve alt gelir grubunun ağırlıkta olduğu görülmektedir. Gelirinin 4001-6000
TL aralığında olduğunu belirten katılımcıların oranı %12,3 ve gelirinin 6001 TL
ve üzeri olduğunu ifade edenlerin oranı da %2,9’dur. Buna karşın katılımcıların
önemli bir oranı (%23,7) gelir durumlarını beyan etmekten çekinmişlerdir. Bu
durumu iki açıdan yorumlamak olasıdır. Bunlardan ilki, kişilerin gelir beyan
etme noktasında çekinmeleridir. Özellikle kentlerde varsıl kesimlerin önemli bir
bölümünün –büyük olasılıkla suç korkusu nedeniyle- gelirlerini ifade etmekten
kaçındıkları bilinmektedir. Ancak, katılımcıların gelir düzeyleri net bir biçimde
tespit edilemeyeceği gibi, gelirlerini neden beyan etmediklerinin tespit de
edilmesi güçtür. Öte yandan, kimi katılımcıların da işsiz olduğu, düzenli geliri
olmadığı ya da geliri çok düşük olduğu için cevap vermemiş olma olasılığı
mevcuttur.
4.2.2. Örneklem Grubunun Gündelik Kentsel Yaşam Pratiklerine
İlişkin Risk Algılarının Analizi
İnsanların gündelik yaşamlarının başlangıç noktası evleridir. İnsanların
önemli bir bölümü evlerinde kendilerini güvende hissederler. Bu noktada
kişinin risk algısının evinde en az düzeyde olması beklenir. Ancak,
kentleşmenin getirdiği yoğun göç ve işsizlik vb sorunlar, özellikle, evden
hırsızlık ya da evde saldırıya uğrama olaylarında artışa neden olmakta, bu
durum da kişinin kendini en güvende hissetmesi gereken evinde huzursuz ve
endişeli hale getirebilmektedir. Bu endişe üzerinde kişinin incinebilir ya da
savunmasız oluşu da etkili olmaktadır. Konuya ilişkin olarak, örneklem grubuna
“Evinizde yalnızken kendinizi güvende hisseder misiniz” sorusu sorulmuştur.
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Grafik 1. Örneklem Grubunun Evde Yalnızken Güvende Hissetme Durumu
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Yüksek bir oranda katılımcı (%82,5) evde yalnızken “güvende
hissettiğini” belirtmiştir. Evde yalnızken güvensiz hisseden katılımcı sayısı
oldukça düşüktür (%5,8). Buna karşın “ne güvenli ne güvensiz” cevabını veren
katılımcı sayısı %11,3’tür ve bu cevabı veren katılımcıların bir miktar suç
korkusu taşıdıkları sonucuna varılabilir.
Grafik 2. Örneklem Grubunun Komşulara Duydukları Güven
60
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0
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7,4 3,4 1,1
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Kentlilerin gündelik yaşamlarında komşularıyla kurdukları ilişkiler,
onların risk algılarını azaltan bir etki yapmaktadır. Güçlü sosyal kontrolün
varlığı “geleneksel mahalleye” özgüdür. Bu da suç işlenme olasılığını
azaltmaktadır. Örneklem grubunun mahalle sakinlerine duydukları güven
düzeyini belirlemek amacıyla, “Komşularınıza ne kadar güvenirsiniz?” sorusu
yöneltilmiştir. Grafik 2’de görüldüğü gibi, katılımcıların %60,9’u “komşularına
güvendiğini” dile getirmiştir. Bu oran, kentlerin büyümesiyle komşuluk
ilişkilerinin zayıflaması gündemde olan bir durum olmakla birlikte, henüz
güven ve dayanışma gibi duyguların yitirilmediğini, diğer bir anlatımla, bir
biçimde Türkiye kentlerinde komşuluk ilişkilerinin güven temeline dayandığını
göstermektedir.
Buna karşın, örneklem grubunun %10,8’i de “komşularına
güvenmediğini” belirtmiş; %27,3 oranında katılımcı da “ne güvenirim ne
güvenmem” demiştir. Yaşanılan süreçte, tıpkı değerlerde aşınma yaşandığı gibi,
toplumsal güvenin en temel belirleyicilerinden biri olarak, komşulara güven
konusunda önemli bir aşınmanın yaşandığı sonucuna varılabilir. Her ne kadar
komşularına güvenen katılımcıların oranı %60 civarında olsa da, komşularına
karşı güven problemi yaşayanların oranı (%40) azımsanamayacak düzeydedir.
Öte yandan, kent sakinlerinin gündelik yaşam pratikleri içinde, mahalle
ve komşuluk ilişkileri kadar kentsel hareketlilik de önemli bir yere sahiptir.
Kentin güvenli bir yer olarak algılanmasına yönelik olarak neredeyse tüm
çalışmalarda sorulan sorulardan biri; “gece vakti dışarı çıkmak için kenti
güvenli bulunup bulunmadıkları” sorusudur. Genel olarak suç oranlarına ilişkin
veriler incelendiğinde, gündüz vakti geceye oranla daha fazla suç işlendiği
bilinmekle birlikte, insanlar kendilerini daha çok gece/akşam saatlerinde
tedirgin hissetmektedirler.
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Grafik 3. Örneklem Grubunun Kenti Gece Vakti Dışarı Çıkmak İçin Güvenli
Bulma Durumlarına İlişkin Algıları
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Örneklem grubunun önemli bir bölümü (%60,4) kenti gece dışarı
çıkmak için güvensiz bulduğunu ifade etmiştir. Buna bir de çekimser kalanların
oranı (%24,8) eklendiğinde, katılımcıların önemli bir bölümünün (%85,2)
aslında kenti gece “güvenli” bulmadıkları sonucuna varılabilir. Yaşadıkları
kenti gece “güvenli” bulanların oranı % 11,9 iken, “çok güvenli” cevabını
verenlerin oranı sadece %3’tür. Bu oranlar, beklenildiği gibi gece vakti
insanların kendilerini kentte güvende hissetmediklerini göstermektedir.
TÜİK’in 2014 yılında yapmış olduğu Yaşam Memnuniyeti
Araştırması’nda katılımcılara yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken
hissettikleri güvenlik algıları sorulmuş, buna göre; %9,1’i çok güvenli
bulduğunu, %50,9’u ise güvenli bulduğunu belirtmiştir. Benzer bir çalışma da
Sipahi ve Örselli (2016) tarafından 2014 yılında Türkiye evreninde
gerçekleştirilmiş, gece dışarı çıkarken güvende hissetme durumu sorgulanmıştır.
Katılımcıların %46,6’sı “güvende hissetmediklerini” belirtmişlerdir. Güvende
hissettiklerini belirtenlerin oranı ise % 32,9’dur. Bu durum, aradan geçen kısa
zamana karşın, kişilerin güvenlik algılarında zaman içinde belirgin bir azalma
olduğu izlenimini vermektedir.
Kuşkusuz kentsel hareketliliğe ilişkin risk algısının ölçülmesi için toplu
ulaşımın kullanılması da önemli bir veridir. Özellikle gece vakti toplu ulaşım
pek çok metropolde “tehlikeli” olarak algılanmakta ve bu durum kentsel
hareketliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Gerçekten de Paris, New York,
Londra gibi büyük metropollerde geceleri metro vb. taşıma araçlarına ait
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terminaller veya duraklar evsizlerin, madde bağımlılarının mekanı haline
gelmektedir. Bu durum, insanlarda tedirginliğe yol açmakta; onları gece vakti
toplu ulaşım kullanımı noktasında sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de
böyle bir güvensizlik algısının olup olmadığını ölçmeye yönelik olarak,
örneklem grubuna “Gece/akşam toplu ulaşım araçlarına binmekten tedirgin
olur musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.
Tablo 7. Örneklem Grubunun Yaşanılan Kentte Gece Toplu Taşıma
Araçlarına Binmekten Tedirgin Olma Durumu
Toplu Taşıma Aracı Kullanma
Gece/akşam toplu taşıma aracına binmem
Evet
Hayır
Fikrim yok
Toplam

Sayı
115
627
1221
37
2000

%
5,8
31,4
61,1
1,8
100,0

Tabloda 7’de görüldüğü gibi, katılımcıların çok önemli bir bölümü
(%61,1) geceleri toplu taşıma araçlarına binmekten tedirgin olmadıklarını ifade
etmişlerdir. Bu bulgu ilginçtir, çünkü gece vakti dışarı çıkma noktasında
belirgin bir güvensizlik algısı taşımalarına karşın, katılımcıların toplu taşıma
araçlarında göreli olarak güvende hissetmeleri söz konusudur. Çalışmanın
ilerleyen bölümünde yer verilen Grafik 6’da görüleceği üzere, kent sakinlerinin
en çok çekindikleri alanlar cadde ve sokaklar olduğundan, kent sakinlerinin
gece vakti “yürümekle ilgili” risk algılarının daha yüksek olduğu çıkarımında
bulunmak olanaklıdır. Buna karşın, örneklem grubunun %5,8’i de akşam/gece
saatlerinde toplu taşıma aracına hiç binmediklerini, %31,4’ü ise toplu ulaşım
araçlarına binerken tedirgin olduklarını ifade etmişlerdir. Esasen önemli bir
oranda katılımcının da (% 37,2) gece vakti toplu taşıma araçlarını kullanmaktan
kaçındıkları görülmektedir.
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Tablo 8. Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Gece Toplu Taşıma Araçlarına
Binmekten Tedirgin Olma Durumunun Analizi
Gece Toplu
Taşıma
Araçlarına
Binmekten
Tedirgin Olma

Evet

Hayır

Fikrim
yok

TOPLAM

N

509

398

22

929

%

54,8

42,8

2,4

100

N

118

823

15

956

%

12,3

86,1

1,6

100

N

627

1221

37

1885

%

33,3

64,8

2,0

100

Kadın
Erkek
Toplam

Örneklem grubunun cinsiyete göre gece toplu taşıma araçlarına
binmekten tedirginlik yaşamaları durumunun değişkenlik gösterip
göstermediğine ilişkin olarak yapılan istatistiksel analizde anlamlı bir ilişki
olduğu görülmektedir. Buna göre, kadınların %54,8’i, erkeklerinse yalnızca
%12,3’ü gece toplu taşıma araçlarına binmekten tedirgin olduklarını
belirtmişlerdir. Bu bulgu, Sipahi ve Özsoy (2015: 205-206)’un çalışmasıyla da
desteklenebilir. Gazi Antep örneğinde gerçekleştirilen çalışmaya katılan 1004
kadın katılımcının %48,8 gibi önemli bir oranı geceleri toplu ulaşım
kullanmadığını belirtmiş, gece toplu ulaşım araçlarını kullanan 514 katılımcının
da %66’sı tedirgin olduğunu ifade etmiştir. Görüldüğü gibi -toplumsal cinsiyet
algısının da etkisinin göz önünde tutulması gerekliliği bulunmakla birliktehissettikleri risk algısının kadınları toplu ulaşım araçlarına binmekten
alıkoyduğu ve bu alanda erkeklerden belirgin bir biçimde farklılaştıkları ifade
edilmelidir.
Gündelik yaşam pratiklerinden birini de kentsel hareketliliğin bir aracı
olarak otomobil kullanımı oluşturmaktadır. Örneklem grubu içinden 1128 kişi
otomobil kullandığını belirtmiştir. Bu rakam Türkiye’de kentlerde otomobil
kullanımının yaygın bir durum olduğunu göstermektedir. Otomobil kullanımı,
toplu taşıma araçlarından daha izole olduğu için, “daha güvenli” olarak
algılanmakla birlikte, trafik magandalarının tacizi noktasında sürücüler çeşitli
problemler yaşayabilmekte, hatta kazalar yapabilmektedirler. Ancak bu tür
kazalara ilişkin sağlıklı istatistiksel verilere erişilememektedir. Konuya ilişkin
olarak örneklem grubuna; Araba kullanıyorsanız trafikte (araba kullanırken)
kendinizi yeterince güvende hissediyor musunuz? diye sorulmuştur.
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Grafik 4. Örneklem Grubunun Otomobil Kullanırken Güvende Hissetme Durumu
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Grafik 4’te görüldüğü gibi, otomobil kullanan 1128 katılımcının trafikte
kendilerini güvende hissetmedikleri açıkça görülmektedir. “Güvende”
hissettiğini belirtenlerin oranı yalnızca %29,4’tür. Katılımcıların %32,8’lik bir
oranı “ne güvenli ne güvensiz” olduğunu belirtmişlerdir. Bu cevabı her an bir
olumsuzluk yaşama olasılıklarını gözden uzak tutmadıkları biçiminde okumak
olanaklıdır. “Güvende hissetmediğini” belirtenlerin oranı ise %37,8’dir. Bu
verilerden yola çıkarak, risk algısı açısından daha güvenli olduğunu varsayılan
otomobilin de kent sakinleri tarafından güvenli bir araç olarak algılanmadığı
sonucuna ulaşılabilir.
Konunun diğer bir boyutunu da otoparklar oluşturmaktadır. Otoparklar,
tasarımına göre kişilerin risk algısını etkileyebilen yerlerdir. Ancak çoğu zaman
çok büyük ve ıssız, karanlık ya da bakımsız olmaları vb. sebeplerle, otoparkların
“ürkütücü” yerler olarak nitelendirilmeleri söz konusu olmaktadır. Bu nedenle,
çalışma kapsamında katılımcılara; “Size ya da ailenize ait arabanızı bir
otoparka park ettiğinizde tedirgin olur musunuz?” sorusu yöneltilmiştir.
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Grafik 5. Örneklem Grubunun Kapalı Otoparkta Tedirgin Olma Durumu

Örneklem grubunun kendisi ya da ailesi otomobil sahibi olanlarından
(1128 kişi) önemli bir oranı %54,4’ü kapalı otoparklarda “tedirgin
olmadıklarını” belirtmişlerdir. Örneklem grubunun %24,2’si ise “tedirgin
olduklarını” belirtirlerken, %18,7’si de “bazen” cevabını vermiştir. Bu durumda
tedirginlik belirtenlerin oranı da %42,9 gibi yüksek bir orandır.
Tablo 9. Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Kapalı Otoparkta Tedirgin Olma
Durumunun Analizi
Tedirgin Olma
Durumu

Evet

Bazen

Hayır

Fikrim
yok

TOPLAM

N

138

103

228

12

481

%

28,7

21,4

47,4

2,5

100

N

135

108

386

18

647

%

20,9

16,7

59,7

2,8

100

N

273

211

614

30

1128

%

24,2

18,7

54,4

2,7

100

Kadın
Erkek
Toplam

Özellikle kadınlar için çoğunlukla otoparklar “kaygı verici” alanlardır.
Buna yönelik olarak, çalışmalar yapılmakta ve otoparkların asansör ya da çıkışa
yakın ve bol ışıklandırılmış yerlerinde kadınlara özel mekânlar ayrılmaktadır.
Konuyla ilgili yapılan bir alan araştırmasında otomobil kullanan kadınların
%45,2’sinin kapalı otoparklara park yaptıklarında tedirgin hissettikleri
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belirlenmiştir (Sipahi ve Özsoy, 2015: 206). Bu nedenle kapalı otoparklarda
tedirgin olma durumunun cinsiyete göre değişkenlik gösterip göstermediğine
ilişkin istatistiksel bir analiz yapılmış ve kadınlar ve erkeklerinrisk algıları
arasında anlamlı bir farklılık tesbit edilmiştir. Buna göre, kadınların %50,1’i

kapalı otoparklarda tedirgin olurken, erkeklerin %37,6’sı kapalı otoparklarda
tedirginlik yaşadıklarını belirtmişlerdir. Kapalı otoparklar, genellikle tenha ve
karanlık mekânlar olduklarından, özellikle kadınlar açısından “riskli yerler”
olarak değerlendirilmesine karşın, Tablo 9, erkekler için de söz konusu alanların
tedirginlik yarattığını göstermektedir.

Suça maruz kalma risk algısı, kuşkusuz kentsel mekânlara göre
değişkenlik göstermektedir. Kimi kentlerde katılımcılar hiç girmek
istemeyecekleri mahalleler/yerler olduğunu belirtmişlerdir.1 Bunun nedeni o
bölgelerde suça maruz kalma risk algısının yüksek olmasıdır. Katılımcıların
kentte genel olarak riskli gördüğü yerlerin hangileri olduğunu belirlemeye
yönelik olarak, “Sizce suça maruz kalma riskiniz nerelerde fazladır?” sorusu
sorulmuştur.

1

Söz konusu mahalleler, anketin gerçekleştirildiği kentlere göre değişkenlik
göstermektedir. Buna karşın, katılımcıların hiç gitmek istemediklerini dile
getirdikleri mahalleler genellikle göçmenlerin (Daha çok “Doğulular” ve
“Suriyeliler” biçiminde dile getirilmiştir) ve romanların yoğun olarak yaşadıkları
mahallelerdir.
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Grafik 6. Örneklem Grubunun Suça Maruz Kalma Risk Algısının Yüksek Olduğu
Kentsel Alanlar

Not: Katılımcılar birden fazla seçeneği işaretleyebilmişlerdir.

Grafik 6’ya göre, katılımcıların çok önemli bir bölümü (1198 kişi)
sokakları riskli bulmaktadır. Bu da katılımcıların yaklaşık %60’ına tekabül
etmektedir. Sokakları, 563 kişi ile parklar izlemektedir. Göçmenlerin yoğun
olduğu mahallelerin riskli olduğunu düşünen katılımcıların sayısı 379 iken, kent
merkezini riskli bulanların sayısı 259 kişidir. Katılımcıların en az riskli bulduğu
yerler ise yaşadıkları evleri (24 kişi) ve mağazalardır (27 kişi). Bu oranlar,
katılımcıların, kentsel kamusal alanlardan ziyade “özelleştirilmiş” alanlarda
kendilerini daha güvende hissettiklerini göstermektedir. Özellikle, son
dönemlerde kentleri tehdit eden terör eylemleri göz önünde bulundurulduğunda
verilen cevapların beklenildiği düzeyde olduğu ifade edilebilir.
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Amerika’da kentsel çöküntü alanlarında yaşayan ya da evsiz
milyonlarca insanın varlığı ve bu insanların yüzleşmek zorunda oldukları
onlarca sorundan biri olarak “korkan” ve “korkulan” olmak… Stiglitz’in (2003)
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ifadesi ile “birinci dünyada üçüncü hatta dördüncü dünyaların varlığı”…Öte
yandan gelişmekte olan ülkelerin yoksullukla, gelir dağılımı ve bölgesel
adaletsizliklerle boğuşan kentleri ve bu kentlerde yaşayan ama bir türlü
“kentlileşemeyen” kitleler.. Ve elbette “modern çağa” özgü yeni “kentsel
suçlar”… Adaletsizlik fırçasıyla resmedilen bu dramatik tablo, günümüzde
yaşanan güvenlik sorunlarının ve beraberinde getirdiği suç korkusunun, yalnız
gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de kentsel sorunlarının başını
çektiğini insanlığa göstermektedir.
Özellikle son zamanlarda dünyada ama en belirgin biçimde ülkemizde
yaşanmakta olan terör eylemleri de kent sakinlerinin risk algıları üzerinde
belirgin bir etki yaratmakta; artan korku, insanların gündelik yaşam pratiklerine
yansımakta ve kentlileri kendi özel alanlarına hapsetmektedir. 11 Eylül
saldırılarıyla dünya kamuoyunun gündemine oturan, İstanbul ve Kayseri’de
acısı henüz çok taze olan canlı bomba eylemleri vb. güvenlik sorunları, suç
korkusunun kentsel ama aynı zamanda küresel bir sorun olduğunun da belirgin
bir göstergesidir.
Her ne kadar Türkiye sözü edilen gelişmelerden fazlasıyla nasibini alan
bir ülke olsa da, konu akademik yazında hak ettiği ilgiyi yeterince görmemiştir.
Bu durum da aslında karar alıcıların ne kadar “gözü kapalı” hareket etmek
durumunda olduklarını göstermektedir. Konuya ilişkin diğer bir eksiklik de, son
yıllarda gerçekleştirilen alan araştırmalarının genel olarak kriminoloji ya da
sosyoloji perspektifinden ele alınması, kentleşme boyutunun göz ardı
edilmesidir. Oysaki nüfusunun büyük bölümü kentlerde yaşayan ve kent
güvenliği sorunları ciddi boyutlara ulaşmış Türkiye kentlerinde, kentbilim
perspektifinden konuyu ele alan çalışmaların sayısı son derece sınırlıdır. Bu
çalışma, söz konusu eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de kent sakinlerinin gündelik yaşam
pratikleri içinde risk algıları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre;
kentlilerin; gece dışarı çıkmak için kenti güvenli bulmadıkları; toplu ulaşım
araçlarını kullanmaktan belirli bir oranda çekindikleri görülmüştür. Otomobil
kullananların da risk algılarının yüksek olduğu, özellikle de otoparkların –daha
çok da kadın katılımcılar- tarafından yeterince güvenli bulunmadığı
belirlenmiştir.
Diğer taraftan, toplumsal ve kişisel güven algısının göstergelerinden biri
de kentlilerin en özel alanlarında, evlerinde kendilerini güvende hissetmeleridir.
Örneklem grubunun evde yalnız olsalar da kendilerini büyük oranda güvende
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hissettiklerini ve komşularına güvendiklerini ortaya koymuştur. Konuya ilişkin
diğer bulgular da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu toplumsal
denetim mekanizmalarında aşınma olsa dahi, Türkiye kentlerinde komşuluk
ilişkilerinin bir biçimde devam ettirildiği ve evin, sokağın ya da mahallenin
tamamen toplumsal kontrol dışında kalmadığı izlenimini vermektedir.
Ne var ki, son günlerde sıklıkla gündeme gelen terör olaylarının,
medyada ve siyasi alanda öncelikli gündem maddesi haline gelmesi, Türkiye’de
kent sakinlerinin suç korkularının terör saldırısına uğrama endişesine
yoğunlaşmasına sebep olmuştur.
Görüldüğü gibi kentler, hem uluslararası ve küresel, hem de ulusal
gelişmelerden payını almakta ve kentlilerin gündelik yaşam pratiklerini bu
gelişmeler yeniden biçimlendirmektedir. Dolayısıyla, psikolojik bir olgu olduğu
ölçüde toplumsal sonuçlar da üreten suç korkusu, kent güvenliği sorunlarıyla
birlikte gündeme gelmekte ve toplum üzerindeki etkileri çok daha geniş ölçekte
ve uzun soluklu olabilmektedir.
Kentlilerin güvenlik algılarının güçlendirilmesi yoluyla soruna köklü bir
çözüm getirilebilmesi için hükümetlerin, medyanın, siyasetçilerin, yerel
yönetimlerin ve kent halkının işbirliği yapması gerekmektedir. Özellikle kentin
belirli bölgelerinin rehabilite edilmesi, enformel sektörün formel hale
getirilmesi, geleneksel mahalle kültürü gibi yok olmaya yüz tutmuş kentsel
değerlerin yeniden tesis edilmesi, kentlilerin sorumluluk ve aidiyet duygularının
artırılması ve yaşanan uyum problemleriyle mücadele edilmesi sözü edilen
güvenlik algısının güçlendirilmesi sürecinde öncelikli olarak üzerinde durulması
gereken konulardır. Ancak, hiç kuşkusuz “güvenli olamayan bir kent”te, huzur
ve güvenden bahsedilemeyeceği gibi, suç korkusunun önüne geçilemeyeceği
açıktır.
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ÖZ
Günümüzde, demokratik siyasal sistemlerin gelişmişlik ölçütü, sistemlerin siyasal karar süreçlerine yurttaş katılımına izin
vermesine bağlıdır. Katılımın sadece oy verme davranışı olmadığı, bireylerin, karar alma süreçlerinin tümünü etkileme
yönünde örgütlü olarak eylemlerde bulundukları bu süreçte; siyasal sistemlerin karşısında en önemli dengeleyici güç sivil
toplum kuruluşları (STK) olmaktadır.
Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi yerelde bulunan sivil ya da sivil olmayan tüm örgütlerin işbirliğini gerektirmektedir.
Bu işbirliği, yerel halkın ve onu temsil eden sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımıyla gerçekleşecektir.
Bu çalışmada, bireyin taleplerinin yönetimlere iletilmesinde aracı olan STK’ların, vatandaşa en yakın yönetsel birimler olan
yerel yönetimlerin karar süreçlerine etkileri sonuçlarıyla birlikte irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Siyasal Katılma, Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları

The Role of Civil Society Organizations in Decision Making Process in Local Government
Abstract
Nowadays, the criterion of development of democratic political systems depends on allowing systems to participate in
political decision-making processes. In this process, participation is not merely voting behavior, but individuals are
engaged in organized actions to influence the entire decision-making process; The most important balancing power against
political systems is civil society organizations (CSOs).
The democratization of local governments requires the cooperation of all non-governmental or non-civil organizations in
the locality. This cooperation will take place in the decision-making processes of the local people and civil society
organizations (CSOs). Representing them. In this study, it has been tried not to discuss the decision processes of the NGOs
which are the intermediaries of the requests of the individuals to the administrations, the local administrations which are the
closest administrative units to the citizens, together with the results of the effects.
Keywords: Democracy, Political Participation, Civil Society, Local Administrations and Civil Society Organizations

1. GİRİŞ
21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakırken, küreselleşme sürecine paralel olarak, teknolojide yaşanan gelişmeler
ve kitle iletişim ağlarındaki ilerlemeler dünyayı küçültmekte ve bilgi alışverişini kolaylaşmaktadır.
Küreselleşmenin artan orandaki hızı ulusal/bölgesel birçok entegrasyona yol açmakta ve yerel yönetimler daha
aktif bir şekilde öne çıkmaktadırlar.
Dünyada yerel yönetimlerin demokratikleşmesi sürecinde önemli aşamalar kaydedilmektedir. Yerel alanda
demokratik mekanizmaların işlevsel hale gelebilmesinin olmazsa olmaz koşulu, karar, planlama ve uygulama
süreçlerine katılımdır. Yerel hizmetlerin yerinde ve ihtiyaca uygun yapılabilmesi, öncelikle yerel yönetimlerin
karar süreçlerine yerel halkın katılımının sağlanması ile doğru orantılıdır.
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Yerel halkın kararlara katılımıyla demokrasi bilinci gelişmekte ve giderek ortak bir bilinç oluşmaktadır. Bu
ortak bilinç sayesinde yerel halk kendi tercihlerini oluşturmakta ve kendini ilgilendiren konularda yönetimde
söz sahibi olmaktadır. Halkın taleplerinin yönetime iletilmesine aracılık eden ve gönüllülük esasına dayanan
sivil toplum kuruluşları demokratik bilincin gelişmesinde en önemli rolü oynamaktadır. 1980 sonrasında
demokratik siyasal katılım açısından dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeler, sivil toplum
kuruluşlarının önemini daha da arttırmış ve bu kuruluşları yerel yönetimlerle birlikte, demokrasinin vazgeçilmez
unsurlarından biri haline getirmiştir. İster yerel, ister ulusal bağlamda olsun, demokrasi adına yönetimlerin karar
verme süreçlerini etkilemek için sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek gerekir. Bireysel anlamda
yöneticilerin kararlarını etkilemek mümkün görünse de; uygulamada sivil örgütleme aracılığıyla yapılan
müdahalelerin karar verme üzerinde daha etkili olduğu saptanmıştır. Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi,
yerelde bulunan sivil ya da sivil olmayan tüm örgütlerin işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, yerel halkın ve
onu temsil eden sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımıyla gerçekleşecektir.
Yerel demokrasinin iyi işleyebilmesinin ön şartı olan karar alma süreçlerine sivil inisiyatifin dâhil edilmesi
görüşü, “yerelleşme” ve “yönetişim” kavramları çerçevesinde yaygınlaşmakta, tüm dünyada bu konuda atılan
adımlar hızlanmaktadır. Bu çalışmada yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının
katılımlarına ilişkin değerlendirmeler, Dünya’da ve ülkemizde meydana gelen gelişmeler paralelinde ele
alınarak ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, demokrasi,
katılım ve karar verme kavramları tanıtılmaktadır. İkinci bölümde, yerel yönetimlerin anlamı ve içeriği üzerinde
durulmaktadır. Üçüncü bölümde, sivil toplum tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümde, karar sürecinde yerel
yönetim ve sivil toplum işbirliği anlatılmaktadır. Çalışma sonuç ve değerlendirme ile sonlanmaktadır.
2. DEMOKRASİ, KATILIM, KATILIMCI DEMOKRASİ VE KARAR VERME
2.1. Demokrasi Kavramı ve Anlamı
Latince bir kavram olan demokrasi, halk anlamına gelen “demos” ile “egemenlik-iktidar” anlamına gelen
(Kodakçı, 2004: 13) ve İngilizce de “goverment” sözcüğü ile eş anlamlı olan “kratos” sözcüklerinden
oluşmaktadır (Kaypak, 2012a: 173). Demokrasi kavramı, Antik çağda Eski Yunan’da ortaya çıkmıştır.
Demokrasi en genel tanımıyla, halkın halk tarafından yönetilmesi, egemenliğin hiçbir şarta bağlı olmaksızın
millete veya halka ait olmasıdır. Bu çerçevede demokrasi iktidarın halkın elinde olmasına ve şartların vuku
bulması halinde el değiştirmesine vurgu yapan bir kavramdır (McQuoid-Mason 2014: 4).
Nüfusun artması ‘seçim’ denilen olguyu ortaya çıkarmıştır. Demokrasilerde halkın kendi kendini yönetimi
seçimler yolu ile olmaktadır. Demokrasi, “en üst iktidarın halkta bulunduğu ve halkın belli aralıklarla tanınan
özgür seçimlerde, temsilcilerini seçtiği, temsil ve devredilmiş otorite yoluyla halk tarafından dolaylı olarak
kullanılan hükümet biçimine olanak veren siyasi sistem” olarak ifade edilmiştir (Tunç, 2008: 1115).
“Çoğunluğun yönetimi, oy hakkı olan kimselerin önemli kararları çoğunlukla karara bağlaması”, “halkın
iktidarı”, “iktidarın halka ait olması” (Sartori, 2014: 23), halk tarafından yönetim gibi tanımlamaların hepsinde
ortak öğe, hükümet etme ve yönetim ile ilgilidir (Ökmen, 2008: 1). Seçilenler toplumu yönetmektedir.
Demokrasi kavramı köken olarak “halk iktidarı”, “halkın yönetimi” anlamlarına gelse de, 19. yüzyıldan itibaren
toplumsal yaşamda meydana gelen değişim ve dönüşüm neticesinde farklı anlamlarla, farklı uygulama ve
nitelemelerle kullanılmaya başlanmıştır. ‘Demokratia’ sözcüğünün yaklaşık yirmi dört yüzyıl öncesine dayanan
bir geçmişi bulunduğunu belirten Giovanni Sartori, “demokrasi” kavramının uzun bir geçmişe sahip olmasını
farklı tarihsel ortamlara ve farklı ideallere atfen değişik anlamlar kazanmasına neden olduğunu belirtir (Sartori,
2014: 340). Demokrasinin bu kadar uzun bir geçmişi olması da, bu anlam karışıklığına katkıda bulunmuştur.
Çünkü farklı zamanlarda farklı yerlerde “demokrasi” insanlara farklı şeyler ifade etmiştir (Dahl, 2001: 2).
Böylece, kavramın çıkış mekânı Antik Yunan kent merkezlerindeki uygulamalarından, Aydınlanma Çağı,
Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı başta olmak üzere bazı olayların sonuçlarının
da etkisiyle, bir yandan varlığını korurken bir yandan da değişim ve dönüşüm yaşamış (Özdemir vd., 2006: 267)
ve günümüz demokrasisi için bir arka plan oluşturmuştur. Modern anlamda demokrasi anlayışı, sanayileşmiş
Batı’da gelişmiş olan ve liberal demokrasi olarak adlandırılan seçimli demokrasinin hâkimiyeti altındadır
(Heywood, 2013: 272). Demokrasi uygulamada ‘ideal olandan gerçekte olana’ doğru yol almıştır.
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İnsanlık tarihinin belirli dönemlerinde ortaya çıkan köklü değişmelere bağlı olarak Marksist, Liberal, Militan,
Düşük Yoğunluklu, Oydaşmacı, Westminister, Uzlaşmacı, Çoğunlukçu, Katılımlı, Siber ve Müzakereci
demokrasi tanımları da ortaya çıkmıştır. Jean-Luc Nancy, bu şekilde yapılan demokrasi tanımlamalarının doğru
olduğunu, demokrasinin biçim, kurum, sosyal ve politik rejim olmaktan çok ilkin bir ruh olduğunu bildikten
sonra ruh ile beraber soluk, anlam ve arzunun içine katarak bir anlam ifade edebileceğini aksi takdirde, yapılan
tanımlamaların zorunlulukları ve çıkar yolları işleten bir vekil olacağını belirtmektedir (Nancy, 2010: 33).
Benjamin Barber demokratik sistemlerin siyasalarına göre çeşitlilik gösterdiğini belirterek, demokrasileri
kaynağına göre sınıflandırmaktadır. Merkezi bir yönetimin, yönetimi güvenlik ve düzen adına kullanmasını
anlatan otoriter demokrasi; mahkemelerin ve yargının ağırlığının hissedildiği hukuksal demokrasi; sosyal
çatışmaları toplum sözleşmesi ve serbest piyasa mekanizmalarıyla çözmeye çalışan temsil sistemine dayanan ve
seçimde oy kullanmanın önemli olduğu çoğulcu demokrasi olarak üçe ayırmaktadır (Çukurçayır, 2012: 24-25).
Genel uygulama açısından demokrasi; doğrudan, temsili ve çoğulcu olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Demokrasi
denilince akla ilk gelen Antik Yunan Atina kentlerinde uygulanan demokrasi, tarihte ilk bilinen ‘doğrudan
demokrasi’ örneği olsa da, vatandaş ve köleler olarak ikiye ayrılan kent toplumunda kölelerin demokratik
haklardan yararlanma olanağı yoktu ve eşitlik, oy ve söz hakkı gibi günümüzün vazgeçilmez demokratik
haklarından söz edilemezdi. Eski Yunanlılar devleti bizim düşündüğümüz anlamda düşünmediklerinden onlar
için demokrasiyi belirleyen özellik devletsiz olmasıydı. Yunan kenti (police) bir devlet (ülke) olmayıp bir kent
topluluğu bir ‘koinonia’ idi (Sartori, 2014: 341). Ancak, Atina kentlerindeki egemenlik yetkisinin doğrudan
vatandaşa ait olması, tek kişinin yönetiminin olmaması, Ortaçağ Avrupa’sındaki feodal sistemlerde ve daha
sonra bu sistemlerin yerine geçen merkezi krallıklarda görülen egemenlik kaynağından farklı ve siyasal katılım
açısından ileri düzeyde olduğu görülmektedir. Hatta birçok yazar tarafından, Antik Yunan kent demokrasisi,
çağdaş dünyanın siyasal kültürünün başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Kaypak, 2012a: 173).
Doğrudan demokrasi modelinin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar (Saray, 1999: 1) ve zamanla
kalabalıklaşan toplumların doğrudan yönetme gücünü kullanmasının zorlukları (Kodakçı, 2004: 13; Ökmen,
2008: 2) nedeniyle günümüzde doğrudan demokrasi örneği pek görülmemektedir. Halkın egemenlik haklarını
seçimden seçime temsilcilere devrettiği ve iktidarın bu temsilciler eliyle yürütüldüğü ‘temsili demokrasi’,
ülkemiz dâhil Almanya, İngiltere, Japonya, ABD, Hollanda gibi dünyada birçok ülkede uygulama olanağı
bulmuştur. Sartori, adı ne olursa olsun tüm demokrasilerimizin doğrudan değil, temsilcilerimiz tarafından
yönetildiğimiz temsili demokrasiler olduğunu belirtir. Eski Yunan kent toplumlarında görülen doğrudan
demokrasi deneyimimiz şimdiye kadar zaten olmamıştır (Sartori, 2014: 342). Ancak, İsviçre ve İtalya’daki
uygulamalarda rastlanan temsili demokrasi ile doğrudan demokrasinin belli araçlarını harmanlayan yarı
doğrudan demokrasinin uygulama örneklerine rastlamak mümkündür. ‘Yarı doğrudan demokrasi’de
egemenliğin kullanımının esasen halkın seçtiği temsilcilere bırakılmasının yanında; referandum, halk vetosu,
halk teşebbüsü ve temsilcilerin azli yollarıyla doğrudan katılım da sağlanabilmektedir (Tunç, 2008: 1118).
‘Çoğulcu demokrasi’, çoğunluğun yönetim hakkının olduğu, ancak, azınlığın da hak ve hürriyetlerinin güvence
altına alındığı; anayasanın üstünlüğü, anayasaya uygunluk denetimi ve güçler ayrılığının olduğu bir demokratik
yönetim biçimidir (Yavuz, 2009:299). Günümüz demokrasilerinde, artık çoğulcu unsurlar ‘katılım’ ile
birleşmiştir ve farklılıklara saygı ile demokratik bir yönetim için vazgeçilmez unsurlar haline gelmiştir.
2.2. Katılım ve Katılımcı Demokrasi
Katılım, her hangi bir şeyin içinde yer almayı anlatır. Katılmak fiiline dayanır. Düşünceye, hayata, harekete
katılabiliriz. Katılmak bir eylemdir. Aktiflik halidir. Katılmıyorsak, olayın dışında kalıyoruz, parçası olmuyor,
pasif kalıyoruz demektir. Geçmişten günümüze hayatın her alanında ortaya çıkan bu eylem; siyasal, sosyal,
kültürel, yönetsel, kentsel ve yerel olarak görülebilir. Katılım eylemi oy verme gibi sadece seçimden seçime
temsilcilerin seçilerek dar anlamda bir eylem olabileceği gibi, siyasetin tüm alanlarında aktif rol oynayarak
kararlara etki etme gibi geniş anlamda katılımda söz konusu olabilir (Kaypak, 2012a: 174-175).
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Katılma, kavram olarak belirsiz olmasına rağmen teoride çok kullanılan bir kavramdır. Kavramın içeriği ve
sınırları kimin neye, nerede, ne zaman ve nasıl katılacağına göre belirlenir. Katılma denince hemen siyasal olan
çağrışır. Siyasal katılma, siyasal sistem içinde yurttaşların doğrudan ya da dolaylı biçimde yöneticilerin seçimini
ve kararlarını etkilemeyi amaçlayan davranışlarının tümüdür (Çam, 2002: 169). Bir başka tanıma göre,
bireylerin merkezi ve yerel devlet kurumlarının kararlarını etkilemek için, kendileri ya da başkaları tarafından
tasarlanmış, yasal veya yasal olmayan, başarılı ve ya başarısız davranışlarının tümüdür (Özbudun, 1975: 4).
Siyasal katılma, sadece oy verme davranışı olarak tanımlanabileceği gibi, yönetim süreçlerinin her aşamasına
doğrudan veya dolaylı araçlarla katılma şeklinde geniş anlamda kullanılabilmektedir (Nacak, 2014: 203). Hangi
tanım çerçevesinde ela alınırsa alınsın, tüm katılma biçimlerinin nihai amacı iktidarı etkileyebilmektir
(Çukurçayır, 2012: 38-40). Katılma aracılığıyla toplumsal hedefler, alınan kararlar ve oluşturulan politikalar,
karşılıklı işbirliği içinde ortaklaşa belirlenmekte (Öner, 2001: 53) ve siyasallaşmanın aracı haline gelmektedir.
Siyasal katılmanın kökenleri, Antik çağda M.Ö. 4. ve 5. yüzyılda Atina’da ve daha sonra Eski Roma’da, M.Ö.
8. yüzyılda Messeneia’yı fetheden Sparta’lılarda ortaya çıkmıştır. Ortaçağ feodal yapısında siyasal katılma adına
herhangi bir siyasal düşünce ortada yokken, 1215 yılında İngiltere’de kabul edilen Magna Carta Libertatum ile
başlayan, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve ardından Fransız İhtilali ile önemi artan süreçte siyasal katılma
küreselleşme olgusunun da etkisiyle (Eroğul, 1999: 19-28) günümüzün katılımcı demokrasisini geliştirmiştir.
Ancak, katılımcılığın yasal bir hak olarak ilk kez 18. yüzyılda İsveç’te ortaya çıktığı ve demokrasinin bir aracı
olarak kullanıldığı görülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren ise katılımcılık bir araç olmaktan çıkarak,
demokratik bir amaca dönüşmüştür (Şener, 2005: 2). Siyasal katılma kavramı, Eski Yunan uygarlığından beri,
siyaset felsefesinde önemli bir yer edinmiş ve doğrudan demokrasi modelinden günümüzün çoğulcu ve katılımcı
demokrasi anlayışına gelinceye kadar birçok kez değişime uğramıştır (Kışlalı, 2003: 219-220).
Çağdaş bir siyasal sistemde bireyler, hem siyasal eylemlere katılarak siyasal mekanizmaları etkiler; hem de bu
mekanizmaların yürüttüğü siyasetten etkilenir. Devletin ulusu oluşturan tüm aktörleri gözeterek siyasa yapması
ve bu aktörlerin bu siyasal karar alma sürecinde etkinliğini sağlaması gerekir. Aksi takdirde, sistem, toplumla
bütünleşmez ve Ruşen Keleş’in deyimiyle “kupkuru bir kalıp” olmaktan öteye geçemeyen bir devlet yetisi
haline gelir (Keleş, 1993: 20). Bu çağdaş anlayış ile halk, siyasal katılma yöntemlerini kullanarak yönetenleri
etkileme ve denetleme gücünü elde ederken aynı zamanda yönetimin, böyle bir etkiye ve denetime açık olmasını
gerektirmektedir (Görmez, 1997: 55). Günümüzde siyasal katılma, siyasal bir rejimin demokratikliğini gösteren
en önemli göstergelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu şekildeki katılma, tüm siyasal akımlarca
sahiplenilmiş ve siyasal sistemin meşruiyetini sağlayan temel unsurlardan birisi haline gelmiştir.
Giovanni Sartori, katılmanın bir işe, bir şeye, kişisel, etkin biçimde karışma hareketi olarak göz ardı
edilmemesi gerektiğini ve salt oy vermenin katılma olarak algılanamayacağını belirtir. Kişilerin kendi
istekleriyle kurdukları birliklerin övülmesi, çok gruplu toplum teorisi, parti içi ve sendika içi demokrasi temaları
katılımın demokrasideki önemini ortaya çıkartır. Bu nedenle, katılmanın mikro demokrasilerin temeli olduğu
veya üst yapılar için sağlam bir temel oluşturduğu görülmektedir (Sartori, 2014: 148-150).
Katılma farklı boyutlarda olabilir. Toplumda bireyler siyasete eşit düzeyde katılmaz. Bazıları aktif davranışlarda
bulunurken bazıları da pasif kalabilmektedir. Bireyler siyasete, seçimlerde oy kullanma ve siyasi partiler için
çalışma, siyasal olayları takip etme, siyasal tartışmalara katılma, siyasal örgütlere üye olma, siyasetçilerle ilişki
kurma, siyasal eylemlere katılma, para bağışlama davranışı şeklinde katılabilmektedir (Kapani, 2003: 131).
Hatta katılan bireylerin profili de farklı olabilmektedir. Genellikle yüksek gelirli, eğitimli, boş zamanı olan üst
düzey işlerde çalışan insanların daha çok ilgili oldukları görülmüştür. Kentlileşen bireylerin de kırsal kesimdeki
insanlardan daha fazla siyasal katılım sağladıkları, bekârlara göre evlilerin, kadınlara göre erkeklerin ve
gençlere göre orta yaşlıların daha çok siyasette rol aldıkları ortaya çıkmıştır (Yücekök, 1969: 195).
Karl W. Deutsch, toplumsal seferberlik diye nitelendirdiği modernleşmeye yol açan siyasal katılma
davranışlarını etkileyen unsurların başında kentleşme, kitle iletişim araçlarının kullanımı, okuryazarlık, gelir,
tarım dışı uğraşlar olduğunu belirtir. Nitekim oy verme oranının, kırda ve kentte çok farklılaştığını
gözlemlenmiştir (Keleş, 2000: 32). Bu nedenle, siyasal sistemler katılıma bağlı siyasal yaşantıyı sürdürebilmek
için katılım ile ilgili çeşitli normlar oluşturmuşlardır (Turan, 1996: 89). Katılımcı demokrasi, toplumdaki
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çatışmacı ortamı, yasal zemini oluşturarak bağımlı özel bireyleri özgür yurttaşlara ve özel çıkarları da kamusal
çıkarlara dönüştürebilen siyasal bir örgütlemenin yaratılması ile çözer (Korkut, 2012: 67).
2.3. Karar Verme
Karar, sözlük anlamıyla bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı olarak tanımlanır
(www.tdk.gov.tr, 2016). Karar, bir sonuçtur. Arapça kökenli bir sözcük olan karar sözcüğü, durma, devamlılık,
ölçülülük, tahmin, ne az, ne de çok tam ölçü anlamlarına da gelmektedir (Özer, 2007: 461). ‘Kararında’, yeterli
olandır. ‘Göz kararı’, herhangi bir ölçü aleti kullanmadan karara varmayı ifade eder.
Karar bir “seçimi” ifade eder. Yöneticinin veya herhangi bir kişinin herhangi bir konuda yaptığı seçim
‘karar’dır. O halde ‘seçme, tercih etme, tavır koyma, benimseme’ ile ‘karar verme’ çok yakından ilgilidir. Karar
vermek sözcüğü İngilizce decide sözcüğünden gelmekte, kesip koparmak anlamında kullanılmaktadır. Yine
İngilizce hesitate olan ve yapışmak ve sabit kalmak anlamında kullanılan sözcük dilimize “tereddüt etmek”
olarak geçmiş ve karar verememenin tıkandığı durumu yansıtan bir anlam ifade etmiştir (Develioğlu, 2015:17).
Yöneticinin bir konu üzerinde düşünerek çare veya çözüm bulabilmesi yöneticinin kararını ifade eder. Karar
verme, yöneticinin veya her hangi birinin seçimi olarak tanımlanmaktadır. Belirli bir başlangıcı olan ve buradan
itibaren değişik iş, faaliyet veya düşüncelerin birbirini izlediği ve sonunda bir tercihin yapılması ile sonuçlanan
bir süreçtir (Koçel, 2005: 76). Sonunda şüphelerin, tartışmaların son bulduğu, seçilen yolun uygulanmaya
başlandığı mantıksal sürecin nihai ürünüdür (Bakan ve Büyükbeşe, 2005: 30). Dolayısıyla karar verme, ne
yapacağımızı bilmediğimiz zamanlarda çeşitli hareket etme yolları arasında bir seçim olanağı mevcut olduğunda
önem kazanır. Önce karar verilir, sonra plan yapılır. En kötü kararın bile, kararsız kalmaktan daha iyi olduğu
söylenir. Çünkü karar verilemeyince sisteme belirsizlik durumu hâkim olur (Kaypak, 2016: 160).
Kişiler, gerek özel, gerek iş yaşamlarının her anında karar vermek zorundadırlar. Ne okunacağına veya ne
yapılacağına karar verilir. Karar verme aşamasında karşılaşılan sorunlar basit veya karmaşık olabilir. İster basit,
ister karmaşık sorun olsun, tümünün çözümü için verilen uğraş karar verme sürecidir. Sorun çözme ve çare
bulma karar almayı içerir. ‘Sorun çözme’; sorunu hafifletmek için gerekli hareket, davranış ve uygun tepkileri
belirleme sürecidir. Sorun çözme, karar vermeyi içerir; fakat tüm kararlar sorun içermez. Ancak, neredeyse tüm
kararlar, soruna bir çözüm bulmaya veya sorundan uzaklaşmaya yöneliktir (Rue ve Byers,2003: 68) .
Karar verme, hem yönetsel bir işlev, hem de örgütsel bir süreçtir. Karar verme yönetseldir; çünkü yöneticinin
genel sorumluluğu asıl olarak karar vermedir. Bu nedenle, Herbert Simon, ‘karar verme’ ile ‘yönetme’yi eş
anlamlı sayar. Yönetici yerine ‘karar veren’ de denilebileceğini belirten Simon, “karar vermenin bir örgütü
yönetmede en önemli süreç” olduğunu belirtir (Simon, 1967: 115). Yönetimde karar alma veya karar verme
faaliyeti, yönetsel eylem ve işlemler açısından en temel iştir. Kişilerin yalnızca yönetsel bir unvana sahip
olması, onların yönetici olmasına yetmemektedir. Bir kişinin yönetici olup olmadığını anlamak için, onun karar
verme sorumluluğu ve yetkisi olup olmadığına bakmak gerekir (Can vd., 2002: 207).
Örgütlerde karar verme, tüm iş süreçlerini ve hiyerarşik kademeyi ilgilendiren yönetim sürecidir. Yapılan iş,
örgütte herhangi bir konuda örgüt adına bir seçimde bulunma yetkisi ve sorumluluğu bulunan yönetim
kademesindeki birey ya da grubun yaptığı seçim kararıdır (Ergun, 2004: 121). John C. Maxwell, bir yönetici
için gerçekte karar anı’nın iyi yakalanması ile başarının sağlanabileceğini belirtmiştir. Ona göre karar anı bir
yöneticinin en iyi arkadaşıdır. Karar verme sürecinde zamanlamaya ve karar anında oluşacak motivasyona
dikkat edilmesi halinde süreç içerisinde ilerleme sağlanabilecektir (Maxwell, 2013: 171-180).
Kamu yönetiminde verilen kararlar birçok insanı etkilemektedir. Karmaşık hale gelen toplum yapısında,
teknolojinin de etkisiyle kararların daha hızlı ve etkin verilmesi bir yönetici için zorunlu bir hal aldığı için,
yöneticilerin de bu sürece karar verecek düzeyde uzmanlık alanı oluşturması gerekir (Sezer, 2015: 3-4). Türk
kamu yönetiminde ise, karar verme, klasik Weberyan bürokrasinin özelliklerini taşıyan, merkezci bir niteliğe
sahiptir. Bu yüzden, ne yöneticiler astların kararlara katılmasını isterler, ne de astlar buna isteklidirler.
Genellikle kararlar, önceden belirlenmiş belirli kurallara göre üst yönetim tarafından alınmakta ve alt yönetim
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tarafından uygulanmaktadır. Astların kararlara katılımı çok sınırlı olmaktadır (Sezer, 2015: 10). Günümüzde
yeni bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, her alanda artan rekabet, yurttaşın artan beklentileri ve
çalışanların potansiyellerinin değişmesi doğrultusunda, kamu yönetiminde tüm kurumsal faaliyetlerin
yurttaşların talep ve beklentilerine göre uygulanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Eren, 2003: 63).
3. YEREL YÖNETİMLER
3.1. Yerel Yönetimlerin Tanımı ve Anlamı
Yönetim birimleri, sadece merkezde değildir; merkez ve yerelde olmak üzere iki farklı alanda yer almaktadırlar.
Yerinden yönetim ya da yerel yönetim, “âdemi merkeziyet” (decentralization) olarak bilinen kavramdır (Yeğin,
2002: 48). İngilizcede ”local goverment”, Fransızcada “komün” kavramları ile ifade edilmektedir (Çevikbaş,
2008: 1). Uluslararası Toplum Bilimleri Sözlüğü yerel yönetimleri; “bir devletin veya bölgesel yönetimin alt
birimi olan, göreceli olarak küçük bir alanda, sınırlı sayıdaki kamusal politikaların belirlenmesi ve uygulanması
ile görevli ve yetkili kılınmış bir kamu kuruluşu” olarak tanımlamaktadır (Keleş, 1998: 19). Kamu yönetimi
sözlüğünde ise, aynı kavram, “merkezi yönetimin dışında yerel bir topluluğun ortak bir gereksinimini
karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği, demokratik ve özerk bir yönetim
kademesi, bir kamusal örgütlenme modeli” olarak nitelendirilmiştir (Akoğul, 2013: 109).
Yerel yönetim, kısacası kendi görev alanına giren işlerinin yönetimini, bizzat kendisinin üstlenmesi anlamına
gelir. Yerel yönetimler; merkezi teşkilattan ayrı olarak düşünülen ve kendi alanları içinde vatandaşların ortak
ihtiyaçlarını yerel düzeyde belirlemek ve karşılamak için oluşturulan kamu tüzel kişileridir (Çevikbaş, 2008: 1).
En geniş anlamıyla, yerel topluluk üyelerinin yerel gereksinimlerini karşılamak; ekonomik, toplumsal ve
kültürel zenginliğe ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve bu yetkilerin yerel topluluğa en yakın kamu tüzel kişisi
konumunda bulunan yönetim birimi olan özerk ve demokratik yönetimlerdir (Aydınlı, 2004: 73).
Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan,
özel gelirleri ve bütçesi olan ve kendine has örgüt yapısı ve personeli bulunan, karar organları yerel halk
tarafından seçilen, görev ve yetkileri yasalarla belirlenen kamuya ait tüzel kişilerdir (Urhan, 2008: 85).
Egemenlikte payı olmayan ve böylece tamamıyla merkezi otoriteye veya federal bir sistemde eyalet veya bölge
yönetimine tabi bir yönetim türüdür. Yerel yönetimler üniter sistemlerin yanında federal ve konfederal
sistemlerin tümünde bulunan evrensel bir yönetim yapılanmasıdır (Heywood, 2011: 223).
Yerel yönetimin iki temel boyutu vardır. İlki, “yerel hizmet birimi olma boyutu”; burada yerel yönetimin, bir
işletme, üretme ya da ürettirme ve idare etme sistemi olması söz konusudur. İkincisi, “demokratik kendi kendini
yönetme birimi olma boyutu”; burada yerel yönetimin bir siyasal sistem olması söz konusudur (Yıldırım, 1994:
33). Günümüzde yerel yönetimler, hemen her ülkede, Anayasa ile düzenlenmiş, demokratik ve özerk kuruluşlar
olma özellikleri ile ülkelerin yönetim yapıları içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yerel yönetimler, her
geçen gün konumlarını güçlendirmekte, etkinliklerini artırmaktadırlar (Tortop vd, 2006: 17).
3.2. Dünyada ve Ülkemizde Yerel Yönetimler
Antik çağlardan Roma İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar olan dönemde kent yönetimlerine rastlamak
mümkündür. Hatta söz konusu kentlerde demokratikleşmeye doğru ilk adımların atıldığı, yurttaşın kent
yönetimi ile ilgili kararlarda doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Bugünkü anlamda yerel yönetimlerin temeli
Ortaçağ’da burjuvazinin de etkisiyle oluşturulan komünler sayesinde gerçekleşmiştir (Çukurçayır, 2012: 96).
Bu dönemde, Avrupa’da çok merkezli ve dağınık siyasal yapının içinde kral, kilise ve derebeyi üçlüsünün yanı
sıra, “ayrıcalıklı kentler”in de var oluşu, yerel bazda örgütlenmelerin kök salmasını sağlamıştır. Batı
dünyasında, “vatandaş”, “kent”, “kentli” ve “uygarlık” kavramlarının birlikte telaffuzunun ortaya çıktığı
sanayileşme ve modernleşme aşamalarından sonra, yerel boyutta yönetime katılma kentlerde kurumsallaşmış ve
yerel yönetim uygulamaları genişlemiştir (Ökmen ve Parlak, 2015: 66). Dünyadaki siyasi sistemlerinin
tümünün, gelişim, üretim ve tüketim şekillerinin değişimiyle hızlandığı ve biçimlendiği 19. yüzyıldan (Güler,
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2010: 15) itibaren ulus-devlet geleneğine bağlı olarak tekçi devlet anlayışının güçlenmesi kentlerin
özgürleşmesi ve bugünkü anlamda yerel yönetimlerin oluşumunu hızlandırmıştır (Ortaylı, 1995: 138).
20. yüzyıldan itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik ve diğer siyasal krizlerin, mikro
ve makro ölçekte meydana getirdiği bunalımın sonucunda yeniden yapılanma ve 3. dalga denilen mikro ölçekte
ortaya çıkan yeni toplulukların ulus-devlet içerisinde veya başka bölgelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle,
merkezi yönetimlerin üstlendiği birçok işlevi yerel yönetimlere devretme ihtiyacı ortaya çıktı. Bu konudaki
düşüncelerle, ABD’de ve AB ülkelerinde “desentralizasyon” ve “subsidiyarite” (subsidiarity)” anlayışının
felsefi temelleri atılmış oldu. 1992 yılında Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması’nın 3/b
maddesinde bu kavramlar resmen yasal bir metinde yer almış oldu (Sakal, 2000: 121). Bu gelişmeyle, kamu
yükümlülüklerinin genel olarak yurttaşlara en yakın yönetimler tarafından uygulanması ve AB (Avrupa Birliği)
üyesi olan devletlerin de yerel ve bölgesel kuruluşları kendi devletleri karşısında güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bilgi çağı ve bilgi iletişiminin de etkisiyle 21. yüzyılın ilk çeyreğinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Keleş
bu gelişmeleri yerel yönetimlerin üç özelliğine bağlamaktadır: İlki, yaşam düzeyinin yükselmesine bağlı olarak
yerel yönetimlerinin etkinlik alanlarının genişlemesi; ikincisi, Sanayi Devrimi ardından küreselleşmenin de
etkisiyle kentlere akan kitlesel göçün kentlerde yol açtığı ekonomik, sosyal ve siyasal değişmeler ve üçüncüsü,
yerel yönetimlerin gelişmesinde pragmatik bir yaklaşımın hakim olmaya başlamasıdır (Keleş, 2000: 24).
Dünyada bu gelişme süreci yaşayan yerel yönetimlerin ülkemizde ortaya çıkış süreci çokta parlak
görünmemektedir. Osmanlı İmparatorluğu, yükselme dönemine kadar olan tüm toprakları elinde tutabilmek ve
bunları çeşitli yönetimsel modellerle yönetebilmek amacıyla birçok yerel ve bölgesel oluşuma izin verilmişti
(Güler, 2010: 278). Osmanlı’da belediyeler kuruluncaya kadar, belediye işleri kadılar tarafından yerine
getirilmekteydi. Hükümet, belediye ve yargı işleriyle kadılar ilgileniyordu. Osmanlı yönetimi, belediye
hizmetleri ile mülki ve askeri hizmetleri beraber gördürmeye çalışmıştı (Seyidanlıoğlu, 2010: 2).
Ülkemizde Tanzimat ile başlayan Batılılaşma süreci, merkezin yapısını değiştirdiği kadar yerel yönetimlerin
yapısını da değiştirmiştir. Modern belediyeciliğin ilk adımlarının atıldığı ve yasal güvenceye bağlandığı bu
dönemde, kent, mekân ve bölge organizasyonlarında da köklü değişim ve dönüşümler sağlanmıştır. Hatta bu
dönemde İstanbul’un Avrupa başkentlerine kıyasla kötü durumda olduğu görüşünün ulusal ve uluslararası
alanda dile getirilmesi (Urhan, 2008: 86) nedeniyle 1854 yılında çıkarılan Şehremaneti Nizamnamesi Layihası
ile kurulmuş ve başına bir Şehremini getirilerek modern bir kent haline getirilmiştir (Seyidanlıoğlu, 2010: 26).
1858 yılından itibaren belediyecilik anlamında köklü değişiklikler olamasa da genel olarak belediye sayılarında
artış yaşanmıştır. 1876 Anayasası, belediyelerin seçimle işbaşına gelecek meclisler tarafından yönetilmesini ve
bunların kuruluş ve görevleri ile meclis üyelerinin seçim usullerinin yasayla düzenlenmesini öngörüyordu. 1930
yılında köy nüfusu iki bini geçen yerlerde belediye kurulması gibi birçok değişiklik getiren 1580 sayılı Belediye
Yasası kabul edilmiştir (Tortop vd., 2006: 75-77). Bununla belediyelere yüklenen görevlerin hiçbir mantıksal
boşluğa mahal bırakmayacak şekilde bir bütünlük teşkil ettiği görülmüştür (Güler, 1992: 103).
Aslında Tanzimat’tan sonra yerel yönetimlerle ilgili çıkan tüm düzenlemeler, imparatorluğun parçalanmasını
engellemeye yönelik olması nedeniyle yerel alandan merkeze doğru bir kayma da yaşanmıştır. Vakıflar,
cemaatler, loncalar, tarikatlar gibi sivil kuruluşlar devlet adına bürokrasiye havale edilerek daha modern ve derli
toplu hale getirilmiştir (Tunçer, 2011: 139). 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesiyle, Fransa modeli esas alınarak,
il genel yönetiminin yanında valinin başkanlık ettiği İl Genel Meclisinin bulunduğu il özel idareleri kurulmuştur
(Çiftepınar, 2006: 124). 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu’nda il özel idareleriyle ilgili temel
hükümlere yer verilmiştir. İl genel yönetim kısmı 1929 yılında 1426 sayılı yasa ile çıkarılmıştır (Tortop vd.,
2006: 76). 1987 yılında çıkarılan 3360 sayıl yasa ile günün değişen koşullarına uyum sağlayabilmek adına
büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır (Keleş, 1998: 137-138). Son olarak 2005 yılında çıkarılan ve 1913 tarihli
yasanın hükümlerini kaldıran 22.01.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdare Yasası yürürlüğe girmiştir.
1960’lara kadar olan dönemde çok partili siyasal hayata geçildikten sonra hükümet ve belediye başkanlarının
aynı partiye mensupluk nedeniyle yerel yönetimler konusunda ciddi anlamda bir gelişme yaşanmazken; 1960’lı
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yıllardan sonra da ülkemizde yerel yönetimlerle ilgili reform çalışmaları ayrıntılı, bilimsel ve bir bütün içinde
ela alınmamıştır. 1963 yılında çıkarılan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP), 1971 yılında
özellikle İçişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması ve 1991 yılında Kamu Yönetimi Araştırma Projesi
(KAYA) gibi hazırlanan değişik raporlar dışında ciddi bir çalışma ortaya çıkmamıştır (Sakal, 2000: 128).
1980-2000 yılları arasında Türkiye’nin AB uyum sürecinde yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırılması,
yerleşmelerin ve özellikle kentlerin yeniden yapılandırılması, doğal, kültürel ve tarihi eserlerin korunması gibi
düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen; yerel yönetimler konusunda yasal ve yasal olmayan birçok düzenleme
2002 yılından itibaren gerçekleştirilmiştir. 1982 Anayasası ile 3030 sayılı Büyükşehir belediyelerine ilişkin
yasal düzenleme ve 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 2005 yılında çıkarılan
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile çeyrek yüzyıllık parçalı uygulamalar yasal
hale gelmiş ve yerel yönetimler önündeki yasal ve anayasal engeller temizlenmiştir (Güler, 2013: 11).
1996 yılında başlayan ve 1998 yılında kamuoyuna Mahalli İdareler Reform Yasa Tasarısı olarak bilinen ve
(Güler, 1998: 3) 2004 yılında 5227 sayılı yasa olarak mecliste kabul edilen Kamu Yönetimin Temel İlkeleri ve
Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun; yerel tüm devlet örgütlenmesinin değişeceği endişesiyle
muhalefetin tepkileri ve Cumhurbaşkanı’nın itirazları sonucu iptal edilmiştir. Hükümet tarafından söz konusu
yasa parçalara ayrılarak mecliste daha sonraki yıllarda kabul edilmeye çalışılmıştır. Nitekim Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün İl Özel İdarelerine devri de bu yasa çerçevesinde gerçekleşmiştir (Güler, 2013: 8). Yerel
yönetimlerin özerkliğiyle ilgili yapılacak düzenlemelerde, özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra ortaya çıkan
etnik ve dini isyanların da etkisiyle merkezi hükümetler tarafından söz konusu özgürlüklerin bu isyanları
genişleteceği ve bunun ulus-devleti parçalayacağı endişesi sürekli dile getirilmiştir (Eroğul, 1999: 162).
4. SİVİL TOPLUM
4.1. Sivil Toplumun Tanımı ve Anlamı
Sivil toplum, kentsel uygarlığın geliştiği toplumlarda görülen toplumsal birliklerdir. Kavram kent ile bağlantılı
tanımlanmaktadır. Sivil ve sivilleşme sözcüklerinin ortak kökeni olan Latince “civilis” sözcüğü yurttaşın
hayatına ve haklarına ilişkin bütünü anlatmaktaydı. Latince’de “civitas” denilen kent sözcüğünden “civilized”
denilen kentli ve “civilization” denilen uygarlık sözcüğü türemiştir (Mardin, 1994: 12; Keleş, 2000: 10).
Neden toplum kavramı varken, onunla yetinilmemektedir? Veya neden toplumun yanına bir de sivil getirilerek
sivil toplum denmekte ve toplum-sivil toplum ayırımı yapılmaktadır? Buna sivil toplumun insanın gelişiminde
bir aşama olduğu ve bu durumun insanın toplumsal ve siyasal gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıktığı
şeklinde karşılık verebiliriz. ‘Toplum’, kurumların ve kuralların yer aldığı bir alanda faaliyet gösteren
örgütlenmiş insan toplulukları olarak nitelendirilir. ‘Sivil toplum’ ise, kendi çıkar ve ideallerini ifade etmek,
bilgi alışverişinde bulunmak ve gerektiğinde devlet kurumlarını sorumlu tutmak için bir kamu alanında ortak
fikir birliği içerisinde hareket eden vatandaşları içerir ve bu yönüyle toplumdan farklıdır (Kaypak, 2015: 33).
Sivil toplum, amaçlarını ve yapmak istediklerini gerçekleştirmek için örgütlenir. Bu örgütlere, genel anlamda
‘sivil toplum örgütü’ veya ‘sivil toplum kuruluşu’ diyenler olmaktadır. İkisi de kullanılmakta, ama uygulamada
sosyal niteliğinden dolayı sivil toplum kuruluşu (STK) kavramı daha çok tercih edilmektedir.
Sivil toplum, devlet ile ekonomi ve aile arasında kalan sivil toplumsal sorunları çözmeye dönük bir kamusal
tartışma alanı ve bu tartışmanın hayata geçirildiği örgütsel etkinliktir (Kaypak, 2012a: 180). Sivil toplum,
gönüllü ve hiçbir zorlama olmaksızın bir araya gelen, kendi desteklerine sahip, devletten bağımsız, özel alan ile
devlet arasında aracı niteliğinde olan örgütlü bir sosyal yapılanmadır (Sarıbay, 2000: 58). Bu yapıda devlet ve
sivil toplum arasında meşru ve bir o kadar da karşılıklı saygıya dayanan bir zemin vardır. Bu sebeple, sivil
toplumu, devletin hukuki, ticari, idari ve kültürel organlarının dışındaki alanda meydana getirilen dernek, vakıf,
sivil girişim, platform, ilişki ağı ve benzerlerinden oluşan yapılar ve etkinlikler olarak da tanımlayabiliriz
(Duman, 2003: 365). Sivil toplum, kamu yararına faaliyet gösteren ve bu yönde kamuoyu oluşturan, demokratik
bir işleyişe sahip olan, gönüllü, kâr amacı gütmeyen, bürokrasiden uzak ve belirli toplumsal amaçlara ulaşmak
için bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmelerdir (Aslan ve Kaya, 2004: 216)
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Sivil toplum, bireylerin, grupların ve çeşitli kurumların bazen birbirleriyle uzlaşan, bazen çelişen inanç, kanaat,
çıkar ve yaşayış tarzlarını koruyarak birlikte var olabildikleri toplumsal vasatın adıdır. Sivil toplumu
günümüzde tanımlanan anlamlarına en yakın kullanan ilk filozoflardan biri, sivil toplum ile siyasal toplumu
birbirinden ayıran Georg W. Friedrich Hegel’dir. Hegel’e kadar, sivil toplum kavramının siyasal toplum
dediğimiz devleti kapsayacak anlamda tanımının yapıldığını görmekteyiz (Yayla, 1998: 124-125). Hegel, sivil
toplumu, devlet ve aile ile ilgili olmayan bütün toplumsal yapılar, kurumlar ve değerler olarak tanımlamıştır
(Sarıbay ve Öğün,1998: 58). Ona göre, hem vatandaşın özgürlüğünü, hem de devletin evrensel değerlerini
korumak gerekmektedir. Devlet sivil toplumu dışlamadan, kendi özgürlüğünü koruyarak, kavramı da olduğu
gibi kabul ederek devlet-sivil toplum karşıtlığını giderebilecektir (Cevizci, 1987: 616).
Yüzyıllardan beri pek çok anlamda kullanılan sivil toplum kavramını tarihsel süreç içerisindeki değişimiyle ele
alan Şerif Mardin, sivil toplumu, “medenîlik” anlayışıyla, Batı Avrupa’nın toplumsal tarihinde çok önemli bir
sosyal tarih aşamasıyla, tarih felsefesi alanında bir tartışmayla açıklanabileceğini belirtir (Mardin, 2011: 10).
Günümüzde, sivil toplumun gelişmiş toplumlarda tanımlaması, “liberal” temele dayanan bir söylemle
yapılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, sivil toplum, devlete ait alanlar dışında kalan ekonomik, siyasal ve kültürel
örgütlenmesinde bağımsız hareket edebilen, gönüllü ve rızaya dayalı ilişkilerin olduğu toplumsal alanlardır
(Akbal ve Karasoy, 2015: 355). Ancak, 1980 darbesinin toplum üzerinde yarattığı etkinin büyüklüğü nedeniyle
burada ortaya çıkan sivil toplumların varlığı ister ‘sağcı’, ister ‘solcu’ tüm toplumsal kesimlerde olsun, ‘askeri
toplum’ karşıtı bir örgütlenme olarak kabul edilmiştir (Sarıbay, 2000: 63). Şerif Mardin, sivil toplum
kavramının, Osmanlı’dan beri ‘olumlu ve olumsuz’ iki anlamda kullanıldığını; ancak sivil toplumun
zannedildiği gibi askeri toplumun bir karşıtı olmayacağını, kavramın vurgusunun “şehir âdabı” anlamına
geldiğini, karşıtının, olsa olsa “gayrı medenî” olabileceğini belirtir. Sivil toplumdaki ‘sivil’in kökünün, kent
hayatının beraberinde getirdiği hakları ve yükümlülükleri ifade ettiğini belirtir (Mardin, 2011: 9-10)
4.2. Sivil Toplumun Ortaya Çıkış Süreci
Sivil toplum ile ilgili tartışmaların kökenini Eski Yunan’da Aristoteles’e kadar götürebiliriz. Aristoteles’in
“politeia” dediği ve insanlar için en uygun yönetim biçimi olarak gördüğü bir toplumsal düzen, sivil toplum
düzenidir (Kuçuradi, 1998: 28). Ancak sivil örgütlenmeler, modern dünyada kazandığı anlam itibarıyla 12.
yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelere koşut olarak ortaya çıkan bir olgudur. 12.
yüzyıldan itibaren, feodal yapı içerisinde gelişen ticaretin temsilcisi olan esnaf ve tüccarların ekonomik
özerkliklerini kazanmaları ve bulundukları kentin yönetimine ortak olmaları ile ortaya çıkmıştır.
Sivil topluma tarihte farklı yaklaşılmıştır; ‘devlet-sivil toplum özdeşliğinden’, ‘devlet-sivil toplum düalizmi
(ikiliği)’ne, oradan da ‘devlet-sivil toplum karşıtlığına’ varılmıştır (Kaypak, 2015: 64-65). Batıda sivil toplum,
ulus-devlet olma sürecine paralel geliştiğinden; özellikle parlamenter sistemlerde siyasi partiler, devlete karşı
sivil toplumları koruyucu bir görev üstlenmişlerdir (Sarıbay, 2000: 70). 17. yüzyıldan itibaren yaşanan siyasal
süreçler, sivil toplum kavramının gelişmesine hizmet etmişlerdir (Akbal ve Karasoy, 2015: 353).
Sivil toplumu, 18. yüzyılda Batı Avrupa’da toplum halinde yaşamanın olanak dâhilinde olduğuna dair çabaların
bir tezahürü olarak gören Ali Yaşar Sarıbay, sivil toplumun günümüzdeki aşamaya gelinceye kadar dört farklı
aşamadan geçtiğini belirtmektedir; Birincisi, bir devletin üyesi olmaktan kurtulmadır. İkincisi, bağımsız
toplulukların devlete karşı kendilerini savunmalarının meşruiyet temeline oturmasıdır. Üçüncü olarak, sivil
toplumun özgürlüğünün, toplumsal çatışmalara neden olması ve devletin bu çatışmaları sonlandırma anlayışının
egemen olmasıdır. Dördüncü olarak ise, devletin çatışmaları önleme adına yaptığı müdahalelerle sivil toplum
üzerinde baskıyı artıracağı endişesinin ortaya çıkmasıdır (Sarıbay, 2000: 58).
Sanayi Devrimi ile beraber yönetimlerin merkezileşmesi, işbölümünün giderek karmaşık bir hal alması, pazar
ekonomisindeki genişleme, toprak, emek ve sermayenin ticarileşmesi vb. gelişmeler aile ve devlet dışında
üçüncü bir alan olarak sivil toplumu ortaya çıkarmıştır (Türköne, 2014: 280). Çoğulcu demokratik sistemin
zorunlu bir öğesi olan sivil toplumun varlığı, Batı Avrupa’da ortaya çıktığı yıllarda genellikle “mülkiyet
hakları” çerçevesinde liberal değerlere dayalı olarak oluşmuştur. Ortaçağ Avrupa’sında sanayileşme ve
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kapitalizm ile ekonomik olarak dönüşüm yaşandığı; İngiliz ve Fransız devrimleriyle bireyin vatandaş olarak
ortaya çıkması ile birlikte (Türköne, 2014: 291-292) sivil toplum gelişmeye başlamıştır. 1980’lerden itibaren
küreselleşmeye paralel olarak, geleneksel siyasi parti yönetim tarzlarının ciddi bir temsil ve meşruiyet krizine
uğraması, temsili demokrasi tartışmalarını ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalı süreçte, sivil toplumun önemi daha
çok artmış ve yeni yetki ve görevlerle işlevsel kılınmaya çalışılmıştır.
4.3. Ülkemizde Sivil Toplum Tartışmaları ve Sivil Toplum Kuruluşları
Demokrasi ve sivil toplum kavramları, Türkiye’de son otuz yıldır en çok kullanılan kavramlar olmuşlardır. Bu
gelişmenin arkasında askeri darbelerin hemen ardından gelen Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin yeni bir
safhaya girmesi ile ulusal/yerel anlamda demokratik siyasal katılım olgusunun benimsenmeye başlamasıdır.
Özellikle 1980’li yıllardan sonra dünyamızın geçirdiği değişim ve dönüşümün neticesinde, ulus-devletler
dünyasından küreselleşmiş bir dünyaya, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş gerçekleşmiştir. Bu
gelişmeler merkezden yerele de yansımış ve yerel yönetimlerde de köklü değişmeler yaşanmıştır.
Aslında, ülkemizde küreselleşmenin etkisi ve uluslararası gelişmelere paralel olarak 1980 sonrasında sivil
toplum ile ilgili tartışmalar başlamış olsa da, askeri darbe ve var olan güçlü merkezi yapı, sivil toplum
kuruluşlarının gelişimini oldukça olumsuz etkilemiştir. 1985 yılı ve sonrasında merkez sağın inisiyatifi ve AB
sürecinden dolayı bu gelişim hız kazanmıştır (Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 2000: 133).
Ali Yaşar Sarıbay’a göre ülkemizde, Osmanlılardan kalan rijit (katı) bir devlet-toplum ilişkisi ve toplumda
‘devlete karşı fesad’ anlayışı olduğu merkeze yerleştirilmeye çalışılmıştır. Çok partili hayata geçildikten sonra
her ne kadar toplumun devlete karşı ön plana çıkarılması anlayışı hâkim olsa da, gelinen noktada ‘devlete karşı
fesad’ anlayışının kökleştiği ve bu anlayışın günümüzde de devam ettiğine şahit olmaktayız (Sarıbay, 2000: 57).
Şerif Mardin, 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa düşünürlerinin “sivil” köklü ifadeler (“sivil hürriyetler” gibi)
kullanmaya başladıklarını ve “siyasi güçlerin sultasından kurtulma” olarak vurgulandığını belirtir. Geç Osmanlı
İmparatorluğu ve devrimiz Türkiye’siyle bir karşılaştırma yaparsak, bu “kurtulma” fikrinin bizde hiçbir zaman
Batı’da olduğu kadar derin köklere sahip olmadığı görülür (Mardin, 2011: 13-14).
1880’lerden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda hatırı sayılır bir kamuoyunun geliştiğini belirten Mardin, bunun
yanında, belki daha önemli olanı, “kamu çıkarı” gibi kavramların da, 19. yüzyılda, geleneksel bir Osmanlı öğesi
olan devlet çıkarlarından ayrı ve farklı olarak geliştiğini açıklamaktadır. Ancak, Mardin’e göre, en ilginç olan
taraf, bu gelişmenin kendi ülkemizde 19. ve 20. yüzyılda aynı sürece bağlı olmadan, Batı’da ona “yataklık”
eden altyapılara dayanmadan, “havada” gerçekleşmiş olmasıdır (Mardin, 2011: 16-17).
Ülkemizde sivil toplumun tarihsel gelişimini devlet-toplum ilişkisi üzerinden değerlendiren Mardin, hem İslam
ve Osmanlı toplumlarında, hem de günümüze kadar gelen anlayışların temelinde yatan etken olarak, iki ayrı
meşruiyet kaynağının varlığını ve toplumların bunların dışına çıkmakta zorlanmasını gösterir. Bunlardan
birincisi Şeriat; ikincisi “Örf-i Sultanî”, yani padişahın kanun koyma yetkisidir (Mardin, 2011: 17). Bu gelenek
günümüze kadar sürmekte olup cemaat-devlet ilişkisi içinde yeni bir görünüm ile ortaya çıkmıştır. Bu
‘cemaatimsi yüze’, cemaat-toplum düzeninin esası olarak şeriatın korunması şartıyla, cemaatin, devlethükümdar buyruğuna uymasının ‘dini vecibe’ olarak kabul edildiği; cemaatin bu buyruğa uymasını aynı
zamanda Allah’ın yolundan gidildiğinin bir göstergesi olarak kabul eden Sünni şeriat yorumcularının tarihsel
olarak devlete verdikleri kutsal mertebenin yansımasıydı (Sarıbay, 2000: 64).
Ülkemizde 1980’lerden sonra dönüşen politik konjonktürün yol açtığı değişme karşısında sivil toplum kavramı
tartışılmaya ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmeye başlamıştır.
1990 sonrasında örgütlenme özgürlüğünün önündeki hukuki engellerin azaltılmasıyla, çok hızlı şekilde
yaygınlaşmış, toplumsal ve siyasal yaşamın etkin bir unsuru olmuşlardır (Özer, 2008: 87). Ne var ki, STK’lar
belli davranış ve değer kodlarının oluşturduğu siyasal ve kültürel bir varlık olarak değil, liberal ekonomik
hayatın vazgeçilmez unsuru olarak görülmüştür. Bu dönemde, her ne kadar devletin birey için var olduğu
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felsefesi yayılmaya çalışılsa da, ne siyasi partiler (sağ ve sol), ne de devlet kurumları devlet ile sivil toplum
arasında bir dengeyi oluşturamamış ve dolayısıyla demokrasiyi pekiştirememişlerdir.
5. KARAR VERME SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE YEREL YÖNETİM
İLİŞKİSİ
Günümüzde demokrasi anlayışının temelini, katılım unsuru oluşturmakta ve siyasal yönetimlerin demokratikliği
de halka sundukları katılım olanaklarıyla değerlendirilmektedir. Demokrasilerde artık siyasal gücü kimin
kullanacağının belirlenme sürecinin ne olması gerektiğinden çok, siyasal gücün oluşumunun nasıl demokratik
olacağı üzerinde durulmaktadır. Bu yönüyle günümüzde uzlaşmaya, karşılıklı etkileşime dayalı bir demokrasiye
geçiş görülmektedir (Tekeli, 2003: 10). Bu anlayış içerisinde bireyler, siyasi alan ile ilgili eylemlere katılarak
siyasal sistemi etkiler ve siyasal sistem araçları da vereceği kararlarla bireylerin yaşamlarını etkilerler.
Günümüzde siyasal katılmayı, sadece “oy verme” davranışıyla sınırlandırmak katılmaya dar anlamda
bakmaktan öteye geçmez. Zira belirli bir süreyle yapılan seçimlere katılımın, demokrasiye katkısı olmaktan çok,
yozlaşma götürmesi ihtimali de bulunmaktadır. Bu nedenle, geniş anlamda siyasal katılma, her seviyede
gerçekleşecek siyasal faaliyetlerin tümünde etkili olabilme davranışıdır. Manfred G. Schmidt’in de vurguladığı
gibi; salt seçimlerde oy kullanmakla gerçekleşen temsilin katılımı tahrip edeceği ve dolayısıyla demokrasinin
temellerinin yok olacağı endişesiyle oy hakkına sahip olan kesimlerin kapsamını genişletmek ve bu bağlamda
kamusal işlerle ilgili karar verme sürecine katılımı artırıp yaygın hale getirmek gerekir (Önder, 2013: 312).
Yerel yönetimler, vatandaşa en yakın ve en alt düzeydeki yönetim birimleri olduklarından, yaptıkları hizmetler
de çok çeşitli ve karmaşıktır. Çağımızda ekonomik ve sosyal sorunlar da yerel yönetimleri etkilemektedir.
İşsizlik, göç, kentleşme, yaşlı nüfus, çevre kirlenmesi, enerji darlığı, konut sıkıntısı, yeşil alan, engellilik gibi
vatandaşı doğrudan ilgilendiren sorunlar ortaya çıkmıştır. Yerel yönetimden olan beklentiler, her geçen gün
artmakta ve yerel yönetimler bu sürece ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar (Tortop, 1992: 64).
Siyasal katılım, hemen gerçekleşecek bir şey değildir. Yerel anlamda siyasal katılmanın gerçekleşebilmesi için;
‘ilgi, önemseme, bilgi ve eylemin’ bir arada olması gerekmektedir. Yerelde bu etkiyi sağlayabilecek örgütlü güç
büyük ölçüde sivil toplum örgütleri olmaktadır (Oktay ve Pekküçükşen, 2009: 183). Kentleşmeye koşut olarak
eğitim ve gelirde meydana gelen gelişmeler, kitle iletişim araçlarının neden olduğu hızlı bilgi akışı, toplumda
daha aktif ve duyarlı bir bireyin varlığını ortaya çıkartmış ve bu bireylerin siyasal kaynaklara ulaşmada etkin
olabilmek için örgütlenmesine yol açmıştır (Kalaycıoğlu, 1983: 34). Örgütlü bireyler, özellikle yerelleşmenin
sayesinde daha çok politikleşmiş ve karar süreçlerinde yer almaya başlamışlardır. Dolayısıyla bireylerin karar
alma süreçlerinde tercihlerini etkileyen en önemli baskı grubu STK’lardır (Andrew, 1993: 149).
Geçmişten günümüze yerel yönetimlerin işleyişinde bireysel katılım açısından karşılaşılan sorunların
aşılmasında örgütlü katılım yaklaşımı giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. STK’lar, baskı grubu
oluşturma, yönetimleri ve karar alma süreçlerini etkileme, kamuoyunu aydınlatma, toplumu çoğulcu, katılımcı,
demokratik bir yapıya dönüştürme amaçlarına katkıda bulunmaktadırlar (Okutan, 2009: 94).
STK’ların yerel siyaset alanında etkili olduğu bazı konular; yerel kamuoyu oluşturma, sürdürülebilir kalkınmayı
sağlama, yerelde üretilen projelere katkıda bulunma, yerel halkı yönlendirme, bilgilendirmedir. STK’lar ayrıca
yerel platformda vatandaşların karar alma konusunda istek ve görüşlerinin dikkate alınmasına yardımcı olacak
yeni katılım alternatifleri sunmaktadır (Önder, 2013: 316). Bunun için, örgütleyici nitelikte kurumsal yapıya ve
kapasiteye ulaşmaya çalışılır. Batı’da STK’ların, yerel yönetimler, özellikle ABD’de hem merkez ve hem
eyaletler üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Örneğin, Mothers Against Drunk Driving (MADD)
öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, çalışmalarıyla trafik güvenliği, alkollü araç kullanımının önlenmesine
yönelik mobilize olan kamuoyunu harekete geçirerek federal ve eyalet hükümetleri üzerinde yasal düzenlemeler
çıkartmada başarılı olmuşlar ve alkollü araç kullanımını azaltmışlardır (Sweedler, 2006: 193-194). Yapılan bir
araştırmaya göre STK’lar basın açıklamaları, toplantılar, kültürel organizasyon, sergiler vb. ile kamuoyunu
doğrudan etkilemeye çalışmaktadırlar. Diğer taraftan, çalıştay, sempozyum, rapor, bilimsel ürünler (kitap, süreli
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yayın) görüş metinleri, lobi faaliyetleri, toplantılarda gözlemci olarak katılma ve yöneticiler ile birebir
görüşmeler ile karar alma süreçlerine doğrudan etki ettikleri görülmüştür (Şirin, 2009: 181).
Günümüzün toplumların toplumsal yapısı, dini, etnik, kültürel vb. bakımlardan çeşitlilik gösterir. Sivil toplum,
bu çeşitliğin kaynağı ve taşıyıcısı olan değişik toplum kesimlerinin barış içinde yaşamalarını sağlayan ve aynı
zamanda hukuk devleti ve anayasal yönetimin var olabilmesinin temel koşuldur. Yerel yönetim ve sivil toplum
iki taraflı bir bileşendir. Birisinin azlığı diğerini de azaltır. Birisinin fazlalığı diğerini de fazlalaştırır (Kaypak,
2015: 75). Sivil toplum zayıfladıkça, devletin hukuka saygısı azalır ve siyasi yönetimler demokratik anayasal
sınırları aşarak despotik devlete doğru yol alırlar (Yayla, 1998: 127). Bu nedenle, demokrasileri güçlü bir
şekilde ayakta tutabilmenin tek yolu, STK’lılara tanınan alanın genişliğine bağlıdır. Bu yolla bireyler, duygusal
enerji üreterek demokratik katılımcı demokrasiden doyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda kamusal
özne olma marifetiyle yaşamlarını anlamlı kılma fırsatı kendilerine sunulmaktadır (Tekeli, 2010: 191). Bu
aşamada, devletin ve yerel yönetimlerin farklılıklara eşit mesafede bir yaklaşım sergilemesinin yanında,
bireylerin örgütlenmesine olanak ve zemin hazırlaması gerekir. Böylece birey, serbest bir şekilde, dernek, vakıf,
siyasal parti vb. şekillerde örgütlenme hakkını elde etmiş olur (Türköne, 2014: 289-290).
Öte yandan, sivil toplumun kendine ait bir ideoloji ile özgürleşmesi, yerel yönetimin de gelişimine katkıda
bulunacaktır. Yerel yönetimleri, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gereklerini daha iyi bir şekilde karşılayacak
duruma getirmek, yerelin, sivil toplum örgütleriyle birlikte demokratik ve ekonomik yönden daha fazla
güçlenmesine yardımcı olacaktır (Kaypak, 2012b: 44). Güçlü bireyler güçlü toplumlar demektir.
Halkın taleplerinin yönetime iletilmesinde çok önemli araçlardan birisi olan STK’ların yerel karar süreçlerine
aktif olarak katılımı, yerel demokrasinin güçlendirilmesine büyük katkıda bulunacaktır. Meclis toplantılarında,
kent konseylerinde alınan kararları takip eden bu örgütlü yapılar; etkileme, ikna, eleştiri vb. yollarla yerel
otoriteler üzerinde denetim görevini de yerine getirmiş olacaktır. Bu işlevleri yerine getiren örgütlemeler, nihai
anlamda ise, yerelde demokratik bir yönetimin/kültürün oluşmasına katkıda bulunabilirler (Önder, 2013: 318).
Tarihsel olarak Avrupa’da yerel yönetimler, sivil toplum olarak ortaya çıkmıştır. Belediyeler, yerelin ortak
ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, merkezi otoriteye karşı bir sivil toplum örgütü olarak da varlıklarını
sürdürmüşlerdir. Ancak ülkemizde, yerel yönetimler ile toplum örgütleri arasında ‘merkez karşısında çevre
konumunda’ olmaları, güçlerini halktan almaları ve katılım açısından merkezi yönetimden güçlü olmaları gibi
benzerlikler olsa da; yerel yönetimlerin merkezi yönetimin vesayetinden kurtulamaması, mali konularda kısıtlı
özerkliğe sahip olmaları sivil toplumdan ayrı kuruluşlar olmalarına neden olmaktadır (Öner, 2000: 159-160).
Ülkemizdeki siyasal katılım sürecine baktığımızda; genç Cumhuriyet’in ‘temsiliyet’ açısından pek de iyi bir
sınav vermediği anlaşılmıştır. Cumhuriyet’in kurumlarını korumak her şeyin üstüne çıkmıştır. Türkiye’nin
demokratikleşme tarihinin özellikle sosyal ve katılımcı demokrasi açısından köklü bir geleneği olmadığı için,
tek partili süreçlerin hemen arkasından gelen darbelerin ortaya çıkardığı kutuplaşma ve toplumsal ayrışma,
aralarında her alanda büyük fark oluşturan sınıfların uzlaşması da beklenemezdi (Güler, 2010: 36).
Ülkemizde de özellikle 1980’lerden sonra temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin sağlandığı
süreçte, serbest piyasa ekonomisinin bireyler üzerindeki etkisi, karar mekanizmalarını kendinde toplayan
merkezin çıkmaza girmesi ve bireylerin bu aşamada merkezden pay almak için merkezle girdikleri mücadele
sivil toplumun önünü açmıştır (Aslan ve Kaya, 2004:221). Aslında bu süreci besleyen birçok gelişme de
yaşanmıştır. Askeri darbeden sonra siyasi partilerin işlevlerinin azalması, AB sürecinde yaşanan gelişmeler ve
AB içinde yerel yönetimler ile STK’ların işbirliğine yönelik hızlı adımlar bunlardan bir kaçıdır. Küreselleşme
ile birlikte demokrasi anlayışında yaşanan etkin katılım, oy kullanma eşitliği, bilinçli anlayış, gündemin
kontrolü ve erişkinlerin dâhil olma ölçütleri (Dahl, 2001: 39-40) yerel demokratik katılımı olgunlaştırmış ve
“demokrasi” kavramının yeniden düşünülmesine ve tartışılmasına yol açmıştır (Erdağ ve Peker, 2014: 215).
Bu gelişmelerin yerel yönetimler üzerindeki etkisi üç şekilde gerçekleşmiştir; Birincisi, tek kimlikli bireyler
dünyasından çok kimlikli bireyler dünyasına geçilmiştir. İkincisi, bu çok kimlikli dünya içinde, yeni bir
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çoğulculuk anlayışı gündeme gelmiştir. Üçüncü olarak, küreselleşmeyle gelen bu değişim, kendisiyle birlikte
katılımcı ve erdemli vatandaşlık anlayışını da ortaya çıkarmıştır (Tekeli ve Kahraman, 1999: 46-47).
Yerel düzeyde demokrasinin gerçekleşmesi için; yerel özerkliğin sağlanması, yerel halkın yönetim kararlarına
etkin ve aktif bir şekilde katılması, hem karar alma, hem de kararların uygulanması sürecine yönelik
denetimlerin yerel halkın katılımı ile gerçekleşmesi gerekmektedir (Öner, 2001: 56). Yerel düzeyde karar alma
süreçlerine STK’ların katılımının sağlanmasında bunlar yeterli olmayabilir. Ayrıca gerekli hukuki altyapının da
oluşturulması gerekir. Zira hukuki altyapısı olmayan işlemlerde, geleneksel demokratik katılım kültürü olmayan
ülkelerde sorun teşkil edebilmektedir. Demokrasi ve katılım kültürü yoksa her şey yüzeysel kalacaktır.
Ülkemizde de geleneksel demokratik katılım kültürünün olmayışı nedeniyle sağlam bir hukuki altyapının
gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. ‘Yeni Kamu Yönetimi’ anlayışı doğrultusunda yönetişimi hayata geçirebilmek
için yasal düzenlemeler yapılmış, katılım artırılmıştır. Yerel yönetimlerle STK’lara ilişkin yasal mevzuat söz
konusu olsa bile, yasal çerçevenin sivil toplumun etkin katılımı açısından yeterli görünmemektedir. 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde beldede ikamet eden herkesin ‘hemşehri’ olarak tanımlanacağını
belirttikten sonra “……. Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel
değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını
sağlayacak önlemler alınır” denilerek belde sakinlerini ilgilendiren tüm kültürel faaliyetlerde STK’ların
katılımına ilişkin her türlü çalışmanın yapılmasını öngörmüştür. STK’lar destek birim olarak görülmüştür.
Yine söz konusu Kanun’un 24. maddesinde belediyelerde kurulacak ihtisas komisyonlarının toplantılarına
katılarak görüş bildirmesini “Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü
ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir” denilerek STK’ların Belediyelerde kurulacak
ihtisas komisyonlarının toplantılarına katılarak görüş bildirebileceği belirtilmiştir.
Kanun’un 76. maddesinde kent konseyleri ile ilgili düzenlemede; “Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi
partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla
oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar”
denilerek sivil toplum örgütleri için kent konseylerinde de görüş bildirme hakkı sağlanmıştır. Yine 41. madde de
“Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri
alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer” denilerek stratejik
planın hazırlanmasında sivil toplum örgütlerinin görüşünün alınacağını belirtmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun’un Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı
7/v maddesinde “sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal
tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri
yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
yapmak.” denilerek sivil toplumun paydaş olarak kabul edileceğini belirtmiştir.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’un 16. maddesinde; “Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve
ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili
köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet
alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir”. 31.
maddede; “Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin
görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer” denilerek;
belediyelerde olduğu gibi, yasa, hem stratejik planın hazırlanmasında, hem de ihtisas komisyonlarının
toplantılarında görev alanları ile ilgili görüş bildirme hakları olduğunu öngörmüştür.
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Bütün bu düzenlemeler rağmen, kararlara katılma henüz ‘şekilden’ öteye gidememiştir. STK’ların yasalara
dayanan çalışma usulleri yok denecek kadar azdır. Olanların çoğu görüş bildirme niteliğindedir. Yerel kamuoyu
oluşturmada yerel yönetimlere ve sivil topluma büyük roller düştüğü, yerel demokrasiyi güçlendirme konusunda
yönlendirici, örgütleyici ve katalizör görevi üstlenmesi gerektiği bir gerçektir. Öncelikle, sivil toplumların Batı
toplumlarındaki “üreten paydaş” konumuna getirilmesi için katılıma kapalı zihniyet değiştirilmelidir.
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yerel yönetimler, yereldeki yönetimi anlatır. Yerel topluluğa, birarada yaşamaları dolayısıyla kendilerini en
fazla ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurulan, merkezi yönetimle ilişkilerinde yönetsel
özerklikten yararlanan yönetim birimleridir. Demokratik bakış açısıyla, yerel nitelikli kamusal hizmetlerin,
devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince gerçekleştirilmesi için yetkili kılınmasıdır.
Ulusal düzeyde demokratik bir yönetim yapısının olabilmesi için; demokratik düşüncenin tabandan başlaması,
geleneksel ve hukuki altyapısının oluşması ve bu demokratik kültürün yerel yönetimlerde var olması gerekir.
Yerel yönetimler, halka en yakın birimler olduklarından, yapıları ve oluşumları gereği demokrasinin
uygulanmasına uygun bir zemin oluşturmakta ve ‘demokrasinin okulu' işlevini görmektedirler.
Yerel yönetimlerde karar vericilerin tüm sivil kesimlerle işbirliği halinde olması; yerel yönetimlerin sunacakları
hizmetlerin kalitesini artırmada ve daha kaliteli bir yaşam sağlamada önemli bir adım olacaktır. Ancak bunun
için yerel yönetimlerin bağımsız ve özgürce karar alabilmesi ve uygulayabilmesi gerekir. Bunun
gerçekleşebilmesi, yerel düzeyde demokrasinin gerçekleşmesine bağlıdır. Yerel demokrasi ise, yerel özerkliğin
sağlanması, yerel halkın yönetim kararlarına etkin bir şekilde katılması ve gerek karar alma sürecine, gerekse
kararların uygulanmasına yönelik denetimin yerel halkın katılımı ile gerçekleşmesi demektir.
Bireylerin siyasal süreçlere aktif katılımının tek yolu STK’lara üye olmaktan geçer. Yerel halkın, STK’lar
aracılığıyla yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımı, danışma niteliğinde olabileceği gibi, gönüllük ve
işbirliği şeklinde de olabilmektedir. Ayrıca, meclis toplantılarında, kent konseylerinde ve yereli ilgilendiren tüm
toplantılarda alınan kararları takip eden bu örgütlü yapılar; etkileme, ikna, eleştiri vb. yollarla yerel otoriteler
üzerinde denetim görevini yerine getirebilmektedirler. Dolayısıyla, bireyler adına bu görevleri yerine getiren bu
tür örgütlenmeler, nihai anlamda yerelde demokratik bir kültürün oluşmasını sağlayacaklardır.
Ülkemiz, yerel yönetimlerin çalışmalarına ve karar alma süreçlerine STK’ların katılımı açısından iyi bir görüntü
vermemektedir. Yerel yönetimlerin STK’lar ile olan ilişkilerinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunlarında birkaç düzenleme söz konusu olsa bile,
yasal çerçevenin sivil toplumun etkin katılımı açısından yeterli olmadığı ileri sürülebilir. Bu konuda daha kararlı
ve evrensel nitelikte yasal çerçeve oluşturmanın yanında, şeklen değil, ‘gerçek anlamıyla’ demokratik katılımın
önündeki tüm engelleri ortadan kaldırarak, bu ilişkiyi bir siyasal kültür haline getirmek gerekir.
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KATILIMCI KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA SOSYAL
MEDYANIN ROLÜ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEN BİR
DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör. Arzu DİLAVEROĞLU
İstanbul Medipol Üniversitesi, SBMYO, Sakarya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi EABD, Doktora öğrencisi.
www.adilaveroglu@medipol.edu.tr,
ÖZ
Geleneksel kamu yönetimi yapısındaki dönüşüm, yeni kamu yönetimi anlayışı
ve yönetişim sürecinin ön plana çıkması, kamuda katılımcılığı ön plana alan bir süreci
başlatmıştır. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile yöneten ve
yönetilen arasındaki etkileşimi artıracak yeni araçlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bilgi
iletişim ve internet teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ise yönetimin bu iki paydaşı
arasındaki etkileşimi kolaylaştıran sosyal medyanın önemini artırmıştır. Bu araç
sayesinde kamu hizmetlerini takip eden ve düşündüklerini aracısız olarak ifade eden bir
kitle doğmuş, yönetici grup ise bu değişikliğe uyumlu olarak sosyal medya
platformlarında yerini almıştır.
Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın Türkiye’deki üniversiteler tarafından
kullanılma düzeylerini devlet ve vakıf üniversiteleri özelinde karşılaştırmak ve tercih
edilen sosyal medya mecralarını tespit etmektir.
Anahtar kelimeler: Geleneksel yönetim, yönetişim, katılımcılık, üniversite, sosyal
medya.

The Role of Social Media in Participatory Public Service Delivery: An
Assessment through Universities
Abstract
The transformation of traditional public administration has started the process
of governance that foregrounds the participation in public. With the legislative
amendments carried out within this process, new tools that will enhance the interaction
between citizens and governing have been tried to be improved. Recently, advances
experienced in information, communication and internet technologies have brought
about a mass that follows public services and expresses their thoughts without
intermediary through social media.
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The aim of the study is to determine to what extent social media is taken into
account in the public service. In this context, the analysis will be carried out via the web
pages of the universities in Turkey and the rates for using social media will be given.
Keywords: Traditional management, governance, participation, university, social
media.

1. GİRİŞ
Kamu yönetimi yapı ve işleyişinin zaman içinde yaşanan gelişmelere
(teknoloji, sosyo-ekonomik ve kültürel vb. alanda) bağlı olarak yenilemekte ve
farklı paradigmalar ışığında varlığını devam ettirmektedir. Uzun yıllar
geleneksel kamu yönetimi olarak sürdürülen yönetim anlayışı karşısında
yönetişimin güçlenmesi ve hakim paradigma olarak algılanmaya başlanması bu
gelişmelerin bu sonucu olarak kendini göstermektedir.
Yönetim süreçlerinde çok aktörlü karar alınması gerekliliğine vurgu yapan
bu yeni yönetim anlayışında katılımcı bir yönetimin sağlanmasında sosyal
medya önemli mekanizmalardan bir olarak düşünülebilir.
Bu bağlamda çalışma üç başlık altında değerlendirilmiştir. İlk olarak
geleneksel kamu yönetim anlayışından yönetişime doğru yaşanan dönüşüm ve
katılımcı hizmet sunumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra sosyal medya
kavramı ve üniversitelerin kullandığı sosyal medya mecraları analiz edilmeye
çalışılmıştır.
2. GELENEKSEL YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME GEÇİŞ
Geleneksel kamu yönetimi, 19.yy ikinci yarısı ile 20.yy son çeyreğine kadar
gücünü koruyan kamu yönetiminin hakim paradigması olarak varlığını
sürdürmüştür. Bu paradigmanın genel özelliklerini şu şekilde sıralamak
mümkündür (Eryılmaz, 2012, 44-46):


Kamu kurum ve kuruluşları büyük ölçüde Max Weber’in bürokrasi
modeline (merkeziyetçi, kuralcı, gayrişahsi, katı hiyerarşi) göre
öğütlenmiştir,



Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımında kamu örgütleri
doğrudan yer almalıdır,
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Siyaset ve yönetim birbirinden ayrı olarak görülmektedir. Yönetimin
görevi siyasilerce alınan kararları uygulamaktır,



Kamu yönetimi, yönetimin özel bir biçimidir ve özel sektör yönetim
şeklinden farklı niteliklere sahiptir.

Kamu hizmetlerinin sunumunda kamu kurum ve kuruluşları tek başına
hakim güç olarak görüldüğü, devletin Weberyen bürokrasinin etkisi ile kurallara
boğulduğu ve kırtasiyesi bir yapı geleneksel anlayışın öne çıkan özellikleri
olarak ifade edilmektedir. Bu yapı dünyada genel kabul görmüş bir yönetim
modeli olarak uzun yıllar uygulanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu
yapılanmadan tamamen vazgeçildiğini söylemek mümkün olmamakla birlikte
1980 sonrası İngiltere ve ABD başlayan liberalleşme politikaları ekseninin de
kamu yönetiminin paradigmal anlamda değişmelere ayak uydurduğu bir süreç
izlenmektedir. Bu süreç içerisinde gelinen son noktada etkin ve verimli hizmet
sunumu ve karar verme aşamasında, devlet (siyasiler-bürokratlar) dışındaki
paydaşlara ulaşma ihtiyacının geleneksel yönetim anlayışı karşısında yönetişimi
güçlü bir rakip haline getirdiği söylenebilir.
Yönetişim kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını içine alan yeni bir
yönetme ve hizmet sunma modeli olarak 1990’lı yıllarda yaygın olarak
kullanılmaya başlayan bir kavramı ifade etmektedir. Yönetme sürecinde devlet
varlığını sürdürürken, ekonomik gücü elinde bulunduran özel sektör örgütleri ve
toplumsal problemleri karar vericiler önüne taşıyacak önemli bir aktör olan sivil
örgütleri bu yönetim anlayışında paydaş aktörler olarak kabul edilmektedir.
Sonuç olarak geleneksel yönetim ve yönetişim farklı ilke ve yönetme
usulleri olan iki farklı paradigmayı ifade etmektedir. Aralarındaki farklılıkları şu
şekilde özetlemek mümkündür (Coşkun, 2006: 14):
Tablo 1: Geleneksel yönetim ve Yönetişim Karşılaştırılması
Geleneksel Yönetim
Dikey örgüt yapısı
Merkezlilik
Otoriter
Hesap sorucu
Gizlilik
Güvensizliğe dayalı ilişki

Yönetişim
Yatay örgüt yapısı
Yerindenlik
Demokratik
Hesap verici
Açıklık
Güvene dayalı ilişki
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Paydaş hâkimiyeti
Hukukilik ve meşruluk

Yönetişim kavramı, başta katılımcılık olmak üzere açıklık,
hesapverebilirlik, etkililik, tutarlılık gibi ilkeleri ön plana almaktadır (European
Commıssıon, 2001: 8). Bu ilkelerin Türkiye’de yerleşebilmesi için 2000’li
yılların başından itibaren reform çalışmaları ile birlikte mevzuat değişiklikleri
gerçekleştirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ile getirilen kent konseyleri, İl
Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
kapsamında yerel hizmetlerin görülmesinde hemşehrilerin gönüllü katılımının
sağlanması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yer alan mali
saydamlık ilkesi, yönetimde açıklığı hedefleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme
Kanunu, devletin vatandaşa hesap vermesinde etkin rol oylaması amaçlanan
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu bunlardan bir kaçı olarak gösterilebilir.
2.1. Katılımcı Hizmet Sunumu
Kamu hizmeti “bir kamu kurumunun ya kendisi tarafından ya da yakın
gözetimi altındaki bir özel girişim eliyle kamuya sağlanan hizmetler” şeklinde
tanımlanmaktadır (Bozkurt ve Ergun, 2014: 128).
Yönetişimin paradigmasında hareketle gerçekleştirilecek olan kamusal
hizmetlerin devlet dışındaki aktörleri içine alacak şekilde oluşturulması
beklenmektedir. Bu noktadan hareketle; Katılımcılık nedir? Nasıl olmalıdır?
Hangi mekanizmalar ihtiyaç duyulmaktadır? Sorularının cevaplarına ulaşmak
gerekmektedir.
Öncelikle katılımcılığı şu şekilde tanımlayabiliriz: Kamu hizmetleriyle
ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, karara dönüştürülmesi
ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına,
o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek olanların katkıda
bulunmasını içerir (Eryılmaz, 2012: 62). Arsnstein, bu katkının farklı
düzeylerde olabileceğini vatandaş katılım merdiveni ile açıklamıştır (Bkz. Şekil
1).
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Şekil 1: Vatandaş Katılım Merdiveni

8

Vatandaş Kontrolü

7

Temsilci Gücü

6

Ortaklık

5

Teskin Etme

4

Danışma

3

Bilgilendirme

2

Terapi

1

Manipülasyon

Vatandaş
Gücü

Sembolik

Katılmama

Merdivenin en altında yer alan katılamama, sembolik katılım ve
merdivenin en üst basamağında yer alan vatandaşın güçlendiği ve gerçek
katılımdan bahsedilmektedir. Vatandaşın olayları kontrol edebildiği, temsil
gücünü kullanabildiği ve devlet tarafından bir ortak şeklinde algılandığı bu son
basamak demokratik yönetimlerinde hedefleri arasındadır (1966). Çünkü seçim
unsuru demokrasiler için vazgeçilmez bir koşul olmakla birlikte yönetiminde
demokrasinin sağlanması noktasında tek başına yeterli değildir (Özay, 1996: 1).
Bu durum mevcut demokrasilerin, demokratikleşme ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması sürecinde vatandaş katılımını sağlayacak
tüm koşulların hazırlanması ve buna uygun yönetim yapılarının kurulması
gerekmektedir. Yönetişim anlayışı bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamaktadır
(Gündoğan, 2013: 37).

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

O halde daha demokratik bir zeminde daha meşru ve ihtiyaçları
karşılayacak hizmet sunumunda ilgili paydaşların yer almasının son derece
önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Hangi mekanizmaların katılımcı hizmet sunumunu kolaylaştıracağı
noktasında sosyal medya mecraları örnek gösterilebilir. Sobacı vd. ifade ettiği
gibi internet temelli bu araçlar vatandaş odaklı ve katılımcı kamu hizmetinin
sunulması, yöneten ve yönetilen arasındaki etkileşimin artırılması ve
demokrasinin canlandırılmasına katkı sağlamaktadır (2015: 16).
3. SOSYAL MEDYA
Sosyal medyanın gelişiminin arkasındaki temel dinamik Web 2.0
teknolojisinin gelişimidir. Web 2.0 ilk kez 2004 yılında O’Reilly ve MediaLive
tarafından gerçekleştirilen bir konferasta Web 1.0 sonrası dönemi belirtmek için
kullanılmıştır. Bu iki internet dönemi arasındaki farklılığı belirtmek için
O’Reilly tarafından bir karşılaştırma tablosu (Bkz. Tablo 2) hazırlanmıştır
(O’Reilly: 2007: 17-18).
Tablo 2: Web 1.0 ve Web 2.0 Karşılaştırmalı Örnekleri
Web 1.0
DoubleClick
Ofoto
Akamai
mp3.com
Britannica Online
personel websites
evite
domain name speculation
page views
screen scraping
publishing
contenet management systems
directories (taxonomy)
stickiness

Web 2.0
Google AdSense
Flickr
BitTorrent
Napster
Wikipedia
blogging
upcoming.org and EVDB
search engine optimization
cost per click
web services
participation
wikis
tagging ("folksonomy")
syndication

Tablo 2’de, yapılan karşılaştırmalar Web 1.0 teknolojisinin paydaş
katılımına yer vermeyen tek yönlü bilgi aktarımı sağlama yönünde olduğunu,
Web 2.0’da ise daha fazla paydaşın müdahale edebileceği ve etkileşimde
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bulunabileceği araçlara yer verildiği görülmektedir. Bu teknolojik gelişme ile
milyarlarca insan tarafından kullanılan, interaktif paylaşımı mümkün kılan, yeni
medya türünün bir ürünü olarak sosyal medya karşımıza çıkmıştır.
Bugün gelinen noktada, 7.395 milyarlık dünya nüfusunun 3.419 miyarı
internet kullanıcısı ve 2.307 milyar aktif sosyal medya hesabı bulunmaktadır
(http://wearesocial.com/, 2016). İlk olarak özel sektör tarafından kullanılmaya
başlayan sosyal medya, kamu kurumları açısından taşıdığı fırsatlar dikkate
alındığında, kamuda da yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Bu fırsatlardan
bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz (Sobacı ve Köseoğlu, 2016: 105)




Vatandaşın bilgilendirilmesi,
Vatandaşın fikir ve şikâyetlerin toplanması,
Vatandaşla kamu kurumları arasında iletişimin sağlanması.

Sosyal medya sahip olduğu özellikler (ulaşımı ve kullanımı kolay, zaman
tasarrufu ve hedef kitleye aracısız ulaşmayı imkanı, çift yönlü iletişim vb.)
bakımından da değerlendirildiğinde kamuda tercih edilen iletişim araçlarıdır. Bu
aracın sahip özellikler dikkate alındığında “yönetimden yönetişime”, “dikey
örgütten yatay örgüte” ya da “merkeziyetçilikten katılımcılığa” dayalı bir kamu
hizmet sunumunun desteklendiğini ifade edebiliriz.
4. TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE YAPILANMASI
1981 yılına kadar ülkemizde, yüksek öğrenim sistemi üniversiteler, Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı akademiler, bakanlıklara bağlı meslek yüksekokulları
ve konservatuvarlar, milli eğitim bakanlığına bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,
mektupla öğrenim yapan YAYKUR şeklinde oluşmaktaydı. 1981 tarih ve 2547
sayılı kanunun kabulü ile üniversiteler ve meslek yüksek okulları Yüksek
Öğrenim Kurumuna bağlanmış olup, vakıflara bağlı üniversitelerin ve meslek
yüksek okullarının açılmasına izin verilmiştir (www.yok.gov.tr).
İlk açılan vakıf üniversitesi İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı, İhsan
Doğramacı Sağlık Vakfı ve İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı
kararıyla 20 Ekim 1984’te kurulmuş ve 1986’da 386 öğrenciyle eğitime
başlayan Bilken Üniversitesi olmuştur (bilkent.edu.tr/www). Bugün sayıları
hızla artan vakıf üniversiteleri Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını barındıran
İstanbul ilinde yoğunlaşmış durumdadır.
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Toplumun genel yararına dönük bu kamu hizmetinin sunumunda YÖK
çatısı altında yer alan devlet ve vakıflar aracılığı ile kurulmuş toplam 112
devlet, 65 vakıf ve 6 vakıf MYO şeklinde faaliyet göstermektedir.
4.1. Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı
Sosyal medyanın kamu sektörü tarafından kullanım amaçlarına genel olarak
bakıldığında bilgilendirme, haber verme, sosyal medyada görünür olma,
tanıtma, faaliyetleri kapsamında olduğu görülmektedir (Karaçor ve Tekin, 2015:
84).
Türkiye’de doğrudan hizmet sunma konusunda kamu kurumları bu
mecraları henüz etkin kullanamasa da, neredeyse tüm kamu kuruluşlarının
sosyal medya hesapları aktiftir.
Türkiye’de farklı eğitim düzeylerinde (önlisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora)
okuyan
toplam
6.689.185
öğrenci
bulunmaktadır
(http://www.yok.gov.tr, 2016). Sosyal medyanın en aktif grubunu oluşturan bu
genç grupla (http://wearesocial.com, 2016) üniversite yönetimi arasında çift
yönlü bir ilişkinin kurulabilmesi ve katılımcı bir yönetimin sağlanması için
sosyal medya platformlarında yerini alması gerekmektedir.
Bu konunun ayrıntılı olarak ele alınması için ülkemizde faaliyet gösteren
178 üniversitenin web sayfası üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sosyal
medya kullanımına ilişkin verilere ulaşılmıştır. Resmi web sayfalarının henüz
oluşturulamaması sebebi ile 3 devlet ve 2 vakıf üniversitesi araştırma sürecine
dahil edilememiştir. Araştırmaya konu olan 178 üniversite ile ilgili dağılım
Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Bölgelere Göre Üniversite Dağılımları1

1

Bu tablo http://yok.gov.tr/ elde edilen bilgilere göre yazar tarafından oluşturulmuştur (25.04.2017).

331

332 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin (n178) % 39’u Marmara,
%20’si İç Anadolu, %11’i Karadeniz, %10’u Akdeniz, %10’u Doğu Anadolu,
%7’si Ege ve %4’lük kısmı Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre üniversitelerin kullandığı sosyal medya
mecralarının çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Bu durum Tablo 4’de
gösterilmiştir.
Tablo 4: Üniversitelerin Tercih Ettiği Sosyal Medya Mecraları2
Kullanılan
Mecra
Facebook

Kullanım Amacı
Fotoğraf, video ve mesaj paylaşımı

Twitter

Mesaj paylaşımı

Youtube

Video paylaşımı

Instagram

Fotoğraf ve video paylaşımı

Flickr
Blog

Periscop

Fotoğraf ve video paylaşımı
İstenilen bir konu hakkında içerik metinlerinin video ve
fotoğraflarla
desteklenerek
paylaşımı
sağlayan
uygulamalardır.
Gmail, Blogspot, Google Contact, Picasa, Gtalk ve Google
Connect birleşiminden oluşur. Fotoğraf ve video paylaşımı
yapılabilir.
İşveren, iş arayan ve çalışanların profesyonel bir
platformda bir araya gelmesini sağlar.
Canlı yayınla paylaşım yapmayı sağlamaktadır.

Pinterest
Foursquare

Belli konu başlıkları ile fotoğraf paylaşımı
Yer bildirimi yapmak (Check-in)

Viemo

Video paylaşımı

Dailymotion
Tumblr
Snapchat

Video paylaşımı
Metin, fotoğraf, video, sohbet vb. paylaşımlara olanak
sağlayan bir blog türü.
Fotoğraf ve video paylaşımı ile mesajlaşma

Swarmapp

Yer bildirimi yapmak (Check-in)

Google Plus
Linkedin

2

İkon

Bu tablo üniversitelerin ve sosyal medya mecralarının resmi web sayfalarından edinilen bilgiler ışığında
yazar tarafından oluşturulmuş.
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Tablo 4’de görüldüğü gibi her sosyal medya mecrası belli fonksiyonları
(fotoğraf paylaşma, mesajlaşma vb.) yerine getirmek amaçlı kullanılmaktadır.
Bu anlamda üniversiteler 16 farklı medya türünden bir ya da bir kaçında aktif
üyeliğe sahiptir. Bu durum Tablo 5 yardımı ile açıklanmıştır. Buna göre 8
Devlet üniversitesine ait sosyal medya hesabı bulunmazken, diğerlerinin en
fazla 7 farklı sosyal medya mecrasında aktif olduğu görülmüştür. Vakıf/Vakıf
MYO’lar ait incelemelerde ise bu üniversitelerin en az 1 en çok 11 sosyal
medya mecrasında aktif üyeliği bulunmaktadır.
Tablo 5: Üniversitelerin Sosyal Medya Üyeliklerine Yönelik Frekans
Dağılımı
Üye olunan sayfa sayısı

Devlet

Vakıf/Vakıf MYO

0

8

0

1

1

1

2

18

10

3

32

9

4

26

18

5

18

16

6

2

8

7

4

5

8

0

1

11

0

1

Bu mecraların Devlet ve Vakıf/Vakıf MYO’nun hangi mecraları tercih
ettiğine ilişkin veriler Şekil 2 ve Şekil 3’de yüzdelik dağılımlar şeklinde
gösterilmiştir.
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Şekil 2: Devlet Üniversitelerinin Kullandığı Sosyal Medya Mecralarının
Yüzdelik Dağılımı

Buna göre %92’si Facebook, %91’i Twitter, %71’i Youtube, %34’ü
Instagram, %21’i Google Plus, %14’ü Linkedin, %6’sı Flickr, %2’si Pinterest,
%2’si Blog, Foursquare, Dailymotion, Periscop, Viemo, Snapchat ve Tumblr
%1’lik oranlarda tercih edilmiştir.
Şekil 3: Şekil 2: Vakıf/Vakıf MYO Üniversitelerinin Kullandığı Sosyal
Medya Mecralarının Yüzdelik Dağılımı

%100’ü Facebook, %99’u Twitter, %74’ü Youtube, %61’i Instagram,
%33’ü Linkedin, %33’ü Google Plus, %12’si Flickr, %6’sı Pinterest, %6’sı
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Foursquare, %4’lük tercihlerle Snapchat, Dailymotion, Periscope yer alırken
Viemo %3 ve Swarmapp %1 oranda kullanılmaktadır.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışmanın temel amacı dünyada hızla yayılan sosyal medya kullanımı
konusunda üniversitelerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmektir. Bu
bağlamda resmi web siteleri üzerinde yapılan analiz ile hangi sosyal medya
mecralarını kullandıkları ve seçilen mecraların açısından devlet ile vakıf
üniversiteleri/MYO arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı oransal olarak
ortaya konulmuştur.
Elde edilen sonuçlar:


Sonuçların elde edilmesinde üniversitelere ait resmi web sayfaları
dikkate alınmıştır. Sosyal medya sitelerine yönlendirici herhangi bir
ibare bulunmadığı için bazı üniversitelerin sosyal medya üyeliği
olmadığı şeklinde değerlendirilmiştir.



Üniversitelerin % 96’sı sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu durum
üniversite yönetimlerinin sosyal medyayı önemli bir kitle iletişim aracı
olarak dikkate aldığını göstermektedir.



En çok kullanılan sosyal medya mecraları Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, Google plus ve Linkedin’dir. Bu tercih hem devlet hem de
vakıf üniversiteleri için aynıdır.



Devlet ve vakıf üniversiteleri arasında kullanım oranları ve seçilen
mecralar benzerlik göstermektedir.

Farklı demografik yapılara sahip pek çok insanı etkisi altına alım sosyal
medya mecraları kamu hizmetlerinin yönetişim anlayışı çerçevesinde
yürütülmesinde önemli fonksiyonlara sahiptir. Yönetişim ilkeleri olarak
belirttiğimiz katılımcılık, açıklık ve hesapverebilirlik gibi yeni yönetim
ilkelerinin Mayfield’in (2008: 5) sıraladığı sosyal medya mecralarının sahip
olduğu katılımcılık, açıklık, topluluk oluşturma ve çift yönlü olarak iletişim
kurma özelliklerle paralellik göstermesi, bu mecraların yönetişim sürecine katkı
sağlayacağını göstermektedir.
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ÖZ
Bu çalışmada sağ ve sol ideolojilerin kendi içerisinde sınıflandırmasından
bahsedilerek kavramsal tanımları yapılacak Türkiye’de sol ideolojinin bir sınıfı olan
sosyal demokrasi anlayışına sahip partilerin alternatif kamu yönetimi anlayışı ortaya
koyup koyamadıkları irdelenecektir. Özellikle 1990’lardan sonra dünyada kamu
yönetiminde meydana gelen değişimlerin ülkemizdeki sol ve sağ ideolojiye sahip
partiler üzerindeki etkisi karşılaştırmalı olarak ortaya konmaktadır.
Ülkemizde 1990’lar ve 2000’lerde merkez sağ ve sosyal demokrasi anlayışını
ideoloji olarak benimseyen siyasi partilerin kamu yönetimine yönelik politikaları parti
programları ve seçim bildirgeleri göz önünde bulundurularak analiz edilmekte olup
uygulanan politikaların ve amaçlanan hedeflerin savundukları ideoloji doğrultusunda
olup olmadığı araştırılarak ortaya konmaktadır. Sol partilerin hedefledikleri ideal kamu
yönetimi ile ortaya koydukları politikaların paralelliği açıklanmaktadır.
Günümüzde partilerin programlarının giderek birbirine benzediği ve
globalleşen dünyaya ayak uydurarak bireyler ve ülke için ortak politikaları
hedefledikleri yapılan analizler doğrultusunda sunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkiye, sol partiler, kamu yönetimi

Approaches of Left-Wing Parties to Publıc Administration in Turkey
Abstract
The main aim of this paper is to examine approaches to public administration
of left wing parties in Turkey and to analyze changes of public administration
perceptions in Europe and the other developed countries where new left current rises in
1990s and after 2000s.
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It is important to analyze left wing parties’ views about public administration
that play a part among countries’ biggest political formations in spite of the fact that left
wing parties could not come to power alone for a long time. But researches related to
this topic are insufficient in academic literature. The study based upon this paper
contributes to close the gap in that field.
This paper describes the public administration system promised by left wing
parties in Turkey in terms of public-society relations, administrative reform, policies of
anti-corruption, social policy and participation in public services. These dimensions are
examined through comparing them with programs, discourses and activities of right
wing parties.
Literature review, party by-laws, programs, bulletins and all kinds of
publications of left wing parties and conversations of party representatives are
considered as data sources. By this way ideal public administration perception of left
wing parties in Turkey and changes of senses are analyzed comparatively.
Keywords: Left-wing parties, Turkey, public administration problems, ideal public
administration.

1. GİRİŞ
Türkiye’de sol eski bir geçmişe dayanmakla birlikte Osmanlı’dan
günümüze farklı partilerin ideolojisi olarak tezahür etmektedir. İlk tohumlarını
Osmanlı’da atan sol hareketler 19. Yüzyılda şekillenmeye başlamıştır. Daha
sonra sosyalist adıyla kurulan Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Türkiye Sosyalist
Fırkası partileri kurularak sosyalist hareketler hız kazanmıştır. Sol akımlar ve
işçi hareketleri 1919’dan sonra hız kazanmıştır. 1920 de sosyalist gruplar
tarafından Türkiye Komünist partisi kurulmuş iktidara karşı yasa dışı
faaliyetlere başlayınca kapatılmıştır.
9 Eylül 1923 tarihinde kurularak bugüne kadar aktif olarak siyasette yer
alan Cumhuriyet Halk Partisi sol ideolojiyi savunan aynı zamanda sol parti
deyince ilk olarak akla gelen uzun soluklu bir siyasi partidir. 1946 da çok partili
siyasi hayata geçene kadar CHP tek parti olarak varlığını devam ettirmiştir. Bu
dönemde tek parti iktidarı söz konusu olduğundan henüz sağ ve sol bir
sınıflandırmadan söz edilememektedir.
1946’da çok partili siyasi hayata geçilmesiyle birlikte CHP ye alternatif
siyasi partiler de ortaya çıkarak siyasi rekabet ortamının doğmasına yol
açmıştır.1960’lara gelindiğinde sağ ve sol ayrımı ortaya çıkmaktadır.
1965’lerden sonra “ortanın solu” söyleminin ortaya çıkmasıyla birlikte
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Türkiye’de sosyal demokrasinin başlangıcı sayılan hareketin ilk temsilcisi olan
CHP önemli bir dönüşüm yaşamıştır.
12 Eylül yönetimi siyasi partilerin faaliyetlerini yasaklamış ve 1983
seçimlerine katılmak üzere belli partilere onay vermiştir. Farklı sol görüşlü
partiler kurulmuş tur ve böylece soldaki bölünme giderek artmıştır. Askeri
darbe iktidarı ile kapatılan CHP’nin 1992’ de tekrar açılmasıyla merkez
soldaki parçalanma giderek devam etmiş ve SHP CHP ile birleşme kararı
aldıktan sonra 1990’larda merkez solda CHP ve DSP olmak üzere iki parti yer
almıştır.
Bu bildiride Türkiye’deki sol partilerin kamu yönetimi politikaları sağ
partilerin kamu yönetimi politikaları ile karşılaştırmalı olarak incelenerek sol
partilerin buna ilişkin alternatif yaklaşımları olup olmadığı ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Sağ ve sol partilerin yıllar itibariyle kamu yönetimi anlayışları
arasındaki farklılıkları veya benzerlikleri parti programları çerçevesinde
yansıtılacaktır.
Bildiride öncelikle sağ ve sol ideoloji temelinde şekillenen partilerin
politikalarını anlamada esas teşkil etmesi açısından sağ-sol ideolojiler, yeni sağyeni sol, özelleştirme ve yeni kamu yönetimi gibi kavramlara teorik olarak yer
verilecektir. Daha sonra sol görüşte öne çıkan partiler olan SHP, CHP ve
DSP’nin kamu yönetiminin belirli alanlarındaki politikaları incelenerek siyasi
görüşleriyle paralel bir anlayış ortaya koyup koyamadıkları açıklığa
kavuşturulacaktır. Temel tezimiz “Bu üç sosyal demokrat partinin ekonomi,
özelleştirme, genel yönetim anlayışı, kamu personel yönetimi, eğitim, sağlık,
sosyal güvenlik gibi kamu yönetiminin temel alanlarında sağ partilerden ve
özellikle uzun süredir iktidarda olan AK PARTİ’den farklı alternatif bir kamu
yönetimi modeli ortaya koyup koyamadıkları”dır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Çalışmanın ana eksenini oluşturan sağ ve sol ideolojileri teorik olarak ve
temel ilkeleri açısından tanımlamak ve çalışmada yer verilen diğer
kavramlardan da kısaca bahsetmek her iki ideolojik görüşe sahip partilerin
politikalarını anlamak açısından faydalı olacaktır.
2.1. Sağ Kavramı
Sağ ideoloji toplumsal hiyerarşiyi, gelenekçiliği savunan bir siyasi görüştür.
Toplumsal hiyerarşinin dini, sosyal, kültürel veya ekonomik farklılıklardan
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meydana gelebileceğini ve kaçınılmaz olduğunu ortaya koyan bir kavramdır.
Sağ görüş merkez sağdan aşırı sağa uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir.
Merkez sağ da kendi içerisinde muhafazakarlar, liberal muhafazakarlar ve
liberallerden oluşan bir çeşitliliğe sahiptir. Çalışmamızın sağı temsil eden
aktörlerinden AK PARTİ de kendisini liberal muhafazakar olarak
tanımladığından daha çok bu siyasi görüş üzerinde durulmaktadır.
Muhafazakarlık bireyin kendini gerçekleştirmesinin araçları olduğuna
inandığı aile ve din gibi sosyal kurumların korunması duyarlılığından hareket
eden, devlete ve siyasete bu doğrultuda sınırlı bir rol biçen bir düşünce geleneği,
bir siyasi ideoloji ve felsefi ve edebi bir akımdır.(Yayla,2005:157) Toplumsal
yapının mevcut durumunun muhafazasını savunan ve toplumdaki radikal
değişikliklere kuşku ile yaklaşan bir anlayıştır. Liberalizmden farklı olarak
toplumu esas alan gelenekçi bir yapıya sahiptir. Muhafazakar düşünce
pragmatik bir anlayışa sahip olmakla beraber akla karşı önyargıyla yaklaşan,
uyuşmazlıkların mevcut kurumlar içerisinde çözülmesinden yanadır.
Liberalizmdeki aklın öncülüğüne karşı çıkan muhafazakarlık liberalizmle
beraber faşizm ve komünizm gibi totaliter ideolojilere karşı çıkmış ve özellikle
yirminci yüzyılda bu iki düşmana karşı verdiği mücadeleyle siyasi bakımdan
liberalizme yaklaşmıştır. (Yayla, 2005:159) Aslında muhafazakârlığın,
demokratik sistem içinde hem demokrasiye katkıda bulunmasını hem de
demokrasiden yararlanmasını sağlayan yanı liberalizmle olan akrabalığıdır.
(Çaha,2004:16) 1929 ekonomik bunalımına çare olarak ortaya çıkan liberal
muhafazakar diğer deyişle yeni sağ düşünce liberal piyasa ekonomisiyle
muhafazakarlığın bir sentezi olarak ortaya çıkmıştır.
2.2. Yeni Sağ
1980’li yıllarda ABD’de Reagan ve İngiltere’de Thatcher öncülüğünde
uygulamaya geçirilen liberal-muhafazakârlık serbest piyasa ekonomisinde
devletin küçültülmesi uygulamasına gitmiş ancak muhafazakar değerlerden de
ödün vermeyen bir anlayışı benimsemiştir. Yeni muhafazakar düşünce bireye
daha fazla değer atfeden ancak muhafazakar düşüncenin sahip olduğu aşırı
özgürlüğün toplumun dengesini bozacağı düşüncesine de hakim bir anlayışa
sahiptir. Liberal muhafazakarlık (yeni sağ) muhafazakar düşünceden farklı
olarak kapitalist ekonomiye uyum sağlayan bir yapıya sahip ancak
muhafazakarlığın temelini oluşturduğuna inanılan din, ahlak, aile gibi değerleri
de hala savunan bir düşünce olarak tezahür etmektedir.
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2.3. Sol Kavramı
Sol ideoloji dünyada Fransız Devrimi’nden sonra mecliste oturma
düzeninden kaynaklı olarak çıkmıştır. Devrimden sonra kurulan parlamentoda
özgürlük destekçisi olan halkçılar başkanın solunda, değişimi desteklemeyen
burjuva kesim ise başkanın sağında yer almaktaydı. O günden sonra özgürlükçü
değişimi destekleyen bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır. Solun da kendi
içerisinde merkez sol, aşırı sol, Marksizm, sosyal demokrasi, sosyal liberalizm,
sendikacılık gibi biçimleri vardır. Bu çalışmada Türkiye’de sosyal demokrasiyi
savunan partilerin (SHP,CHP,DSP)
politikaları üzerinde inceleme
yapılacağından bu kavrama yönelik tanımlamalara yer vermek yerinde
olacaktır.
Sosyal demokrasi sol görüşün bir uzantısı olup 19. Yüzyılın sonlarından
itibaren Avrupa’da kapitalizmin yarattığı eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ortadan
kaldırmak için yeni bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal demokrasi
eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflediği gibi işçi sınıfının haklarını
zenginler karşısında korumayı da kendine amaç edinmiştir. Bu nedenle devletin
ekonomiye müdahalesini gerekli görmektedir. Sosyal demokrasi ne tamamen
devlet denetiminin olmadığı serbest piyasa ekonomisini ne de tamamen devlet
kontrolündeki ekonomi modelini savunur. Sosyal demokrasi sosyal adaleti ve
fırsat eşitliğini savunur, özgürlükçüdür. Her türlü otoriterliğe karşı çıkar,
hukukun üstünlüğüne dayanan çoğulcu demokrasiden yanadır. Emekçi sınıfların
egemen sınıflar tarafından ezilmesine izin vermeyerek, emekçi sınıfın yanında
yer alır, yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmayı amaçlar ve bunu yaparken
diğer sınıfları da yok saymaz. Sosyal demokrasi emekçi ve öteki sınıflar
arasında demokratik bir ortamda hakkaniyet dengesi kurmayı amaçlayan bir
ideolojik harekettir.
2.4. Özelleştirme
Özelleştirme genel tanımıyla devletin piyasadaki payının küçültülerek
ekonomik işletmelerin özel sektöre devredilmesidir. Devletin denetiminin ve
müdahalesinin azaltılarak özel sektördeki firmaların rekabet halinde işleyişinin
önünü açan bir uygulamadır. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde özel
işletmelerin kamu işletmelerinde daha etkin çalıştığı düşünülmekte ve bu
nedenle devletin payının küçültülerek özel işletmelerin etkinliğinin artmasıyla
üretimde artış ve büyüme sağlanacağından ekonomik verimliliği arttıran bir
uygulama olarak görülmektedir. Bu çalışmada sağ ve sol ideolojik görüşü
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benimseyen partilerin politikalarında yer verdiği bir uygulama olduğundan
açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Farklı ideolojik görüşlere sahip partiler
olmalarına rağmen ekonomide özelleştirme uygulamasına ne kadar yer
verdikleri ilerideki başlıklarda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
2.5. Yeni Sol
Yeni sol kavramı İngiltere’de Thatcher’in uzun yıllar iktidarda kalmasından
sonra liderliğini yaptığı muhafazakarların işçilere yönelik baskıcı uygulamaları
daha fazla destek görmesine engel olmuş ve partinin İngiliz siyaseti içindeki
önemini kaybetmesine neden olmuştur. Bu yüzden İngiltere’de Mayıs 1997’de
yapılan seçimlerle iktidara gelen Tony Blair, başında bulunduğu İşçi Partisi’ni
yeni sağın liberal politikalarıyla uyumlu bir konuma getiren Üçüncü Yol
felsefesi temelinde dönüştürerek, Yeni İşçi Partisi adıyla anılmayı hak eden bir
konuma getirmiştir. (Ateş, Demirel,2014:1) Böylelikle ‘yeni sol’, ‘üçüncü yol’
kavramları ortaya çıkmıştır. Fikir öncülüğünü Anthony Giddens’ın yaptığı
üçüncü yolu sol ile sağ arasında ancak solun sağa daha yakın olduğu bir
yaklaşım olarak görmekte ve sosyal demokrasinin gelişebilmesi için
neoliberalizmin refah devleti anlayışında iyileştirmeler yapılması tezini ileri
sürmektedir. Türkiye’de Tony Blair öncülüğündeki İşçi Partisinin yükselişi
2002’de AK PARTİ’ nin kökeninden farklı bir ideolojiyi savunduğu teziyle
hızlı yükselişine benzetilmektedir.
3. TÜRKİYE’DE SOLUN TARİHSEL GELİŞİMİ
3.1. Osmanlı Dönemi
Osmanlı’da solun başlangıcı 19. Yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Bu
dönemde sosyalist gruplar ayrı ayrı etkinlik gösterdiklerinden örgütsel olarak
bir birleşme söz konusu olmamıştır. 1908’de İkinci Meşrutiyetin ilanından
sonra işçi hareketleri görülmeye başlamıştır. Sosyalist gruplar halinde olmasa da
düşük ücretlerle ağır çalışma koşullarına tepki gösteren işçiler greve
gitmişlerdir. Bu dönemde grev sayıları hızla artarken, çıkan grevlerin en
önemlileri demiryolu ve ulaştırma alanında olmuştur (Tunçay, 2000: 29) İkinci
meşrutiyetten sonra bu hareketler zorla bastırılmıştır. Grev hakkı çok
kısıtlanmış ve anlaşmazlıkların öncelikle uzun bir uzlaşma sürecinden geçmesi
öngörülmüştür. Bununla birlikte İttihat ve Terakki’nin siyasal özgürlüğü
tamamen yok ettiği 1913 yılına kadar, bir takım işçi hareketleri devam
edebilmiştir (Tunçay, 2000: 30). Hükümet bu grevlere karşı Tatil-i Eşgal
Kanunu’nu çıkararak grevlerin önünü alabilmiştir. Bu dönemde işçi
hareketlerinin arkasında partisel ve sendikal bir örgütlenme olmadığından bu
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hareketler kendiliğinden gelişmiştir. Daha sonra Osmanlı Sosyalist Fırkası ve
Türkiye Sosyalist Fırkası dönemin ilk sosyalist partileri olarak kurulmuşlardır.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 1917 Sovyet devrimi ile SSCB
kurulmuştur. Osmanlı savaştaki yenilgisinin izlerini silmek için Sovyet
Devrimi’nin etkisiyle Bolşeviklere ve sosyalistlere yakınlaşan sol gruplar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Sol akımlar 1919-1923 arasında kurulan parti
örgütlenmeleri ile gelişme göstermiştir. Halk zümresi, Yeşil Ordu ve Türkiye
Komünist Partisi gibi örgütlenmeler oluşturulmuştur. Enver, Cemal, Talat, Dr.
Nazım gibi ittihatçılar tarafından 1919 yılında Bakü’de bir Türkiye Komünist
Partisi kurulmuştur. Sovyetlerle yapılan işbirliğine ortam hazırlamak amacıyla
kurulan Yeşil Ordu’nun faaliyetlerinin Mustafa Kemal tarafından desteklendiği
bilinmektedir. Ancak, Çerkez Ethem’ in bu örgüte katılması, Mustafa Kemal’in
örgütün faaliyetini durdurmak için harekete geçmesine sebep olmuştur. Yeşil
Ordu, 1920 sonbaharında kesin olarak feshedilmiştir (Tunçay, 2000: 85-89).
Daha sonra TKP ile Türk solunun faaliyetleri devam ettirilmek istense de
yasadışı mücadeleleri yüzünden kısa süre sonra kapatılmıştır.
3.2. Tek Parti Dönemi
9 Eylül 1923 yılında siyaset sahnesine çıkan CHP Atatürk öncülüğünde
kurulan bir parti olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Eski devlet yönetimini
devam ettirmekten ziyade parti gelenekselden farklı bir yapılanmaya giderek
farklı bir politikalar bütünü benimsemeyi hedefliyordu. Başlangıçta halkçılığı
ve milliyetçiliği benimseyen partiye cumhuriyetçilik, laiklik, inkılapçılık ve
daha sonra devletçilik de eklenmiştir.
1923-1945 arası dönemde tek başına iktidarda olan CHP aynı yıllarda
savaşın ülkede yarattığı tahribat ve beraberinde ağır vergiler altında ezilen
köylülerin yoksulluğu , 1940’ta hükümete ekonomi ve yurttaşların hak ve
özgürlükleri üzerinde aşırı yetkiler tanıyan Milli Korunma Kanunu çıkarılması
(Karpat, 2015:67) partinin ve hükümetin denetimsiz olması gibi olumsuzluklar
partinin durumunu giderek kötüleştirmiştir. CHP’nin daha sonra tepkilere
rağmen ‘Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ çıkarması Adnan Menderes’in de
dahil olduğu büyük toprak sahipleri tarafından tepki görmüştür. Başlangıçta
CHP'nin Toprak Reformu ve dolayısıyla ekonomi politikasına karşı oluşan bu
muhalefet hareketi, siyasi bir harekete dönüştü.(Akşin,1988:13) Bu durum çok
partili siyasi hayata geçilmesinde önemli bir adım olmuştur.
Çok partili siyasi hayata geçilmesiyle birlikte muhalif olarak kurulan DP
siyaset sahnesinde yerini almıştır. CHP 1950 seçimleriyle birlikte bir hüsrana
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uğramış ve DP 1950 seçimlerinde %53 gibi ciddi oy oranıyla iktidara
gelmiştir. 27 yıllık CHP iktidarını sona erdiren DP 1950,1954 ve 1957
seçimlerinde iktidara gelerek 27 Mayıs müdahalesiyle kapatılana kadar
iktidarda kalmıştır. 1946’da çok partili siyasi hayata geçilmesi ve CHP
muhalefeti DP’nin 1960’lara kadar süren iktidarı ülkedeki siyasi dönüşüm
açısından son derece önemlidir.
3.3. 1960 ve Ortanın Solu
1960’lardan sonra Türkiye’de sağ- sol ayrımı görülmeye başlandı. 1960
askeri müdahalesi ve 1961 Anayasasının askeri idarelerce hazırlanması, ayrıca
devletin üstünde bir güç gibi hareket etmesi ve bu kararların çoğunun CHP’nin
etkisiyle alınmış olması bu ayrımı daha da güçlendirmiştir. 1960-1980 arası
Türkiye’de solun ve sosyal hareketliliğin arttığı bir dönem olmuştur. 1961
seçimlerinde CHP 1. Parti olmasına rağmen istediği oyu alamamıştır ve
Türkiye’de ilk kez olmak üzere CHP ile AP arasında bir koalisyon hükümeti
kurulmuştur.
Yine 1961 yılında sosyalist parti olan TİP kurulmuştur. 1961 seçimlerine
katılamamış, ancak 1963 yerel seçimlerine katılmıştır.1965 seçimlerinde
getirilen milli bakiye sistemi ile mecliste grup kurmuştur. Ancak daha sonraki
seçimlerde meclisteki seçim barajı nedeniyle temsil sağlayamamıştır ve 1971
muhtırası sonrasında kapatılmıştır.
CHP’ ye karşı artan tepkiler 1965 seçimlerinden sonra ‘ortanın solu’
söyleminin ortaya çıkmasıyla değişmeye başlamıştır. Ortanın solu hareketiyle
CHP sosyal demokrasiyi benimseyen ideolojik çizgisiyle Türkiye’de sosyal
demokrasinin başlangıcı olmuştur. 1965 seçimlerinde bunun partiye artısı
olacağını düşünen CHP’nin aksine oyları düşmüş ve AP birinci parti olarak
iktidara gelmiştir. 1969 seçimleri de AP lehine sonuçlanmıştır. İki darbe arası
üç seçimde de başarısız olan İnönü hükümeti istifayla son bulmuştur.
1970’li yıllar Ecevit’in liderliğindeki CHP’nin halk desteğini kazandığı
yıllardı. CHP, Ecevit’ li yıllarında Ortanın Solu söylemi ile “Halka rağmen halk
için” şiarı yerine “halk için halkla birlikte” şiarını benimsemiştir. Ecevit’in
izlediği sol siyaseti, tepeden inmecilikten uzaklaşılması gerektiğine inanan,
CHP’yi “devlet partisinden” “halk partisine” dönüştürmek gayesinde olan bir
siyasettir (Erdoğan, 1998: 28-29).1973 ve 1977 seçimlerinde CHP’nin oylarının
giderek artması da halkın Ecevit hükümetine güvendiğinin bir göstergesidir.
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1980’e kadar devam eden bu hareket ihtilalden sonra solda meydana gelen
parçalanmayla birlikte sosyal demokrasiden de uzaklaşılmıştır.1980’den sonra
bölünen sol partiler yönetimde istikrar sağlayamamışlardır.

3.4. 1980 Sonrası
1980 askeri müdahalesiyle birlikte siyasi partilerin faaliyetlerine getirilen
yasaklarla birlikte pek çok siyasi parti de kapatılmıştır. Bu dönemde Bülent
Ecevit başkanlığındaki CHP de kapatılmaktan kurtulamamıştır. Ancak 1983
seçimlerinde CHP’nin yerine aynı tabana hitap eden sosyal demokrasiyi
benimseyen Sosyal Demokrat Partisi ve Halkçı Parti siyasi rekabete müdahil
olmuştur. Bu seçimlerde sağ partilerin iktidara gelmesi sol partilerin tek çatı
altında birleşmesini gündeme getirmiştir. 1985 yılında HP ve SODEP birleşerek
Sosyal Demokrat Halkçı Parti adını almış ve siyasete devam etmiştir. CHP
tabanının oylarının birleştiği bir parti olan SHP sonraki seçimlerde oylarında
artış yakalasa da tek başına iktidara gelme şansını yakalayamamıştır. 1985
yılında gelecek yıllardaki seçimlerde etkili olabilecek bir parti olan DSP
kurulmuştur. Böylece sol tabana hitap eden alternatif siyasi partiler çoğalmıştır.
1992 yılında tekrar kurulan CHP sol partileri kendi bünyesinde toplamayı
amaçlamışsa da buna yanaşmayan diğer partiler 1994 seçimlerine ayrı girmiş ve
hayal kırıklığı yaratan bir sonuç almışlardır. Sol oylarının eridiğini gören CHP
birleşmenin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyarak 1995 yılında SHP ile
birleşmiştir.
1995 genel seçimlerinde RP birinci parti olurken diğer sağ partiler onu
izlemiş ve solu temsil eden siyasi partiler olan DSP ile CHP bu seçimin
kaybedenleri olmuştur. ANAP-DYP koalisyon hükümeti kurulmuş ancak
anlaşmazlığa düşmeleri nedeniyle kısa ömürlü olan bu hükümet dağılmıştır ve
yerine RP-DYP koalisyon hükümeti kurulmuştur. Necmettin Erbakan
başkanlığında oluşturulan bu hükümet toplumun bazı kesimlerince radikal dinci
söylemler nedeniyle laiklik karşıtı olarak değerlendirilip eleştirilmiştir. TSK’ yı
da rahatsız eden bu durum 28 Şubat ‘post-modern darbe’ olarak adlandırılan bir
hareketin oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bu darbeyle RP kapatılmış ve 1999
seçimlerinde bir değişim yaşanmış ve bir sol parti olan DSP seçimlerden birinci
parti olarak çıkmıştır, CHP ise parlamentoda yer alamamıştır. Bülent Ecevit
başkanlığında Türkiye’nin siyasi yaşamında önemli bir aşama olan DSP-MHPANAP koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bülent Ecevit’in ılımlı, her kesimden
vatandaşa hitap eden siyasi yaklaşımı bu seçimlerde oy almasında oldukça etkili
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olmuştur. 1960’larda ‘ortanın solu’ düşüncesinin ortaya çıkmasıyla bu
düşünceyi detaylandıran Bülent Ecevit dönemi sol ve CHP için bir dönüşüm
olmuştur. Sol partilerin bugüne kadar önemli başarılar elde edememesinde tüm
toplumu kuşatıcı politikalar geliştirememeleri de gerekçe olarak
gösterilmektedir. CHP’nin geçmişten bu yana geleneksel ve dinsel değerleri
önemseyen toplum kesimleri ile problemi olmuştur. Bu durum siyasi hayata
tezahür eden uygulamalara da yansımıştır. Bülent ECEVİT sol görüşlü siyasi,
liderler arasında farklı olarak tüm toplumu ve dini değerleri de önemseyen
yaklaşımı ile bu seçimlerde muhafazakar kesimden de aldığı oylarla farklı bir
vizyona sahip olduğunu göstermektedir. 2002 seçimlerine kadar devam eden
istikrarsız koalisyon hükümetleri AK PARTİ’nin siyaset sahnesine çıkmasıyla
günümüze kadar süregelen hakimiyeti buna bir son vermiştir. Sol partilerin de
bu yıllardan sonra muhalefet olmanın ötesine geçemeyişi ve bu konuyla ilgili
yeterli çalışma yapılmamış olması bu araştırmayla sol partilerin nerde eksiği
olduğunu araştırma ihtiyacını doğurmuştur.
4. 1980 SONRASI SOL
YAKLAŞIMLARI

PARTİLERİN

KAMU

YÖNETİMİ

1980 sonrası sosyal demokrasi anlayışını savunan SHP, CHP ve DSP gibi
partilerin parti programlarında kamu yönetimine yönelik ekonomi, özelleştirme,
yönetim, kamu personel yönetimi, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda
benimsedikleri anlayışlar, yerine getirmeyi vaat ettikleri politikalar ideolojik
bakışları çerçevesinde ve sağ partilerden hakim parti niteliğini taşıyan AK
PARTİ’nin bu alanda parti programlarında yer alan uygulamalar da dikkate
alınarak karşılaştırmalı olarak ortaya konulacaktır.
4.1. Yönetimin Yapılandırılması
SHP devlet yönetiminin yeniden örgütlenerek siyasal toplum, sivil toplum,
birey ve yurttaş kavramları üzerine inşa edileceğini söylemiştir. Kamusal
yetkilerin paylaşımına özel bir önem atfetmiş ve yetki paylaşımının siyasal
toplum ile sivil toplum ve yurttaş arasında olacağını söylemiştir. Stratejik
planlama yetkisinin merkezi yönetim tarafından kullanılması bunun dışındaki
yetkilerin yerel yönetimlere devredilerek merkezi yönetimin yükünün
azaltılması (Tablo:1) ve böylelikle daha etkin çalışmasının sağlanması
amaçlanmaktadır. (SHP Programı, 2002:13-17) DSP de parti programında
"devlet hizmetinde vatandaş" kavramının yerini "vatandaş hizmetinde devlet ve
toplum hizmetinde vatandaş" kavramının alacağı şeklinde ifade etmiş ve bu
amaçla toplam kalite yönetiminin uygulanacağını söylemiştir. “Kamu yönetimi
merkeziyetçilikten kurtarılacaktır ve yurttaşların sorunlarının veya yerel
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sorunların yerinde çözülmesi güvence altına alınacaktır, kamu yönetimi
üzerinde etkili bir halk denetimi kurulacaktır” ifadeleriyle yerel yönetimin
etkinliğini arttırmayı hedeflediği görülmektedir. (DSP Programı, 2003: 139140)
CHP de merkezi yönetim örgütlerini küçülterek yerinden yönetimi
güçlendirmeyi ve böylece yönetim ve yetki sorumluluğunun halka, kamu
hizmeti ile ilgili kaynak ve olanakların da hizmetten yararlanacak olan yöre
insanına bırakılmasının sağlanacağını belirtmektedir (Tablo 1). Bu sayede
halkın yönetime ve denetime doğrudan ve etkin biçimde katılması
gerçekleştirilecektir (CHP Programı, 1994: 55). CHP’nin kamu yönetimine
yönelik yaklaşımlarında vatandaş odaklı, çağdaş ve rasyonel bir kamu
yönetiminden, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında görev ve kaynak
paylaşımının yeniden düzenlenmesinden ve katılımcı, çoğulcu, etkin,
demokratik, hesap veren, şeffaf, bilgi edinme hakkına saygılı, çağdaş yerel
yönetimler oluşturulmasından bahsedilmektedir.
AK PARTİ de vatandaşa daha iyi hizmet esasını benimseyerek merkezi
yönetimin yeniden yapılandırılmasını öngörmektedir. Bakanlıkların sayısının
azaltılarak merkezi yönetimin yükünün azaltılmasını ve bunun için merkezin
üstlenmiş olduğu birçok hizmet alanının kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel
yönetimlere ve özel sektöre devredilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.
(Tablo:1) ‘Demokrasinin temel prensiplerinden biri olan seçimlerdeki halk
etkinliğini artırıcı düzenlemelerle katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi
partimizin temel amaçlarından biridir. Halkın merkezi ve yerel yönetimle ilgili
karar alma süreçlerine daha aktif olarak doğrudan katılımını sağlayacak olan
referandum kurumunun tesisi ve etkinleştirilmesi en önde gelen hedeflerimiz
arasındadır.’ (AK PARTİ Programı, 2001: 14). (Tablo:1) Böylece doğrudan
demokrasiye örnek teşkil edecek çoğulcu ve katılımcı anlayışa sahip olduğunu
ortaya koymaktadır.
AK PARTİ kamu yönetimine ilişkin söylemlerinde vatandaş memnuniyetini
esas alan, açıklık, verimlilik ve şeffaflık ilkelerinin benimseyen bir kamu
yönetimi anlayışına sahip olduğundan, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’na uygun olarak, anayasal sistemimize yerel yönetim hakkının dahil
edilmesinden, yolsuzluklarla mücadele stratejisinin geliştirilerek gerekli
önlemlerin alınmasından bahsedilmektedir.
SHP programda sınırlı olarak bahsederken AK PARTİ, CHP VE DSP
merkezi yönetim ve yerinden yönetim yapılanmasını ayrıntılı olarak ele almış
ve merkezi yönetimin sakıncalarından, bunları gidermek için yapılması uygun
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görülen faaliyetlerden bahsederek somut politikalar ortaya koymuşlardır. Her
iki ideolojik görüşteki partilerin de bu alanda benzer politikaları savundukları
görülmektedir. 1980’lerden sonra ülkemizde de yer etmeye başlayan yeni sağ
anlayışın savunduğu merkezi yönetimin daralması ve yerel yönetimlerin
yetkilerinin artması anlayışı partilerin vaatlerinde de açıkça görülmektedir.
CHP’nin sol parti olarak sosyal devlet anlayışı çerçevesinde merkeze insanı
oturtan bu idare anlayışı siyasi ideolojisine paralel olarak şekillenmektedir. AK
PARTİ de muhafazakar kimliğine istinaden gelenekçi olduğu yönünde
eleştiriler alan bir parti olarak yerelleşme, demokratikleşme ve sivilleşme
eksenine oturtulan bir kamu yönetimi anlayışı ile bu eleştirilere gereken cevabı
vermektedir.
Tablo 1: Sağ ve sol partilerin yönetim anlayışlarının karşılaştırılması

Yönetim
Merkezileşme

Yerel yönetim
Katılım

CHP-DSP-SHP
*Vatandaş
odaklı
yönetim
*Merkezi
yönetim
örgütlerini küçültme

AK PARTİ
*Güven
bunalımını
ortadan
kaldırmak için şeffaf yönetim
*Yetkileri
devredilecek,
asli
fonksiyonları yerine getirmesiyle
hantallığı sona erdirme

*Boyutunu
genişleterek etkinliğini
arttırma
*Halkın siyasal sürece
katılımını arttırma

*Yerelleşme
arttırılması

düzenlemelerinin

*Reform ve değişim sürecinde
katılımcı yaklaşım

4.2. Özelleştirme
DSP bu konuda daha önce geçmiş hükümetlerin özelleştirme kapsamındaki
uygulamalarının bu kapsamdaki kurumların zararlarını arttırdığını ve üretimi
gerilettiğini iddia etmektedir. Bu nedenle KİT’lerin kendi kendilerini
özelleştirmelerinin sağlanacağından bahsetmektedir. Devletin özelleştirilen
kurumlarda denetiminin devam edeceğinden ve devletin eğitim sağlık gibi temel
alanlarda ağırlığının devam etmesi gerektiğinden bahsetmektedir. CHP de parti
programında özelleştirmenin ülke ekonomisinin koşul ve ihtiyacına göre, ilgili
sektörün ve kuruluşun niteliğine göre kullanılması gereken bir araç olduğunu
söylemektedir (Tablo 2). Kamu girişimciliğine ideolojik olarak bakmamaktadır
(CHP Programı, 1994: 69). Bir alanda toplumun yararı varsa özelleştirmeyi
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öngörebileceğini söylemektedir. CHP pazar ekonomisinden yana olduğunu
belirtirken, kapitalizmin gelişim süreçlerinde de devlet müdahalesinden yana
olduğunu, kamunun piyasa mekanizmasının alternatifi değil tamamlayıcısı
olduğunu vurgulamaktadır (Tablo 2). Kurtuluş savaşı yıllarında imkanların
yetersiz olmasından dolayı devletçi ekonomi modeline yönelen CHP’nin
1992‘de tekrar açıldıktan sonra ortaya koyduğu ekonomi anlayışında 24 Ocak
1980 Kararları ile ülkede benimsenen ekonomi anlayışı arasında paralellik
olduğu görülmektedir. Sol partiler küreselleşme ve yabancı sermayeye,
özelleştirmeye karşı olmamakla beraber devletin denetleyici ve planlayıcı
rolünü de savunmaktadır.
AK PARTİ ise programda serbest piyasa ekonomisi merkezli bir yaklaşım
sergilemektedir. Özelleştirmeyi daha rasyonel bir ekonomik yapının oluşması
için önemli bir araç olarak görmekte ve devletin ilke olarak her türlü ekonomik
faaliyetin dışında olması gerektiğini benimsemektedir.(AK PARTİ
Program,2001,18) (Tablo:2) Küresel sermaye ile eklenmeyi hedefleyen parti her
alanda sürekli ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacağını iddia etmektedir. Bu
bağlamda özelleştirmeye daha fazla yer ayırmakta ve devletin bu alanda rolünü
asgari düzeye indirmektedir.
Sol partilerin özelleştirmeye karşı olmamalarına rağmen devlet denetiminde
bir piyasa modelini savunduklarını, devletçi ekonomi modelinden tam olarak
vazgeçmediklerini devletin kontörlüne izin verdiklerini göstermektedir. AK
PARTİ ise tam anlamıyla serbest piyasa modelini benimseyerek devletin
zorunlu faaliyetler dışında ekonomik faaliyetlere müdahalede bulunmasına karşı
çıkmakta özelleştirmeye daha fazla önem atfetmektedir.
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Tablo 2: Sağ ve sol arasında özelleştirmeye bakışlarının karşılaştırılması
CHP-SHP-DSP
Amaç

Özelleştirme ilkesi

politikalar

AK PARTİ

*Ekonomiyi
ve *Rasyonel
ekonomik
sanayileşme
sürecini yapı oluşması
yükten kurtarmak
*Ekonomide verim artışı
*Sosyal ve ekonomik
verimliliği arttırma
*Tam rekabeti bozacak
faaliyetlerden kaçınma
*Rekabet ve verimliliği
arttırma
*İlke olarak devletin her
*Amaç değil araç
türlü
ekonomik
faaliyetin
dışında
olması
*Koşul ve ihtiyaca göre
ekonomide kullanılmalı
*KİT
Reformu
ile *Hızlı
ve
şeffaf
yaygınlaşması
uygulama
*Tekelci
önleyen
yasalar
*açıklık

yapılanmayı *Denetime tabi olma
anti
tröst
*Hukuki
ve
idari
düzenleme

4.3. Ekonomi Yönetimi Anlayışı
DSP ekonomik kalkınma programında üç temel yaklaşımdan bahseder;
‘Rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi, Düşük ücretler değil yüksek verimlilik
temelinde dünya ekonomisinde rekabet, Çatışma yerine toplumsal uzlaşmaya
dayalı kalkınma’ (DSP Programı, 1995; 25), (Tablo 3). Bu yaklaşımlarla
toplumdaki dengesizlikleri ortadan kaldırarak üretken bir ekonomi oluşturmayı
hedeflemektedir. Ayrıca parti sol ideolojiden uzaklaşmış ve bürokratlar arasında
uygulanabilir politikalardan sıyrılarak toplumsal tabana yönelik çiftçiler, küçük
ve orta ölçekli girişimcileri dışlamayan bir politika benimsemiştir. (DSP
Programı, 1995: 20), (Tablo:3). Bu dönemde partinin başında olan Ecevit’in
halka yönelik ılımlı politikaları ve muhafazakar kesime olumlu yaklaşımları
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partinin sağa yöneldiğini düşündürtmüştür. Bütünleştirici politikası sayesinde
sağ ve sol görüşten destek alan bir parti olmuştur.
CHP’nin ekonomi anlayışında stratejik planlama ile ülkenin ekonomide
rekabet gücünün geliştirilmesi sosyo-ekonomik kalkınma stratejileri
oluşturulması, işsizliğin azaltılması, gelir dağılımında adalet sağlanması,
borçlanma ile büyümenin önlenmesi tam istihdamın sağlanması, bölgeler arası
sosyoekonomik dengesizliklerin giderilmesi gibi uygulamaların temel hedefleri
olduğu vurgulanmaktadır (Tablo 3). CHP rekabetçi ve eşitlikçi bir pazar yapısı
öngörmekte ve dışa açılan ekonomiyi desteklemektedir. Tekelci yapı ve
kartelleşmeye karşı alınacak önlemlerle tam rekabet ortamının yaratılması,
girişimin özendirilmesi, sermayenin tabana yayılması amaçlanmaktadır.
Kendini sosyal demokrat olarak gören partide başta emek olmak üzere tüm
kesimlerin özgürce örgütlendiği, sosyal duyarlılığı olan örgütlü pazardan
bahsedilmekte ve güçlünün zayıfı ezmesinin karşısında duran bir anlayışın altı
çizilmektedir.
AK PARTİ’nin ekonomi yaklaşımına baktığımızda ‘Sürekli ve
Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Stratejisi’ çerçevesinde piyasa ekonomisinin
esas alındığı, ekonominin temel kaynağı ve hedefini insan olarak belirleyen,
kamu hizmetinde kalite , verimlilik ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir
anlayış sergilemektedir (Tablo 3). İşsizliğin azaltılması, tekelleşmenin
önlenmesi, ihracatın arttırılması, uluslararası rekabetin sürdürülmesi, kayıt dışı
ekonomiyle mücadelede vergilendirmeye gidilmesi gibi temel hedefler
vurgulanmaktadır. (AK PARTİ Programı, 2001 :18-20), (Tablo 3). AK PARTİ
ulusal piyasa ile küresel piyasayı entegre hale getirmeyi hedeflediğinden
özelleştirme uygulamalarına daha fazla yer vermektedir. CHP ile ayrıldıkları
noktalardan biri de budur. Serbest piyasa ekonomisi eksenli bir yaklaşım
benimseyerek iç piyasa ile uluslararası piyasayı uyumlu hale getirmeyi
hedeflediğini vurgulamaktadır.
Farklı ideolojilere sahip partilerin ekonomiyle ilgili parti programlarında
yer alan politikalarına baktığımızda birbirlerinden çok da farklı hedefleri
olmadığı görülmektedir. Sol ve sağ partiler ekonominin iyileştirilmesi için
benzer uygulamaları hayata geçireceklerini ifade etmektedirler. 2001 krizi
sonrası dibe vuran ekonominin iyileşmesi için Kemal Derviş’in ‘Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı’ bir kurtarıcı olarak görülmüş ve iktidar partisince
de uygulanmıştır. Bundan sağ ve sol partilerin politikalarının ideolojik olmaktan
çıkarak ülkenin ekonomisini iyileştirmeyi ve bunu da vatandaş odaklı
uygulamalarla gerçekleştirmek istedikleri görülmektedir.
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karşılaştırılması
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sol

arasında

ekonomi

CHP-SHP-DSP
Ekonomi anlayışı

Ekonomik hedefler

Ekonomik Politikalar

yönetimi

anlayışlarının

AK PARTİ

*Ekonomide etkinlik ve *Bireylerin refah ve
verimlilik
mutluluğunun artması
*Yeni ve etkin kamu *Gerçekçi, uzun vadeli,
kesimi anlayışı
reformist ve dinamik
ekonomi
dağılımında
*Sürdürülebilir büyüme *Gelir
adalet
*Rekabetçi ve eşitlikçi
*Bilgiye teknolojiye ve
Pazar yapısı
verimliliğe dayalı üretim
*Üretken
istihdam- ekonomisi
işsizliğin azaltılması
*Vergi reformu-harcama
reformu
*Fiyat istikrarı
*Örgütlü
Pazar *Sürekli
ve
sürdürülebilir ekonomik
ekonomisi
büyüme stratejisi
*Makro
ekonomik
planlama
*Stratejik planlama

4.4. Kamu Personel Yönetimi
Kamu personel yönetimine yönelik CHP parti programında çağdaş
‘personel reformu’ ile köklü değişiklikler yapacağını, sendikal düzeyde
örgütlenme ve grevli toplu sözleşme haklarına kavuşma imkanı sağlanacağı
vurgulanmaktadır. Kamudaki hantallığın tasfiye edilerek merkezi yönetim
kademesinin küçültülmesi hedeflenmekte, personel alımında kayırmacılığa son
verilerek merkezi sınav uygulamasına geçileceği vurgulanmaktadır. (CHP
Programı, 1994: 56), (Tablo:4). Güvenlik ve yargı gibi özellik taşıyan alanlar
dışında kamu görevlilerine siyasi partilere üye olabilme olanağı sağlanacağı
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belirtilmektedir (CHP Programı, 2015:100). Bununla siyasi katılım ağının
genişletilerek kamu görevlilerine daha özgür bir ortamda fikirlerini savunma
imkanı yaratılmak istenmektedir.
AK PARTİ önemli bir vurguya yer vererek kamu personelinin vatandaşa
‘müşteri’ anlayışıyla hizmet etmenin gerekliliğinden bahsetmektedir. (AK
PARTİ Programı, 2001: 36) (Tablo 4). Yeni sağ kamu yönetimi anlayışının
vatandaşa müşteri olarak bakması ve ülkemizde de siyasi programlarda bu
anlayışın vaat edilmesi kamu yönetimi uygulamasında giderek yeni sağ
anlayışın yerleştiğinin bir kanıtıdır. Objektif kriterlere göre atama yapılacağı,
kamuya personel alımında kariyer ve liyakat esasının öncelikli olarak
benimseneceği, sendikal ve siyasal hakların önündeki engellerin kaldırılarak
memur üzerindeki baskıya son verilmek istenmesi de hedeflenen
uygulamalardır. (AK PARTİ Programı, 2001: 36), (Tablo 4). AK PARTİ de
kamuda gereksiz işlemleri sonlandırarak yatay örgütlenme modeline ağırlık
verileceğini söylemektedir. Her iki partinin de katı hiyerarşik yapılanmayı terk
ederek kamuda bürokrasinin azaltıldığı yatay örgütlenme modelini
gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği görülmektedir.
Tablo 4: Sağ ve sol arasında kamu personel yönetimi uygulamalarının
karşılaştırılması

Hedefler

CHP-SHP-DSP

AK PARTİ

Etkin, verimli ve eşit
kamu hizmeti sunumu

Vatandaş memnuniyeti

Kamu personel niteliği
Nesnel ve hakkaniyete geliştirme
dayalı sınavlar
Eşit işe eşit ücret
Çağdaş iş etiği kuralları
Siyasi haklara yönelik
Yönetime katılmaların engelleri kaldırma
artması
Politikalar

Kamu
personeline Müşteri anlayışı
yönelik düzenlemelerin
iyileştirilmesi
Kariyer ve liyakat esası
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Çağdaş kamu personel Yatay
reformu
modeli

örgütlenme

4.5. Eğitim
SHP toplumun gelişmesinde temel koşul olarak insana yatırım yapılması
gerekliliğinden bahsetmektedir. Bu bağlamda parti programında zorunlu
eğitimin 12 yıla çıkarılması, ücretsiz olması öncelikli taahhüdü olarak yer
almaktadır. YÖK’ ün üniversiteler arası planlama ve eşgüdüm sağlamak üzere
yeni bir yapıya dönüştürülmesi, üniversitelerin idari özerkliğe kavuşturulması,
mesleki ve teknik eğitimin niteliklerinin geliştirilerek AB standartlarına
yükseltilmesi hedeflenmektedir.(SHP Programı, 2002:26). CHP de eğitim
politikalarıyla ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ genç nesiller yetiştirmeyi
hedeflemekte, eğitimi temel insan hakları arasında sayarak toplumun
çağdaşlaşmasında etkili olacağını ifade etmektedir (Tablo 5). Ayrıca sosyal
demokrasi anlayışına uygun sosyal devletin gereği olarak eğitimde fırsat
eşitliğini sağlayarak eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmayı vaat
etmektedir. Herkese yeterli, kaliteli ve parasız eğitim anlayışı sunulacağından,
özel teşebbüsün payını azaltmayı devletin eğitimdeki payının arttırılmasının
hedeflendiği görülmektedir. (CHP Programı, 1994: 82). Bu anlayışla
politikaların liberal politikalara uygunluğu tartışmalıdır.
Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, özellikle kırsal
bölgelerde, yoksul kesimlerin yoğun olduğu yörelerde, Yatılı İlköğretim Bölge
Okulları (YİBO) sayılarının artırılması hedef alınacaktır. (CHP Programı, 2010:
296). Eğitimin laik ve öğretim birliği çerçevesinde yürütülmesini, dini
duyguları istismar eden cemaat ve tarikatların eğitim kurumlarını kuşatmasının
önleneceğini, İmam- Hatip eğitiminin din görevlisi sayısına duyulmakta olan
ihtiyaç çerçevesinde düzenleneceğini, İlk ve ortaöğretim kurumlarında verilen
din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Anayasanın öngördüğü amaca uygun bir
müfredatla verilmesinin sağlanacağını, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran
Kursları dışındaki Kuran Kursları veya benzeri hizmet sunan kuruluşlara izin
verilmemesinin, tüm Kuran Kurslarının etkin olarak denetlenmesinin
sağlanacağını belirtmektedir (Tablo 5).
Yine CHP üniversite eğitiminde de en ileri ve en yüksek düzey eğitim ve
bilimsel araştırma yapan, bilgi üreten, bilgiyi hiçbir baskı olmaksızın serbestçe
yayabilen, özerk, bilim, eğitim ve kültür kurumları haline getirileceğinden
bahsetmektedir (CHP Programı, 1994:87). Kesintisiz ve zorunlu temel eğitimin
(ilköğretim) 8 yıldan 10 yıla çıkartılacağı ve bunun için gerekli çalışmaların
ülke genelinde hızla tamamlanacağı söylenmektedir.
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AK PARTİ’nin eğitime ilişkin söylemlerinde imkan ve fırsat eşitliğinden
bahsedilmesi ve bireylerin sunulan imkanlardan kabiliyetleri ölçüsünde
yararlanmasının sağlanmasının hedeflendiğinin belirtilmesi, liberal bir politika
izlediğini göstermektedir (Tablo 5). Eğitimi her alandaki kalkınmanın en önemli
unsuru olarak gören AK PARTİ, kamu kaynaklarının tahsisinde birinci
önceliğin eğitime verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Zorunlu eğitimin on iki
yıla çıkarılmasını sağlamıştır olan Ak Parti, temel eğitim hizmetlerinin pilot
uygulamalar yoluyla zamanla merkezi idarenin taşra birimlerine ve yerel
yönetimlere aktarılacağı ve yoksul bölgelerde eğitimin devlet tarafından
oluşturulacak özel programlarda destekleneceği sözünü vermektedir. Ayrıca, bu
partinin programına göre, merkezi yönetim üniversitelerde araştırma ve
teknoloji faaliyetlerini destekleyecek ve fon sağlayacaktır (Tablo 5).
Kısaca, farklı ideolojilere sahip partilerin de eğitimle ilgili yaklaşık olarak
benzer hedefleri olduğu görülmekte ver her iki görüşe sahip partinin de ülkede
laik, özerk, fırsat eşitliğini savunan bir eğitim sistemi yaratmayı amaçladıkları
anlaşılmaktadır. Her iki parti de özerk demokratik üniversite hedefini
benimsemişse de AK PARTİ’nin üniversiteye giriş sistemindeki adaletsizliğe
vurgu yaparak özellikle imam hatip lisesi mezunlarının önündeki engelleri
kaldırmayı hedeflediğini eklemekte fayda bulunmaktadır. Bu da AK PARTİ’nin
dini değerleri ön plana çıkardığı yönündeki değerlendirmeleri doğrular
niteliktedir.
Tablo 5: Sağ ve solun eğitim politikalarının karşılaştırılması
CHP-SHP-DSP
Eğitim
hedefi
Amaçları

AK PARTİ

*Fikri hür, vicdanı hür,irfanı hür *Eğitim alanında artan
genç nesil oluşturma
zaafları gidermek
*Okul öncesi eğitimin
*Eğitimde fırsat eşitliği
kamu ve özel sektör eliyle
*Eğitim hakkı önündeki engelleri yaygınlaşması
kaldırmak
*Üniversite
sınavlarına
girişte fırsat eşitliği
*Eğitimde birlik sağlama
*Merkeziyetçi ve
yapıdan kurtarma
*Çağdaş eğitim düzeni

müdahaleci *Özel eğitim kurumlarını
yaygınlaştırma
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*Yeterli,kaliteli ve parasız eğitim
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*Köklü eğitim reformu

Eksiklerin giderilmesinde özel *Temel eğitimin yerel
girişimcilerin
devletin birimlere aktarılması
denetiminde özendirilmesi
*Parasız temel eğitim
*Kız çocukları okullaşma oranını
arttırma
*Seçmeli derslerle ilgi ve
yeteneğe göre mesleki
*Din eğitimini isteğe bağlı hale eğitime
yönelme
getirme
sağlanması
*Teknolojik ve bilimsel gelişime *YÖK standart
açık
kavuşturulması

yapıya

*İlk ve orta öğretimde
velilerin rızası ile seçmeli
din dersi uygulaması
4.6. Sağlık
Sağlık sektörüne yönelik politikalar seçimlerde temsil edilecek sınıfların
partileri seçmesinde ayırt edici bir bölümdür. Bu nedenle geçmiş yıllarda parti
programlarında fazla yer ayrılmayan sağlık politikaları günümüz sol
partilerinden CHP’ nin programında geniş yer bulmaktadır. SHP programda
sağlık politikalarına geniş yer vermeyip koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerini birlikte örgütleyerek, toplumun gereksinim duyan kesimlerine
ücretsiz olarak ve mümkün olan en üst düzeyde sunabilmeyi hedeflediğini
belirtmektedir. DSP de koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılacağından, köykent
uygulaması, sağlık hizmetlerinin, yeterli düzeyde ve düşük maliyetle, tüm
köylülerin ayağına kadar götürülebilmesini sağlayacağından bahsetmektedir.
(DSP Programı, 2003:151).
CHP’nin parti programında sağlık düzenlemelerine baktığımızda ayrıntılı ve
kapsamlı olarak yer verildiği görülmektedir. CHP yaşam boyu kaliteli sağlık
hizmeti sunulmasının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda uygulamaya koyacağı ‘Sağlık Reformu’ ile sağlıkta
yapılacak düzenlemelerle hizmetlerin sunulmasından bahsetmektedir. Yine
sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ‘her türlü sağlık hizmetini talep eden
tüm yurttaşlara bedelsiz sunulması’nı öngörmektedir. (CHP Programı, 1994:
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89). Tüm yoksullara ‘ücretsiz sağlık hizmeti sunulacağı ve her kesimden
yoksul yurttaşların tümünün her çeşit sağlık hizmetinden ücretsiz
yararlanabilmeleri için ‘Kapsam Dışı Ücretsiz Sağlık Hizmetleri’ uygulamasına
geçileceğini ve arzu edenlerin "Özel Sağlık Sigortası" kapsamında yer
alabileceğini vurgulamaktadır (Tablo 6). Engelliler için sağlık, istihdam ve
sosyal güvenliği kapsayan bir entegre çözüm modeli oluşturulacağı, devletin
Ulusal Sağlık Sigortası ile tüm vatandaşlarımıza temel hizmetleri vermesi
sağlanacağı ve Ulusal sağlık sigortası sistemi sürdürülebilir ve güçlü bir sosyal
güvenlik politikasıyla bütünleştirileceği vaat edilen diğer reformlardır (Tablo 6).
AK PARTİ programında, kendilerinin; sağlık hizmetlerinin yerine
getirilmesini, sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurları arasında
gördüğünü , sosyal güvenlik şemsiyesinin tüm halkı kapsayacak şekilde
düzenleneceğini, devletin herkesin sağlık hizmetlerini, gerekirse özel sektörle
işbirliği yaparak yerine getirmek zorunda olduğunu vurgulamaktadır.(Tablo:6)
Bu amaçlara yönelik olarak "Koruyucu ve tedavi edici hizmetler başta olmak
üzere, sağlık hizmetleri alanı, gönüllü kuruluşlara ve özel sektöre açıktır. Aile
Hekimliği sistemi uygulamaya konulacaktır . Sağlık sektörü Sağlık Bakanlığı
tarafından tek merkezden koordine edilecektir. Bakanlık sadece organizasyon,
koordinasyon , yol gösterici , denetleyici, takip edici, politika üretici bir rol
üstlenecektir, tüm vatandaşlarımızı kapsayacak etkin bir genel sağlık sigortası
sistemine geçilecektir” gibi uygulamaların gerçekleştirileceğini vaat etmektedir.
(AK PARTİ Programı, 2001: 44-46), (Tablo 6).
Her iki ideolojik görüşe sahip partilerin de sosyal devlet anlayışının bir
gereği olarak sağlık alanında düzenlemeler yapmayı hedefledikleri
görülmektedir. Özel sağlık uygulamalarını ve rekabeti ön plana çıkaran AK
PARTİ‘nin tamamen serbest piyasaya dönük olduğunu göstermektedir.
CHP’nin de ayrıntılı olarak yer vermese de özel sektör uygulamalarına yönelik
söylemleri buna karşı olmadığını göstermektedir. Ancak bu partilerin ideolojik
görüşleri doğrultusunda çok da tutarlı politikalar üretmedikleri görülmektedir.
Sağlık hakkının ‘doğuştan kazanılmış bir hak’ olduğunu dile getiren partilerin
finansman konusunu özel sigorta sisteminde çözebileceklerini beyan etmeleri
bir tezatlık ortaya çıkarmaktadır. Kapitalist sistemde sağlık hizmetlerinin
herkese hak ettikleri düzeyde sunulabileceğini düşünmeleri de olayın bir başka
yönünü ortaya koymaktadır.
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Tablo 6: Sağ ve solun sağlık politikalarının karşılaştırılması
AK PARTİ

CHP-SHP-DSP
Hedefler

Reformlar

*Nitelikli sürdürülebilir *Etkin ve kaliteli sağlık
sistemi
sağlık hizmeti
*Adil, eşit, verimli,
denetlenebilir hizmetler
*Ulusal sağlık sigortası
*Koruyucu hekimlik
*Koruyucu
hizmetleri

sağlık *Aile
uygulaması

hekimliği

*Özel sağlık yatırımları *Özel
sektörün
özendirilmesi
etkinliğini arttırma
*Hasta
haklarını *Sağlık hizmetleri tek
gözetme ve bedelsiz merkezden
koordine
sağlık hizmeti
edilecek
*Aile
politikaları

planlama

*Sağlık
çalışanları
hakları düzenlenmesi
*Genel sağlık sigortası

4.7. Sosyal Güvenlik
SHP ve DSP’nin programlarında ayrı bir başlık olarak yer vermediği sosyal
güvenlik bölümü CHP’nin programında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. CHP tüm
yurttaşları kapsayan çağdaş bir ‘Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi’ oluşturmaktan
ve bu bağlamda ‘SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur’ un birleştirilmesiyle Ulusal
Sosyal Sigorta Kurumu kurulacağından bahsetmektedir. Emekli, dul ve
yetimlere sosyal hizmetler ve yardımlar konusunda olanaklar sağlanması, her
yaştaki engellilere verimli bir onurlu yaşam için gerekli sosyal güvence ve
destek sağlanması, korunmaya muhtaç çocukların sağlıklı biçimde
yetiştirilmesi, toplumsallaşması ve geleceğe hazırlanması için gerekli
uygulamaların gerçekleştirilmesi gibi sosyal devlet anlayışını uygulamaya
yönelik politikalar vurgulanmaktadır. (Tablo:7) Çalışanların isteği ve iradesi
dışında işsiz kalması durumunda çalışırken ödenecek primlerin karşılığı olarak
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belli bir süre gelir garantisi sağlanması esasına dayanan, ancak işçi, işveren ve
Devlet’in katkılarıyla finanse edilecek zorunlu bir ‘İşsizlik Sigortası’
uygulamasına geçileceği belirtilmektedir. .(CHP Programı,1994;93-96)
CHP’nin 2011 yılında yayınladığı “Aile Sigortası Güçlü Sosyal Devlete
Doğru” programında da sosyal devlete yönelik önemli adımlar atıldığı
gözlenmektedir. Bu programda aile sigortası ile çağdaş bir sosyal güvenlik
sistemi ve sosyal koruma ağı gerçekleştirmeyi amaçladığını; aile sigortası ile
her yurttaşı her türlü dışlanmışlıktan korumayı ve yoksulluğu ortadan
kaldırmayı hedeflediğini ifade etmektedir” (CHP, 2011: 3) (Tablo:7)
“Aile Sigortası Programı kapsamındaki sosyal desteklerin, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Aile
Sigortası Kurumu tarafından yürütüleceği; ayrıca sosyal sigorta
programlarından yararlanmakla birlikte yoksulluk eşiğinin altında geliri olan
tüm yurttaşları kapsayan “yetişkin desteği, çocuk desteği, sosyal uyum desteği,
yaşlı desteği, engelli desteği ve sağlık desteği” nden oluşan desteklemelerde
bulunulacağı ifade edilmiştir. Bu desteklemelerin miktarının ise, ailede yaşayan
çocuk, engelli, yaşlı üyelerin bulunması, aile reisinin işsiz olması, aile
üyelerinin sayısı, ailedeki yetişkin sayısı gibi etkenlere göre belirlenmesi
öngörülmüştür” (CHP, 2011: 21-24).
CHP’nin sosyal güvenliğe yönelik bu politikalarından özellikle son yıllarda
sosyal devlete ilişkin söylemlerinde bir değişim gözlenmektedir. Sosyal
demokrasi anlayışına uygun vatandaşı esas alan bir anlayış sergilediği açıktır.
Ancak CHP elverişli politika söylemlerinde bulunmasına rağmen en önemli
sorunlarından birisi de mevcut vaatlerini hayata geçirememesidir.
AK PARTİ programında da sosyal devlet anlayışının gereği olarak bireyin
hayatını kolaylaştıracak sosyal güvenlik uygulamaları yer almaktadır. Bu
bağlamda ‘Sosyal güvenlik birimleri sosyal sigortalar, sosyal hizmetler, sosyal
yardımlar rejimleri ve alt sektörleri olarak tek bir bakanlığın çatısı altında
toplanacak ve konsolide bir sosyal güvenlik bütçesi oluşturulacaktır, özel sağlık
ve hayat sigorta şirketleri yaygınlaştırılacak ve teşvik edilecektir, yaşlılara ve
muhtaçlara yapılan sosyal yardımlar günün şartlarına göre yeniden gözden
geçirilecektir’ gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesinden bahsedilmektedir
(AK PARTİ Programı, 2001:47), (Tablo:7). AK PARTİ de CHP den farklı
olmayan sosyal devletin gereği olarak bireyin hayatını kolaylaştıran, ülkemizi
gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak uygulamalara yer vermektedir. Sosyal
yardım politikaları konusunda özellikle seçim dönemlerinde gelir düzeyi düşük
kesimlere yapılan yardımların artması ve oy kaygısıyla bunlara ağırlık verilmesi
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gibi eleştirilere maruz kalmaktadır. AK PARTİ döneminde yoksullara, işsizlere
ve muhtaç kesime yönelik sosyal yardımlarla ilgili gelişmeler göz ardı
edilemez. Ancak bu yardımların yine yoksul kesime yüklenen vergilerle olması
gibi eleştiriler de yer almaktadır. İşsizlik sigortasında yapılan düzenlemelerle
kapsam genişletilmiş ve sosyal güvenlik alanında genel sağlık sigortası gibi
uygulamalar getirilerek mevcut eleştirilen uygulamalarda yeniden düzenleme
yoluna gidilmiştir.
Tablo 7: Sağ ve solun sosyal güvenlik politika ideallerinin karşılaştırılması
AK PARTİ

CHP-SHP-DSP
Hedefler
Yaşlılara
yönelik
politikalar
Gençlere,
çocuklara
ve
özürlülere
yönelik
politikalar

*Herkesi sosyal güvenlik *Sosyal devlet anlayışına uygun
kapsamına alma
sosyal güvenlik sistemi
*65 Yaş Yasası ile yaşlılara *Sosyal hizmet programları
yönelik uygulamalar
iyileştirmesi
*Sosyal hizmet ve yardım
düzenlemesi
*Aile sigortası ve vatandaşlık
hakkı ödemesi
*Çocuk
misafirhane
ıslahevleri yaygınlaştırma

ve *Sosyal hizmet
kalitesi artacak

*İşsizlik sigortası

Bütçe

Reformlar

*Engellilere
yardım

*Huzurevleri,
genişletilecek
*Sigortasız
işçi
engellenecek

hastaneler
çalıştırma
programları

*Kreşler, genişletilecek

yaşam

boyu *Sosyal yardım düzenlemesi

*Sosyal
sigortalar,
sosyal
hizmetler, sosyal yatırımlar ve
alt
sektörleri
kapsayan
konsolide bütçe
*Sosyal
Güvenlik
Temel *Yurtdışında
yaşayan
Yasası-Ulusal Sosyal Sigorta vatandaşlara sosyal güvenlik
sağlanması
Kurumu
*Yurtdışında
emeklilik hakkı

yaşayanlara
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Türkiye’de özellikle 1980 sonrası sosyal demokrasiyi benimseyen partilerin
kamu yönetimi anlayışlarını ele alan çalışmamızda sağın politikalarına da yer
vererek bir analiz yapılmaya çalışılmıştır.
Sol Türkiye’de çok eski bir geçmişe sahip olmakla birlikte çok partili siyasi
hayata geçilene kadar sürdürdüğü uzun iktidar döneminin ardından günümüze
kadar koalisyon hükümetleri ile iktidara gelebilmiş ya da muhalefet olarak
siyasi arenada yerini almıştır. Bunda sol partilerin uyguladığı politikaların siyasi
çizgisiyle paralel olup olmadığına bakmakta fayda vardır. Sol partilerin
seçimlerde bugüne kadar pek de başarılı olamayışlarına program zafiyeti,
vatandaşların iktisadi ve idari kaygılarına cevap veremeyişleri, tutarlı hedefler
ortaya koyamamaları, ideolojik olarak tutarsız uygulamalar vaat etmeleri gibi
sebepler gösterilmektedir. CHP sol ideolojiye sahip bir parti olarak Cumhuriyet
döneminden bu yana siyasette aktif olarak yer almasına rağmen iktidara geldiği
sürenin çok kısa olmasında da bu sebeplerin rolü vardır.
Programlardaki uygulamalara baktığımızda sağ ve sol görüşlü partilerin
demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi konularda ortak paydada birleştikleri
görülmektedir. Kamu yönetimi uygulamalarında ise birtakım farklılıklar
gözlenmektedir. İdris Küçükömer’ in dediği gibi sağın sol solun da sağın yerini
aldığı tezi çok iddialı bir söylem olacaktır. Bunun yerine programlarda yer alan
söylemlerin özellikle sol partilerin programlarında giderek sağa kayan
uygulamalar yer alması daha yerinde bir tespit olacaktır. Keyman’ ın buna
yönelik değerlendirmesi de şu şekildedir:
“Türkiye’nin karmaşıklaşan yapısı içinde, AK PARTİ’nin sol olması diye
bir şey yok. CHP’nin de sağ olması diye bir şey yok. Ne var o zaman? Genelde
İslami kimliğin ve bir merkez sağ parti olarak AK PARTİ’nin değişime ayak
uyduran, değişimi içselleştirerek Türkiye’nin karmaşıklaşan toplumsal yapısına
ve ilişkilerine yaklaşan ve en önemlisi de, toplumsal süreçlerden ders alarak
kendisini yenileyebilen bir “toplumsal öğrenme ve değişme kapasitesi” var.
Buna karşın, başta CHP, diğer merkez solda yer aldığını söyleyen partilerin,
giderek toplumsal öğrenme yoluyla değişme kapasitelerini kaybederek,
toplumdan uzaklaşmaları, toplumsal desteklerini kaybetmeleri ve
başarısızlıklarına çare olarak da tepkici milliyetçiliği ve devlet-merkezci rejim
ve güvenlik ideolojisini görmeleri var. ”
Sol partiler politikalarında aydın ve bürokrat kesimi merkezine almakta ve
böylece çevrenin taleplerini göz ardı eden sol görüşle uyuşmayan bir anlayış
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ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, sol partilerin kamu yönetimine yönelik
söylemlerinde de sol ilkeler çerçevesine uymadıkları da görülmektedir. Evrensel
sol argümanlar “eşitlik-adalet, özgürlük, demokrasi, kalkınma-dayanışma,
barış” sol partilerin politikalarını belirlerken öncelikle dayandırmaları gereken
ilkelerdir. Buna rağmen milliyetçiliği vurgulaması, vatan millet gibi söylemlere
yer vermesi ideolojik doğrultudan oy kaybıyla sunulan vaatler olduğunu
göstermektedir. Diğer yandan sağ partilerin özel ekonomiyi benimsemesinin
eleştirilmesine rağmen sol partilerin de giderek neo-liberal ekonomik
politikaları benimsediği günümüze gelene kadar programlarında bu politikalara
giderek daha fazla yer verildiği gözlenmektedir.
Kendisini liberal-muhafazakar olarak nitelendiren ve parti programlarında
da serbest piyasa modelini benimseyen yaklaşımları ile AK PARTİ’ nin
liberalizmi iktisadi açıdan da politikalarının merkezine yerleştirdiği
görülmektedir. Buna karşılık sol partiler de serbest piyasa ekonomisini
benimsemekle birlikte liberalizmin daha kısıtlı olduğu kamunun müdahalesine
ve devlet planlamasına izin veren uygulamaları da giderek sağa kaydığının
göstergelerinden biridir.
Eğitimde özellikle din eğitimine yönelik söylemlerinde CHP’nin kısıtlayıcı,
esnek ve devletçi bir tutum sergilemesi tarihimize baktığımızda muhafazakar
köklere sahip halkımız tarafından eleştirilmektedir. Bunda 1980’lerde
ülkemizde baş gösteren başörtüsü sorununa yönelik tutumları da etkili olmakta
ve partiye karşı şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmaktadır. Üniversitelerde
başörtüsü serbestliğine karşı çıkan sol partiler de ideolojilerine uymayan bir
tutum sergilemişlerdir. CHP’nin programında belirttiği gibi Atatürk’ün
öngördüğü şekilde “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” genç nesil yetiştirmeyi
hedeflemekteyse de başörtüsü serbestisine olan tutumunun savunduğu
görüşlerle uzlaşmaz olduğu görülmektedir. Çağdaş, özgür ve laik eğitim
anlayışı öne çıkaran üniversitelerde başörtüsü ile eğitim yasağının uygulanır
olması ve sol partilerin bunu desteklemesi parti programlarında vaad ettikleri
eğitim anlayışı ile uyuşmayan ve laik eğitim anlayışını zedeleyen bir durumdur.
CHP “özel ve resmi din eğitimini Tevhidi Tedrisat (Eğitim Birliği) kanunun
çerçevesinde oturtmayı laik, demokratik devlet anlayışının vazgeçilmez kuralı”
olarak saymaktadır. “İmam Hatip Okulları orta öğretim ‘Çok Amaçlı Okullar’
sistemine dahil edilecek; çağdaş, nitelikli din görevlisi yetiştirecek öğretim
ortamı geliştirilecektir. İlahiyat fakülteleri ise başta bu okullara öğretmen
olmak üzere, toplumun aydın din adamı ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim ve
öğretim programları ile beraber yeniden düzenlenecektir.”
(CHP
Programı,1994:86)
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Eğitim birliği esas alınarak yapılmak istenen politikalar 28 Şubat sürecinde
köklü bir değişikliğe uğramıştır. Silahlı Kuvvetlerce desteklenen yeni koalisyon
hükümeti, iki şekilde İmam Hatip Okullarını marjinalleştirmeye çalışmıştır.
Birincisi, sekiz yıllık zorunlu eğitim kuralını getirerek, gerek bu okulların, gerek
diğer meslek liselerinin ortaokul bölümlerini kapatmıştır. İkinci olarak da,
üniversite giriş sınavlarının kurallarını değiştirmiştir.(Özbudun, 2014:113) bu
durum laik, tarafsız eğitim politikasıyla tezat bir uygulama ortaya çıkarmıştır.
Bu sürece destek veren sol görüşlülerin de olması CHP’nin eğitim politikasıyla
uygulamada gerçekleştirilenin demokrasiyle bağdaşmazlığını ortaya
koymaktadır.
Öte yandan, yirminci yüzyılın sonları ve yirmi birinci yüzyılın başlarında
Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde de muhafazakar partilerin seçim
sonuçlarından başarı ile çıktığı görülmektedir. Almanya 2013 federal
seçimlerde Hristiyan Demokrat Birliği seçimleri birinci olarak tamamlamasına
rağmen tek başına iktidar olmasına yetecek sandalye kazanamadığından sosyal
demokrat bir parti olan Alman Sosyal Demokrat Partisi ile koalisyon
kurulmuştur. Sol partiler seçimlerden birinci çıkacak çoğunluğu elde
edememişse de gelecek seçimlerde solun büyümesine yönelik umutlar vardır.
Kendi çıkarlarıyla değil emekçi sınıfların çıkarlarıyla ilgilenen eşitsizliğe,
sosyal adaletsizliğe karşı tutum sergileyen sol partilerin öne çıkmasında bir
engel bulunmamaktadır. İngiltere’de de, Muhafazakar Parti aldığı oy oranlarıyla
tek başına iktidara gelme şansını yakalamıştır. En eski sol parti olan İşçi Partisi
ise önceki seçimler de dahil olmak üzere oy kaybı yaşamaya devam etmektedir.
İngiltere’nin daha eski yıllarındaki seçimlerde İşçi Partisi Muhafazakar Parti’ye
karşı seçimlerde uzun süren yenilgiler almıştır. Bu yenilgilerden sonra sert sol
muhalefet çizgisiyle iktidar şansını daha da kaybetmiştir. 1980’lerden sonra
Muhafazakar Parti öncülüğünde ortaya çıkan yeni sağ politikalar seçmenler
tarafından ilgi görmüştür. 1994 yılında Tony Blair’ in başa gelmesiyle ve oy
kaybettiren sert sol çizgisinden sıyrılarak sağa yönelen bir anlayışla Yeni İşçi
Partisi olarak siyaset sahnesinde yer almıştır. Bu değişim partiyi zafere
taşımıştır. Aslında Muhafazakar Partinin İşçi Partisini kendi ideolojisine
yaklaştırarak bu zaferi elde etmesini sağlaması da ideolojik bir başarı olarak
görülebilir.
Dünyadaki örneklerden de gördüğümüz üzere muhafazakar partiler daha
ılımlı siyasetleri neticesinde seçimlerde başarılı olmaktadırlar. İlerleyen yıllarda
muhalefette yer alan sol partiler buna daha fazla direnmeyerek sol çizgilerini
esneterek sağa yönelene bir perspektif benimsemişler ve oylarını arttırmışlardır.
Türkiye’de de tarihsel olarak incelediğimizde aynı durumla karşı karşıya
kalmaktayız. Sol ve sağ partilerin programlarında kamu yönetimi anlayışlarını
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inceleyerek aslında birbirlerinden çok farklı uygulamalar savunmadıkları
görülmektedir. Ancak Türkiye’de yaşanan darbelerde sol partilerin katkısının
olduğu inancı bireylerin sol partilere olan güvenini de sarsmıştır ve bu durum
sol partilerin iktidara gelecek oyu almasını da engellemiştir. 2000’lere
gelindiğinde sol partilerin programlarında daha ılımlı politikalara yer verdikleri,
sağ partilerle birlikte 1980’lerden sonra dünyada yayılmaya başlayan yeni sağ
kamu yönetiminin etkisi altında kaldıkları fark edilmektedir. Demokrasinin
gereğini yerine getirebilmek için sosyal demokrat partilerin kimliğini yansıtan
uygulamalardan belki de en önemlisi eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır.
CHP’nin ve diğer sol partilerin bunu uygulamakta yetersiz olması halkın
güvenini tam olarak sağlayamadıkları tezini ortaya çıkarmaktadır.
Özetle, Türkiye’de sol partilerin sağ partilere alternatif bir sol kamu
yönetimi anlayışı geliştirme uğraşına girmedikleri ve son yıllarda artan oy
kaybının yarattığı kaygı neticesinde giderek sağa yönelen ve yeni sağ kamu
yönetiminin etkisi altında kalan bir anlayışla politika vaatlerinde bulunduğu
anlaşılmaktadır. Özellikle parti programlarında yer alan vaatler incelendiğinde,
her iki ideolojik görüşe sahip partilerin de birbirine benzer politikalar ürettikleri
sonucuna ulaşılmaktadır.
Son yıllarda kamu yönetim alanında bir yandan sağlık ve sosyal güvenlik
gibi birçok hususta geleneksel devlet-merkezli yaklaşımdan vazgeçerek
vatandaş odaklılığı benimsediği görülen, öten yandan da bireyler arasındaki
eşitsizliği ortadan kaldırmayı ve sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine
getirmeyi hedefleyen sol partilerin politikalarını vaat düzeyinde bırakmayarak
en azından yönetiminde bulundukları yerel yönetimlerde hayata geçirmeleri ve
istikrarlı bir siyaset sergilemeleri, onları siyasette daha etkin, katılımcı,
uzlaşmacı ve sözü dinlenen partiler haline getirebilir. Ancak, sol partilerin
Türkiye’de genel bir inandırıcılık ve samimiyet sorunu olduğu görülmektedir.
Sol partiler alternatif bir kamu yönetimi anlayışı geliştirmedikçe, günümüz
koşularında gelişmiş ülkeleri örnek aldığımız ve onları yakalamaya çalıştığımız
kriterlere uygun ve güncel bir siyaset anlayışını benimsemedikçe,
demokratikleşmenin ve sosyal demokrat olmanın temel siyasi kriterleri üzerinde
bir uzlaşma sağlanmadıkça ve sistemle uyumlu etkin politikalar üretmedikçe bu
güveni kazanamayacak ve ikinci planda kalmaya devam edeceklerdir.
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SİYASİ PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÜZERİNE POLİTİKALARI:
2015 YILI MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
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ÖZ
Türkiye’de kamu yönetimi reformu üzerine araştırmalar ve ilgi 1960’lı yıllardan itibaren artmış, 1980’li
yıllardan itibaren reform söylemleri uygulamaya geçmeye başlamış ve 2000’li yıllarda çok kapsamlı kamu
yönetimi dönüşümleri yaşanmıştır. Dönemin, iç ve dış aktörlerin etkileri altında şekillenen yeni kamu yönetimi
yorumu günümüzde değişim dinamiklerini korumaktadır. Bir ulus-devletin en önemli politika belirleyicisi
aktörleri olan siyasi partilerin kamu yönetimi üzerine neler söyledikleri yakın gelecekte “nasıl bir kamu
yönetimi?” beklentisi olduğunu yorumlamaya imkân tanımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye örneğinde 2015
yılında yapılan 25. ve 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerin kamuoyuna sundukları
seçim bildirgeleri üzerinden kamu yönetimi reformu konusundaki politikaları analiz edilecektir. Seçim
bildirgeleri genel olarak kamu yönetimi ve özel olarak da yerel yönetimler konularındaki alt başlıklar üzerinden
okunacaktır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar üzerinden, siyasi partilerin benzer ve farklı
yaklaşımlarından yararlanarak, yakın gelecekteki kamu yönetimi reformuna yönelik ipuçları aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Siyasi Partiler, Seçim Bildirgeleri, Türkiye.

Policies of the Political Parties on the Public Administration Reform: A Sample of the Member
of Parliament (MP) General Elections in 2015
Abstract
Researches and interest on public administration reform aroused as from 1960s, discourses about the
reform started to be put into practices as from 1980s and comprehensive transformation was witnessed in the
public administration in Turkey during 2000s. Interpretation of the new public administration which was shaped
by the influences of the era as well as domestic and foreign actors today reserves the dynamics for the
transformation. Remarks of the political parties, the most significant policy makers of the nation states, on the
public administration indicate “what kind of public administration” they expect in near future. In this regard, this
study aims to analyze policies of the political parties in Turkey on the public administration reform through the
election manifestos presented to the public opinion before General Elections of the 25 th and 26th Parliament in
2015. Election manifestos will be studied through the sub-titles on public administration in general and local
government in particular. Hints for the public administration reform in near future will be sought based on the
results obtained through the study and by using the similar and different approaches of the political parties.
Keywords: Public Administration, Political Parties, Election Manifestos, Turkey.

GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı; mecliste grubu bulunan ve yasama sürecine katılan siyasi partilerin
”nasıl bir kamu yönetimi?” amaçladıklarını tespit etmek; siyasi partilerin benzer ve farklı
yaklaşımlarından yararlanarak, yakın gelecekteki kamu yönetimi reformuna yönelik ipuçları aramaktır.
Çalışmanın kapsamı olarak, siyasi partilerin kamu yönetimi reformu ve özellikle yerel yönetimler,
yerinden yönetim (desantralizasyon), merkezden yönetim konularındaki söylemleri analiz edilmiştir.

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

Çalışmanın yöntemi olarak söylem analizi tekniği kullanılarak siyasi partilerin seçim bildirgeleri
araştırılmıştır. Yapılan kodlamalar araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. Çalışmanın sınırlılığı ise
siyasi partilerin diğer çalışmalarının dâhil edilmemesi ve tüm siyasi partilerin araştırmaya dâhil
edilmemesidir.
Bu çalışmada; literatüre dayalı olarak genelde siyasi partilerin demeçlerinde kullandığı kamu
yönetimi reformu, merkezi ve yerel yönetimler gibi konular üzerinde şu ana kadar yayınlanmış
araştırmalar hakkında değerlendirme yapılmaya çalışılmış ve özellikle Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde hali hazırda grubu olan dört siyasi partinin (Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk
Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi) Haziran 2015 ve Kasım 2015
milletvekili genel seçimlerinde ayrı ayrı beyanlarda bulunduğu seçim bildirgeleri incelenmiştir. İlan
seçim bildirgelerinde merkezi yönetim, yerel yönetimler, kamu yönetimi reformu gibi temel konularda
yapılan söylemler listelenmiş ve konularına göre tablolar şekline getirilmiştir.
Çalışmada incelenen siyasi parti bildirgeleri analizi neticesinde hangi partinin hangi konulara
daha fazla eğildiği, hangi amaçlarla ne gibi demeçler verdiği görülmüş ve yorumlanmıştır. Ulaşılan
sonuçlarda farklı partilerin benzer kavramlar üzerinden farklı sonuçlara ulaşabildiği görülmüş;
partilerin kamu yönetimi reformu, merkezi yönetim-yerel yönetimler ilişkileri gibi temel konular
üzerinde farklı ve zaman zaman kökten reform gerektirecek önerilerde bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca
partilerin siyasi çizgilerine göre daha fazla güvenlik politikalarına değinen veya “bölgesel özyönetim”
gibi merkezileşmeden uzaklaşan ayrı konularda demeç vermesi ile de toplumun belli kesimlerine
yönelik bir parti politikası izlediği de görülebilir. İzleyen bölümlerde sırasıyla önce literatür
incelemesine dayalı olarak siyasi parti-kamu yönetimi reformu konusuna ve devamında Türkiye
özelinde araştırma sonucunda elde edilen bulguların analizini içeren bölümlere yer verilmiştir.

SİYASİ PARTİLERİN KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÜZERİNE POLİTİKALARI
HAKKINDA LİTERATÜR İNCELEMESİ
Siyasi parti politikaları ve kamu yönetimi ilişkisine yönelik konulara bakıldığında “merkezçevre ilişkileri ve otorite devri, merkez ve çevre siyasi hareketlerin desantralizasyona ilişkin farklı
anlamlandırmaları, ideolojik uyum ya da çatışma – desantralizasyon ilişkisi, simetrik ya da asimetrik
reform uygulamaları, bölgesel sosyo-ekonomik, kültürel, siyasal farklılaşma ve reform araçları” gibi
başlıklar öne çıkmaktadır. Geçen yüzyıldan bu yana dünya üzerinde demokrasi ile yönetilen ülkelerle
beraber, tek parti rejimleri hatta diktatörlükler bile, kamu yönetimi üzerinde girişilen reform ve
uygulama politikalarına yabancı kalmamış, siyasi partiler seçim yarışlarını kazanmak; hükümetler de
pozisyonlarını güçlendirmek adına bildirgelerinde, demeçlerinde, konuşmalarında bu alana sıkça yer
ayırmışlardır. Günümüze bölgesel ülkelerden küresel çapta etkin olanlarına dek birçok ülke, özellikle
seçim dönemlerinde kamu yönetimi alanında birçok reform vaadinde bulunmaktadır. Özellikle refah
seviyesinin arttırılmasına yönelik söylemler ve ekonomik reformları destekleyen politikaların kamu
yönetiminde reform alanını siyasi partilerin ve/veya siyasal oluşumların sürekli gündemlerinde
kalmasını sağlamıştır denilebilir. Siyasi parti ve oluşumların bu alanda verdiği demeçlerin ve
uygulama önerilerinin arkasında, büyüklüğü yadsınamayacak kadar önemli olan ve çoğunlukla sivil
toplum örgütleri ve araştırmacıların çabalarıyla geliştirilen çalışmaların olduğu görülmekle beraber;
kamuoyu genellikle bu çabayı göz önünde olan tek olgu olarak siyasi partilere ithaf etmekte ve bu
tutumlarını da sandıkta göstermektedirler (Keefer, 2010).
Özellikle 20. Yüzyılın içine işleyen bir olgu olarak ideolojik ayrımlar ve bu perspektifte
kendine yer edinen sağ ve sol görüşlü partiler, parti manifestosu bakımından daha yoğun bir ideolojik
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ve teorik bir çalışma planı sergilemekte, parti propagandalarını bunun üzerine inşa etmektedirler
(Gabel&Huber, 2000). Öte yandan, parti politikalarının kanıt odaklı hale gelmesi, yani teorik bir
söylemden çok mevcut gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi çok muhtemel olgular üzerine geliştirilmesi
de son birkaç on yıldır oldukça gözlemlenebilir hale gelmiştir (Wells, 2007). Ayrıca, siyasi partilerin
ortaya çıktıkları andan itibaren çeşitli seçim başarıları ve/veya yenilgileri ile beraber parti
politikalarının ve parti manifestosunun aşınmaya uğraması; bununla beraber de yeni bir parti düzenine
geçilmesi sıkça gözlemlenen bir durumdur (Walgrave&Nuytemnas, 2009). Konuya somut olarak
bakmak gerekirse, Türkiye’de 1960’lardan günümüze kadar uzanan Milli Görüş hareketi ve 1990’lı
yıllardan sonra geçirdiği dönüşümle beraber 2002 yılında ortaya çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi
örneği yerinde olacaktır (Yankaya, 2013).
Kamuoyu için önem arz eden ve/veya hassas olan konularda partilerin yayınlayacağı
manifestolar önemli bir çalışma alanıdır. Çünkü kamuoyunun nabzı doğru şekilde tutulmaz ise;
özellikle güvenlik, sağlık ve sosyal güvenlik sektörü ya da kürtaj, dini görüşler gibi daha kesin ve
tartışma yaratması çok muhtemel olan alanlar, seçim propagandası döneminde siyasi partilere
faydadan çok zarar yaratabilir (Gemenis, 2013). Parti manifestosu bakımından propaganda alanında
başarılı olan bir çalışma eğer seçim sonrası uygulama alanında aynı başarıyı gösteremiyorsa bu durum
da sürekli ve güncel siyasi tartışmalar yaratmakta ve kamu yönetimi reformları alanında yapılan
çalışmaların yeterliliğini sorgulatmaktadır. Genellikle hükümet-muhalefet tartışması olarak
kamuoyuna çıkan bu durum, ilerleyen seçim dönemleri için de yer işgal edecektir denilebilir. Özellikle
kamu sektörünün hizmet anlayışının son birkaç on yıldır özel sektör ile yakınlaşarak daha gri bir alan
oluşturması, Yeni Kamu İşletmeciliği ekolünün liberal çevreler tarafından sıkça destek bulması,
geçmişi sosyal-demokrat ve daha devletçi parti politikaları üzerine inşa edilmiş siyasi çevreler ile
liberal kesimi kamu hizmeti ifası alanında, seçim zamanı ve sonrasında karşı karşıya getirmektedir
(Hammerschmid&Meyer, 2005). Bununla beraber literatürde kamu yönetimi reformları üzerindeki
temel siyasi tartışmalar; gelişen teknoloji ile beraber kamu sektörünün bu alanda geriden geldiği
şeklinde yorumlanması, artan nüfus ile beraber işsizlik oranlarının da yükselmesi, özel sektör-kamu
sektörü arasındaki şeffaflaşan sınırlar, iç ve dış güvenlik politikalarının yetkinliğinin azalması, eğitim
alanında sürekli olmayan politikalar olarak sıralanabilir.
Türkiye özelinde kamu yönetimi reformunun yakın dönemde geçirdiği deneyim göz önüne
alındığında parti bildirgelerinde kamu yönetiminin yapısal sorunları, merkezi yönetim-yerel yönetim
ilişkileri, kamu personel sistemi, kamu yönetimi-sivil toplum ilişkileri, hacmi geniş olan kamu hizmeti
sektörel alanlarının öne çıkması beklenir. 2015 yılında iki defa yapılan milletvekili genel seçimleri
Türkiye için çok önemli politika gündemlerine ve sonrasında gelişmelere yol açmıştır. Siyasi parti
seçim bildirgelerinin ülkenin yapısal ve güncel sorunlarına yer verdiği düşünülerek, önümüzdeki
yıllardaki siyasi gündemin başlıklarına ilişkin ip uçları ve bunlara yönelik getirilmiş söylemlerden
uzlaşma ya da ayrışma zeminlerinin neler olacağı çıkarılabilir. Aşağıda sırasıyla önce seçim bazlı ve
reform konularına göre siyasi partilerin söylemleri kısaca karşılaştırılarak, sonra da özel olarak
ayrıntılı her bir siyasi partinin söylemleri sunulmuştur. Yerel Yönetimler ve merkezi yönetime ilişkin
konular esas alınarak bu analiz yapılmıştır.

2015 HAZİRAN SEÇİMİ – YEREL YÖNETİMLER
Haziran 2015 Seçimi yerel yönetimler ile ilgili söylemlerin analiz edildiği Tablo 1’de
görüldüğü üzere, tüm partiler belli başlı konular üzerinde durmuş, hiçbir parti güvenlik ile ilgili
konuları ön planda gündemlerine almamışlardır. Yerel yönetimler personeli ile ilgili konular ise
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sadece Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin gündeminde yer alabilmiştir. Özellikle hizmetler ve süreç
(karar alma) konuları üzerinden demeçler verilmiştir. Yine grafiğe göre Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin bazı konular üzerinden daha sınırlı ve net
tutumlarla söylem geliştirdiği söylenebilir. En ayrıntılı yerel yönetimler söyleminin CHP ve AK Parti
tarafından ortaya konulduğu görülmektedir. Siyasi partilerin yerel yönetimlere ilişkin genel bir
değerlendirme yapılacak olunursa, MHP net bir şekilde yerel yönetimleri “yönetsel yerinden yönetim
kuruluşu” olarak görmekte ve ona göre söylemlerini sınırlı tutmakta; HDP yerel yönetimleri “siyasal
yerinden yönetim” yaklaşımı ile değerlendirmekte ve söylemlerini yeni yetkiler ve hizmet alanlarına
oturtmakta; AK Parti ve CHP yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ayrıntılı olarak sunmakla birlikte,
bunlardan özellikle CHP’nin söylemlerinin bir faz önde olduğu görülmektedir. Bu durum yakın
gelecekte yerel yönetimler konusunda siyasi partilerin reform yapma kapasitesinde yakınlaşabildiğini;
ancak yerel yönetimlerin yönetsel yerinden yönetim tanımlaması dışına çıkmaması için bir
hassasiyetin olduğu görülmektedir. Yine yerel yönetimler ile kent sorunlarının ve özellikle kent
planlamasına ilişkin konuların öne çıktığı ve tüm siyasi partiler tarafından sahiplenildiği tespit
edilmiştir.
Aşağıda sırasıyla her bir siyasi partinin söylemlerinden örnekler verilerek yukarıda yapılan
değerlendirmeler güçlendirilmeye çalışılmıştır. Muhakkak ki siyasi partilerinin politikaları bir
bütünlük içerisinde, siyasi partinin kültürel ve ekonomik politikalar kutup uçlarında durduğu yer
itibarıyla değerlendirilmelidir. Örneğin, yerel hizmetlerin sunulmasında yerel yönetimlerinin görev,
yetki ve sorumluluklarının artırılması tüm siyasi partiler tarafından sahiplenen bir söylem olabilir;
ancak bir siyasi parti bu politikayı özel sektörler daha yakın imtiyaz ilişkileriyle geliştirebileceği gibi,
bir siyasi parti bu politikayı sivil toplum ile daha yakın ilişkiler çerçevesinde kurgulayabilir. Bunlar
siyasi partilerin ideolojik pozisyonuna göre çeşitlenmektedir.

Tablo 1.: 2015 Haziran Seçimlerinde Siyasi Parti Bildirgelerinde Yerel Yönetimlere İlişkin Konular

371

Güvenlik

Kent Planlaması / AfetAcil
Durum
Planlamaları

Yerelde Merkezileşme

X

X

X

X

X

CHP

X

X

X

Kaynaklar

X

X

ve

Hizmetler

X

X

Görev,
Yetki
Sorumluluk

Süreç

X

X

Personel

Yapı

X

(Karar Alma)

Eğitim

AK Parti

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HDP

X

MHP

AK Parti Seçim Bildirgesi’nde Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesine Örnekler
Aşağıda AK Parti’nin 2015 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde
yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
1)

(Hizmetler) "…yerel nitelikteki her türlü kamu hizmet sunumunun asıl sorumlusunun
yerel yönetimler olması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin idari ve mali
kapasitelerini geliştirerek, vatandaşa en yakın ve yerel taleplere en duyarlı hizmet
birimleri olarak hızlı ve verimli çalışmalarını öngörüyoruz." (AK Parti, 2015a: 297).

AK Parti 2015 seçim bildirgesinde yerel yönetimleri yerel hizmetler konusunda genel yetkili
bir düzey olarak tanımlamıştır. Ayrıca, genel olarak kamu yönetimine ilişkin “adem-i
merkeziyetçi idare sistemi” tanımlaması yapılarak yerel yönetimlerin ilerleyen dönemde
güçlendirileceğine ilişkin bir mesaj alınmıştır. AK Parti, bu bildirgesinde Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’na atıf yapmış ve bu Şart’a uygun olarak yerel yönetimleri
değerlendirdiğini ifade etmiştir.
2) (Yerelde Merkezileşme) "Yeni bölgesel yönetim platformu olarak 26 bölgede kalkınma
ajanslarını kurduk" (AK Parti, 2015a: 279); “mesleki ve teknik eğitim okul yönetim
modeli-yerel yönetimler-özel sektör” işbirliği çerçevesinde önerilmiştir (AK Parti, 2015a:
89).
AK Parti, artık merkezi yönetimin yerel ve bölgesel düzeyde bir uzantısı haline dönüşmüş olan
kalkınma ajanslarını bölgesel yönetim platformu olarak yorumlamıştır. Kalkınma ajanlarının mevcut
hali ve yerel yönetimlerden ziyade merkezi yönetimin daha çok belirleyiciliği altında olması “yerelde
merkezileşme”nin bir unsuru olarak değerlendirilmiştir. İkinci olarak, “mesleki ve teknik eğitim okul
yönetim modeli” çerçevesinde yerel yönetimlere ve özel sektöre rol verilmesine yönelik politika
temelde yönetişim bakış açısına dayanmakta, eğitim hizmetleri konusunda genel merkezi yönetim
rolünün bırakılmak istenmediğini göstermektedir.
3) (Kültürel Hizmetler) “…mevcut kültür merkezlerinin (kütüphane, müze vb.) yerel
yönetimlere devredilmesini sağlayacağız." (AK Parti, 2015a: 126); “belediyelerin tiyatro
yapımını destekleyeceğiz” (AK Parti, 2015a: 126).
AK Parti, kültürel hizmetlerde yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını artırmayı
amaçlamıştır. Özellikle merkezi yönetimin sorumluluğunda bulunan kültür hizmetlerine yönelik
alanların yerel yönetimlere devredilmesi ve yerel yönetimlerin bu anlamdaki yatırımlarının
desteklenmesi gündeme girmiştir.
4) (Kaynaklar) "Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracağız." (AK Parti, 2015a: 177).
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Türkiye’de genel olarak kamu yönetimi reformu sürecinde tam olarak çözülemeyen ve yerel
yönetimlerin en önemli sorunları alanında olan yetersiz gelirlerine ilişkin önemli bir söylem olarak öz
gelirlerin artırılması öne çıkmıştır. Bu söylem mali özerkliği güçlendirme yönünde bir tercih olarak
değerlendirilmiştir.
5) (Hizmetler) "Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri kurulması.” (AK Parti, 2015a:
273); “Bulut Belediye Projesi (AK Parti, 2015a: 300).
AK Parti, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yerel hizmetler ve yerel
yönetimlerin etkin işlemesi noktasında da yararlanılmasını gündeminin önemli maddeleri arasına
almıştır. Burada dikkat çeken eksiklik, yeni teknolojilerin sunduğu imkanlardan katılımcı karar alma
süreçlerinde de yararlanılmasının söylemde yer bulmamasıdır.
6) (Süreç/Karar Alma) "Planlamanın ve uygulamanın …yerinde ve katılımcı süreçle
gerçekleştirilmesini sağlayacağız…" (AK Parti, 2015a: 287).
Bir önceki değerlendirmeyi yanlışlamaya yönelik bir söylem burada karşımıza çıkmıştır. AK
Parti, kamu hizmetlerine yönelik planlama ve karar almada yerinde ve katılımcı bir yöntem
izleyeceğini ilkeleri arasında saymaktadır.
7) (Yapı/Hizmetler) "Yerel tercihler dikkate alınarak sağlık, eğitim, kültür, sosyal
yardımlaşma, turizm, çevre köy hizmetleri, tarım, hayvancılık, imar ve ulaşım
hizmetlerinde yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çabalarımızı
sürdüreceğiz." (AK Parti, 2015a: 299).
Yine, hem kamu yönetiminin hem de kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde ve yürütülmesinde
yerel yönetimlerinin güçlendirileceği anlaşılmaktadır. AK Partinin 2015 Haziran seçimleri öncesinde
yapmış olduğu söylemler neticesinde, yerel yönetimler üzerinde düşünülen değişiklik ve planlamaların
çok etkili bir şekilde merkezi yönetimin kontrolü altında olduğu ve merkezi yönetimin belirleyeceği
çerçeve dışında herhangi bir planın uygulamaya konmayacağı açıkça anlaşılabilir.

CHP Seçim Bildirgesi’nde Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesine Örnekler
Aşağıda CHP’nin 2015 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde yerel
yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
1)

(Süreç/Karar alma) "Mümkün olan en fazla sayıda kararın yerelde, o karardan doğrudan
etkilenecek yurttaşlara en yakın kademede alınması sağlanacaktır." (CHP, 2015a: 14).

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamu yönetiminde genel olarak “yerellik ilkesi”ni
benimsediğini göstermektedir. Yerel topluluğa en yakın yönetim biriminin kamu hizmetlerine ilişkin
kararları alması yönündeki söylem, kamu yönetimi reformunu etkileyen anlayışla uyuşmaktadır.
Özellikle, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ve 2000’li yıllarda Türkiye’de bu kapsamda
Belediye Kanunu’nda yapılan değişikliklerin benimsendiği çıkarımı yapılabilir.
2) (Görev/Yetki/Sorumluluk) "Proje geliştirme ve uygulamada, merkezi idarenin dayatmacı ve
tepeden inmeci tavrına son verilecek, yerel yönetimlerde çoğulculuk ilkesiyle hareket
edilecektir." (CHP, 2015a: 148).
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CHP, özellikle illerde merkezi yönetimin tarafından planlanan, yürütülen ya da desteklenen
büyü kamu yatırımı gerektiren projelerde yerel yönetimlerin dışlandığını ya da yerel yönetimlerde
yönetimde bulunan siyasi partiye göre ayrım yapıldığını bu söylemle vurgulamaktadır. Bu sorunu
çözmek için büyük kamu projelerinde yerel yönetimlerin de paydaş olmasının sağlanacağı
önerilmektedir.
3) (Personel) "…yeni personel rejiminde, yerel birimlerin, kendilerinde çalışan ve çalışacak
personel konusunda özerk olabilmelerini sağlayacağız." (CHP, 2015a: 101).
Yerel yönetimler, norm kadro ilke ve standartları ve Belediye Kanunu’nun belirlediği bütçe
şartına uygun olarak personel yönetimini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Yerel yönetimler, özellikle
geçmiş yıllardaki olumsuz uygulamaları sonucunda personel yönetiminde çok iyi bir görüntü
çizmemişlerdir. Özellikle küçük belediyelerin bütçe harcamalarının önemli bir bölümünün personel
unsuruna ayrılması bu sorunu göstermektedir. CHP’nin yerel yönetimleri personel yönetimi
konusunda özerkleştirme söylemi bu çerçeve değerlendirildiğinde, yerel yönetimleri göreceli
güçlendirici ama yerel yönetimlerin personel yönetimi sorunlarının yeniden ortaya çıkma riskini de
göstermektedir.
4) (Kaynaklar/Kent
Planlaması/Afet-Acil
Durum
Planlaması)
"Belediye
İktisadi
Teşebbüsleri'ni üretim ve istihdama katkı sağlayacak şekilde güçlendireceğiz." (CHP, 2015a:
106). CHP 2015 Haziran seçim bildirgesinde “Kentsel Dönüşüm”; “Afet Yönetimi”;
“Planlama-Denetim”; “Köyler”; “İller Bankası”; “Mahalle Yönetimi”; “Kalkınma
Ajansları” konularında yerel yönetimleri güçlendirici söylemi öne çıkmaktadır.
CHP, özellikle yerel yönetimlerin son yıllarda hem konu bazında hem de bütçe bazında öne
çıkan ve yerel toplulukla ve yerel yönetimle daha iç içe olan konularda yerel yönetimleri yetkilendirici
bir söyleme sahiptir. Ayrıca, belediyelerin iktisadi işletmeleriyle ülkede önemli üretici ve istihdam
sağlayıcı bir aktör olacağı ve bu şekilde ekonomik sorunlara da çözüm bulunacağı düşünülmektedir.
Haziran 2015 seçimleri öncesi CHP bulunmuş olduğu beyanlarda yerel yönetimler için “ademi merkeziyetçi” bir parti politikası benimseyeceğini göstermiş, merkezi yönetimin yerel yönetimlere
bazı yetki ve sorumluluklarını devretmesini öngörerek yerel yönetimleri güçlendirmeyi ifade etmiştir.

MHP Seçim Bildirgesi’nde Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesine Örnekler
Aşağıda MHP’nin 2015 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde yerel
yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
1) (Yapı) "Yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler, merkezi idarenin ihtiyaç ve kriterlerine göre
oluşturulmuş düzenlemeler yerine, yerel yönetimlerin ihtiyaçları da dikkate alınarak
yapılacaktır." (MHP, 2015a: 86).
2) (Yapı/Görev/Yetki/Sorumluluk) "Kapatılan belde belediyeleri, özel idare ve köyler yeniden
kurulacak" (MHP, 2015a: 87); "…muhtarların İl Genel ve Belediye Meclislerinde temsil
edilmeleri için yasal düzenleme yapılacaktır." (MHP, 2015a: 88) (MHP)
MHP ise beyanlarında daha önceden uygulamaya konmuş olan 6360 sayılı Yeni Büyükşehir
Kanunu gibi uygulamalardan geri dönüleceği ve merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde yaptığı
yetki paylaşımı veya yetki devri gibi daha çok merkezden alınan kararlar yerine yerelden merkeze
doğru bir uygulama sırası izleneceğini ifade ettiği söylenebilir. Yeni Büyükşehir Belediyesi
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Modelini’nin sorunları olarak değerlendirilen konularda getirdiği öneriler çok net ve somuttur.
Özellikle muhtarların yerel yönetimlerin karar organlarında temsil edilmesine yönelik öneri bir yenilik
olarak değerlendirilmektedir.

HDP Seçim Bildirgesi’nde Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesine Örnekler
Aşağıda HDP’nin 2015 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde yerel
yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
1) (Süreç/Karar Alma/Yapı) “…sivil bürokratik vesayete, katı merkeziyetçi siyasi/idari
yapılanmaya, …anti-demokratik yasalara, uygulayıcı kurumlara, yerel idarelerin ve
hizmetlerin piyasaya terk edilmesine ve yerel idareler üzerindeki merkezi vesayete karşı …”
bir tutum sergilenmiştir (HDP, 2015a).
2) (Süreç/Karar Alma/Yapı) “Merkezi yönetim vesayetine son verilecek”; “demokratik yerel
yönetimler kurulacak”; “kent, halk, mahalle, kadın, gençlik meclisleri, ekoloji meclisleri,
toplumsal ağlar, platformların önü açılacak”; “Vali seçimle göreve gelecek”; “yerel kaynaklar
yerelde kullanılacak” (HDP, 2015a).
3) (Eğitim/Hizmetler) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekinceler kaldırılacak;
“dini merkezlerin açılması için yerel yönetimler yetkilendirilecek”; “gençlik politikaları,
sosyal politikalar, eğitim politikası gibi konularda yerel yönetimler yetkilendirilecek” (HDP,
2015a).
4) (Kaynaklar) Yerel Yönetimlere aktarılan kaynaklar artırılacak; barınma hakkı ve ekosistem
uyumlu yerinde dönüşüm; “çocuk hakları izleme komisyonları” kurulacaktır (HDP, 2015a).
Haziran 2015 seçimleri öncesinde belki de en radikal değişimleri savunan partinin HDP
olduğu söylenebilir. HDP’nin seçim beyanlarında yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin
vesayet denetiminin neredeyse tamamen kaldırılacağı ve yerelden yeni bir bölgecilik inşa edileceği
anlaşılmaktadır. Bu bölgecilik tanımı için açıkça federalizme doğru bir dönüşüm olduğu söylenebilir.
Bunların yanı sıra, son alıntılar siyasal yerinden yönetim inşa etmeden de yerel yönetimler bağlamında
savunulabilecek söylemlerdir.

2015 KASIM SEÇİMİ – YEREL YÖNETİMLER
2015 Haziran ve 2015 Kasım seçimlerinde siyasi partiler tarafından ilan edilen bildirgeler
genel olarak karşılaştırıldığında partilerin genel olarak pozisyonlarını korudukları, ancak bazı kısmen
önemli değişikliklerin tespit edildiği söylenebilir.
Kasım 2015 Seçimi Yerel Yönetimler ile ilgili siyasi partilerin söylemleri incelendiğinde,
Tablo 2’de görüldüğü üzere birçok alanda ele alınan konular geçen seçimle benzerlik göstermekle
beraber ilk kez AK Parti’nin güvenlik konusunu gündemine aldığı görülebilir. CHP yine bu seçimde
personel ile ilgili konuları parti gündemine alarak demeç veren tek parti konumundadır. Yine Tablo
2’de görüldüğü üzere MHP’nin ve HDP’nin daha sınırlı ve siyasi pozisyonları itibarıyla net konular
üzerinde durdukları tespit edilmiştir.
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Tablo 2.: 2015 Kasım Seçimlerinde Siyasi Parti Bildirgelerinde Yerel Yönetimlere İlişkin Konular
Kent Planlaması / AfetAcil
Durum
Planlamaları

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ve

X

Yerelde Merkezileşme

X

X

X

X

Güvenlik

Kaynaklar

X

X

X

CHP

X

Hizmetler

X

X

Görev,
Yetki
Sorumluluk

Süreç

X

X

Personel

Yapı

X

(Karar Alma)

Eğitim

AK Parti

X

MHP

X

X

HDP

AK Parti Seçim Bildirgesi’nde Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesine Örnekler
Aşağıda AK Parti’nin 2015 Kasım Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde
yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
1) (Yapı/Süreç/Karar Alma) "…toplumsal katılıma, çoğulculuğa, adem-i merkeziyetçiliğe ve
demokratik denge ve denetim mekanizmalarına dayanan yeni bir anayasaya ihtiyaç
olduğunu net bir biçimde ortaya koymaktadır." (AK Parti, 2015b: 28). AK Parti, Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’na bu bildirgesinde de atıf yapmaktadır (AK Parti, 2015b: 49);
“…imar haklarının transferi için belediyeler yetkilendirilecek” (AK Parti, 2015b: 224); “alt
yapılı arsa oluşturma” desteklenecektir (AK Parti, 2015b).
2) (Yerelde Merkezileşme) "14 yeni Büyükşehir Belediyesi kurduk ve mevcut büyükşehir
belediyelerinin sınırını il mülki sınırı olarak genişlettik." (AK Parti, 2015b: 46).
3) (Yapı) "…çağımızın bir gereği ve ileri demokrasinin temel şartı olan yerelleşme ve yerel
yönetimlerin devlet yapısı içerisindeki ağırlığını artırmaya yönelik faaliyet ve çabalarımız
aynen devam edecektir." (AK Parti, 2015b: 233).
4) (Kaynaklar) "Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik
tedbirler alacağız." (AK Parti, 2015b: 235).
5) (Yerelde Merkezileşme) Kalkınma Ajansları’nın ve KÖYDES projelerinin yerelde merkezi
yönetim belirleyiciliğinde sürdürüleceği anlaşılmaktadır (AK Parti, 2015b).
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2015 Kasım seçimleri öncesinde AK Parti seçim bildirgesinde ileri bir tarihte gerçekleşmesi
muhtemel yeni anayasa çalışmasına işaret etmiş, yerel yönetimlerin yeni anayasa ile daha da
güçlendirileceğini savunmuştur. Ayrıca yürürlükte olan ve yerel yönetimler üzerinde ciddi
değişiklikler getirmiş mevcut kanunların (6360 Sayılı Kanun gibi) yerel düzeyde yönetimleri
güçlendirdiği iddia edilmiş ve bu düzenlemeler üzerinden yeni düzenlemelerin geleceği mesajı
verilmiştir. Haziran 2015 seçim beyannamesi gibi Kasım 2015 seçimi için verilen beyanlarda da bir
yandan yerel yönetimleri güçlendirici, diğer yandan merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki
etkisini yüksek tutmaya özen gösterici söylem korunmuştur.

CHP, MHP ve HDP Seçim Bildirgeleri’nde Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesine
Örnekler
Aşağıda CHP, MHP ve HDP’nin 2015 Kasım Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladıkları
bildirgeler birlikte değerlendirilmiştir. Zira, tüm siyasi partilerin 2015 Haziran bildirgelerini büyük
ölçüde tekrar etmişlerdir ve bunlardan farklılaşanlar dikkate alınmıştır.
1) (Kaynaklar/Süreç/Karar Alma) "Merkezi idare tarafından sağlanan kaynaklar, ihtiyaçlar
gözetilerek dağıtılacak ve bunların ne şekilde kullanılacağına bizzat yerel yönetimler karar
verebilecektir." (CHP, 2015b: 148); Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerine konulan
çekinceler kaldırılacaktır (CHP, 2015b).
2) (Kent Planlaması/Afet-Acil Durum Planlaması) "Kentsel dönüşümde, yetkiyi yerel
yönetimlere vereceğiz." (CHP, 2015b: 182); “Doğal Afet Sigortalar Kurumu”; “Hazine
Arazileri”; “Doğal Kaynaklar” öne çıkan yeni konular olarak CHP’nin 2015 Kasım
bildirgesinde yer bulmuştur (CHP, 2015b).
3) (Yerelde Merkezileşme/Yapı) "Büyükşehir belediyesi sınırlarını mülki sınır haline getiren
büyükşehir belediyesi kanunundaki düzenleme kaldırılacak, …ilçe belediyeleri yetki ve
işlevlerine yeniden kavuşturulacaktır." (MHP, 2015b: 95).
4) (Yapı) “Kentsel Dönüşüm-Kent sakinleri”; “hizmet bakımından güçlendirme”; “kapatılan
belediyeler”; “muhtarların temsili”, “sığınmacılara yönelik hizmetler” ele alınmıştır (MHP,
2015b).
5) (Yapı/Süreç/Karar Alma) Yerel yönetimler tarafından oluşturulacak işletmelerin
“özyönetime” dayalı kooperatifler biçiminde örgütlenmesi sağlanacak; adem-i
merkeziyetçilik vurgulanmış; “geri çağırma hakkı” düzenlenecektir (HDP, 2015b).
Kasım 2015 seçimlerinde CHP, MHP ve HDP için bir önceki seçime göre çok benzer, hatta
hemen hemen aynı beyanlarda bulundukları söylenebilir. CHP, yerel yönetimlerin merkezden değil
yerelden güçlendirilmesi gerektiğini savunurken; MHP, yürürlükte olan büyükşehir belediyeleri
kanunun üzerinden eskiye dönük değişiklikler yapılmasını gerektiğini savunmuş; kapatılan yerel
düzeydeki tüzel kişiliklerin tekrar hayata geri döndürülmesi gerektiğini belirtmiştir. HDP ise,
“özyönetim” adı altında yerel yönetimlerin merkezden tamamen koparılması ve adeta “federal” birer
bölge yönetimine dönüştürülmeleri gerektiğini bir kez daha ifade etmiştir.

2015 HAZİRAN SEÇİMİ –MERKEZİ YÖNETİM
Haziran 2015 seçimleri Merkezden Yönetim Yansımaları ile ilgili söylemler Tablo 3’de
görüldüğü üzere, AK Parti söylemlerinde merkezi yönetim ile ilgili konuları en fazla gündemine alan
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partidir. AK Parti ve MHP’nin güvenlik ile ilgili konuları gündemlerine aldığı görülmektedir. CHP’nin
ise çok daha sınırlı bir konu genişliğinde demeç verdiği söylenebilir. Kamu personel rejimi konusunda
hiçbir partinin söylemde bulunmaması dikkat çekicidir.

Tablo 3.: 2015 Haziran Seçimlerinde Siyasi Parti Bildirgelerinde Merkezi Yönetime İlişkin Konular
Kaynaklar

Yerelde
Merkezileşme

Merkez-Yerel İlişkisi

Güvenlik

X

X

X

X

X

X

CHP

X
X
X

X

X

X

X

X

HDP

X

MHP

X

X

ve

X

X

Görev,
Yetki
Sorumluluk

X

X

Personel

Hizmetler

X

X

Süreç

Yapı

X

(Karar Alma)

Eğitim

AK
Parti

AK Parti Seçim Bildirgesi’nde Merkezden Yönetim Yansımaları
Aşağıda AK Parti’nin 2015 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde
merkezden yönetime ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.

1) (Hükümet Sitemi/Eğitim/Yüksek Öğretim) “…, başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim
modeli olduğuna inanıyoruz" (AK Parti, 2015a: 40); “Milli Eğitim Bakanlığı’nın politika
belirleme, koordinasyon ve denetimden sorumlu olması” (AK Parti, 2015a: 81) tercih
edilmekte; “okul bazlı bütçe yönetimi”, “üniversite özerkliği” (AK Parti, 2015) gibi yeni
konular söylemde yer bulmaktadır.
2) (Görev/Yetki/Sorumluluk) "merkezi birimleri daha küçük ama daha etkin bir yapıya
dönüştüreceğiz ve performanslarını artıracağız." (AK Parti, 2015a: 60); “Taşra teşkilatının
insan ve mali kaynakları artırılacak” (AK Parti, 2015a).
3) (Yerelde Merkezileşme) "…büyükşehirlerdeki il özel idareleri ile büyükşehir sınırları
içerisindeki belde belediyeleri ve köyleri kaldırdık." (AK Parti, 2015a: 285).
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4) (Görev/Yetki/Sorumluluk) "Yargı üst yönetimi ile temyiz mahkemelerinin oluşumunda milli
iradeyi temsil eden Meclisimizin rolünü güçlendireceğiz, yargının toplumsal meşruiyetini
artıracağız." (AK Parti, 2015a: 47).
5) (Güvenlik) “Kent Güvenliği yönetim sistemleri, BŞB, il ve çoğu ilçe merkezlerinde
kurulmuştur.” (AK Parti, 2015a: 51).
6) (Güvenlik/Hizmetler) “Kolluk hizmetlerinde bütünlük sağlanacak; Jandarma-İçişleri
Bakanlığı..” ilişkisi kurulacaktır (AK Parti, 2015a: 54).
7) (Merkez-Yerel İlişkisi/Afet-Acil Durum Planlaması) “Mahalli idareler hizmet standartları”;
“Şehir hastaneleri”; “Kamu Hastaneleri Kurumu”; “Sosyal Hizmetler Bakanlığı”; “afet ve
acil durum yönetim merkezleri”; “Bölge kalkınma idaresi” konularındaki mevcut
yürütülmekte olan politikalar sürdürülecektir (AK Parti, 2015a).
Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti seçim beyanlarında eğitim, sağlık, güvenlik gibi merkezi
yönetimin görev ve sorumlulukları dahilinde olan konularda merkezi yönetimin yerel yönetimler ile
olan ilişkisi üzerinden merkezi otoritenin vurgusu yapılmış; “taşra teşkilatı” ve kapatılan yerel
yönetimler gibi söylemler üzerinden merkezden yönetime ilişkin çok net şekilde belirlenen
desantralizasyon politikası sınırları gösterilmiştir. Ayrıca, merkezi yönetime ilişkin en kapsamlı
değişim Hükümet sistemine ilişkin söylemde karşımıza çıkmaktadır. Başkanlık sistemine yönelik
tercih bu süreçte ilk defa politika belgelerine girmiştir. Nitekim 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa
değişliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabul edilmesi sonrasında Türkiye’de merkezi
yönetime ilişkin en kapsamlı değişim yaşanmaktadır.

CHP ve MHP Seçim Bildirgesi’nde Merkezden Yönetim Yansımaları
Burada CHP ve MHP’nin seçim bildirgeleri birlikte değerlendirilmiştir. Aşağıda CHP ve
MHP’nin 2015 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgelerden merkezden yönetime
ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
1) (Eğitim/Yüksek Öğretim) “Milli Eğitim Bakanlığı-Okul yönetimi” ilişkisinde okul
yönetimlerine bütçe aktarılması ve okul yönetimlerinin kısmen özerkleştirilmesi
vurgulanmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun üniversiteler üzerindeki hiyerarşik konumu
kaldırılarak yerine “Üniversiteler Üst Kurulu” önerilmektedir (CHP, 2015a).
2) (Görev/Yetki/Sorumluluk) "…kamu idaresinde uzmanlık kurumlarının özerlikleri
korunacaktır." (CHP, 2015a: 14). Burada CHP, bürokrasi içerisinde kısmen özerk konumu
bulunan ilişkili kurum ve kuruluşları ifade etmektedir. Bir anlamda CHP’nin liberal ekonomi
politikaları çerçevesinde hassas sektörlerdeki bağımsız düzenleyici kurumları ve bürokrasi
içerisindeki uzmanlık kurumlarını güçlendirici bir pozisyon belirlediği söylenebilir.
3) (Yapı) "Ankara'nın başkent işlevlerini güçlendirecek, devlet kurumlarının ve kamu
bankalarının merkezlerinin başka illere taşınmasına izin vermeyeceğiz." (CHP, 2015a: 159).
CHP, devletin ya da merkezi yönetimin önemli kurum, kuruluş ve bankalarının Başkent
dışında taşra teşkilatı olarak değerlendirilebilecek şekilde başka illere taşınmasına karşı
çıkmaktadır.
4) (Merkez-Yerel İlişkisi) "Yerel yönetimlerin özellikle çevre ve doğa haklarını ilgilendiren
konularda ihale, imar değişikliği veya rant oluşumuna neden olacak işlem ve kararlarını, sivil
toplum örgütlerine açık süreçlerde almasını ve gerektiğinde yerel referanduma
başvurulmasını zorunlu kılacağız." (CHP, 2015a: 106).
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5) (Yerelde Merkezileşme) "Tek millet-tek devlet esasına dayanan, üniter yapıdaki milli devlet
bünyesinde, …Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli
Parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine zemin
hazırlayacak …yeni bir anayasa yapılmasına karşı duracaktır." (MHP, 2015a: 63).
6) (Görev/Yetki/Sorumluluk/Yapı) "Düzenleyici ve denetleyici kurumlar daha etkin hizmet
sunmak üzere yeniden yapılandırılacaktır." (MHP, 2015a: 82); “devletin gözetim, denetim ve
düzenleme işlevi”nin güçlendirilmesi; “hizmette birlik” sağlanması; “adil vergileme” konuları
MHP bildirgesinde öne çıkan konulardır (MHP, 2015a). MHP ve CHP’nin özellikle uyuştuğu
konunun bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar konusu olduğu görülmektedir.
Haziran 2015 seçimleri öncesinde CHP, parti beyanlarında merkezi yönetim ile yerel
yönetimler arasındaki yetki, sorumluluk ve görev paylaşımını öne çıkarmış; ulusal düzeyde etkin
kurum ve kuruluşların kendilerine has özelliklerinin korunacağını ve merkezi otoritenin kalbi olan
Ankara’nın bu anlamda öneminin azalmasının engelleneceğini ifade etmiştir. MHP ise devletin
merkezi otoritesinin azalmasının önüne geçmek adına üniter devletin önemine vurgu yapmış, mevcut
devlet kurumlarının reforme edilerek daha etkin kılınmasına çalışılacağını ifade etmiş ve olası bir
anayasa değişikliğine karşı olduğunu bildirmiştir. İki siyasi partinin merkezi yönetimi güçlendirme
yönünde öncelikleri olduğu; ancak CHP’nin yerle yönetimlere ilişkin söylemleriyle bu noktadan
kısmen negatif olarak ayrıştığı söylenebilir.

HDP Seçim Bildirgesi’nde Merkezden Yönetim Yansımaları
Aşağıda HDP’nin 2015 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde
merkezden yönetime ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.

1)

(Bölgesel Merkeileşme-Yapı) “Bölgeler ve bölge meclisleri kurulacak” (HDP, 2015a).

2) (Merkez-Yerel İlişkisi) “Yerel yönetimlerin de sunduğu bu kamusal hizmetler merkezi
bütçe tarafından finanse edilecek” (HDP, 2015a).
3) (Hizmetler)“Yerel yönetim işletmeleri özyönetime dayalı kooperatifler olarak
düzenlenecek”; “özgürlükleri kullanılabilir kılan kamu hizmetleri üretilecek” (HDP,
2015a).
Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP, parti beyanlarında merkezi yönetimin zayıflatılması,
bazı önemli görev ve yetkilerini yerel düzeydeki mevcut kurumlara veya yeni oluşturulacak “bölgesel”
yönetimlere devretmesi gibi söylemler ile üniter devlet karşıtı bir tutum belirtmiştir. Ancak tüm bu
görev ve yetki devri söylemlerine rağmen bu reformların merkezi yönetim üzerinden finanse
edilmesini savunarak kendi içinde bir tezat yaratmıştır.

2015 KASIM SEÇİMİ – MERKEZİ YÖNETİM
Kasım 2015 Seçimleri merkezi yönetim ile ilgili söylemler Tablo 4’de görüldüğü üzere, AK
Parti bu çalışma için belirlenen konu başlıklarının tümünde söylemlerde bulunmuş ve merkez yönetimi
ayrıntılı bir şekilde gündemine almıştır denilebilir. MHP ve HDP’nin belirli alanlarda politika söylemi
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geliştirdiği ve CHP’nin ise daha da sınırlı bir politika gündemi olduğu görülebilir. Bir anlamda
Türkiye’de yakın dönemde terör ve güvenlik politika alanında yaşanan sorunlar iktidarda olan AK
Parti’yi acil önlemler geliştirmeye ve merkezi yönetimi ve merkezden yönetimi yeniden öncelikli alan
olarak çalışmaya yönlendirmiştir. Türkiye kaçınılmaz olarak merkezileşme sürecine girmiştir ve siyasi
partilerin söylemlerinin bundan etkilenmemesi mümkün değildir.

Tablo 4.: 2015 Kasım Seçimlerinde Siyasi Parti Bildirgelerinde Merkezi Yönetime İlişkin Konular
Merkez-Yerel İlişkisi

Güvenlik

X

X

X

X

X

CHP

X
X

X

X

X

MHP

X

X

HDP

X

X

Yerelde Merkezileşme

X

X

X

X

Personel

X

X

X

Kaynaklar

Hizmetler

X

X

ve

Süreç

X

Görev,
Yetki
Sorumluluk

Yapı

X

(Karar Alma)

Eğitim

AK Parti

AK Parti Seçim Bildirgesi’nde Merkezden Yönetim Yansımaları
Aşağıda AK Parti’nin 2015 Kasım Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgesinde
merkezden yönetime ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
(Hizmetler) "Merkezi Yönetim ve Mahalli idarelerin sundukları hizmetler için ülke
çapında asgari hizmet standartları belirleyerek; standartlara uygunluk denetimini
merkezi idare eliyle yapacağız." (AK Parti, 2015b: 49).
2) (Yapı) “…suistimallerin önüne geçmek üzere etkin bir denetimi esas alan bir yasal
düzenlemeyi hayata geçireceğiz." (AK Parti, 2015b: 49).
3) (Hizmetler) "Yerel yönetim hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak norm ve standartlarda
sunulmasını sağlayacak ve e-Devlet Kapısına entegre edilen yerel yönetim
hizmetlerinin sayısını artıracağız." (AK Parti, 2015b: 50).
4) (Kent Planlaması) 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığını kurduk ve kentleşmenin
münferit bir politika alanı olarak tanımlanmasını sağladık." (AK Parti, 2015b: 223).
1)
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5) (Merkez-Yerel İlişkisi) "AK Parti olarak, idarenin bütünlüğü anlayışıyla merkezi idare
ve yerel yönetimler arasında hizmetlerin akılcı bir anlayışla dağılımını öngörüyoruz."
(AK Parti, 2015b: 234).
6) (Personel) "Yerel yönetim …personelinin özellikle teknik kadronun her seçim
döneminde değişmesini engelleyecek mevzuat çalışması yapacağız" (AK Parti, 2015b:
234).
Kasım 2015 seçimleri öncesi AK Parti, beyanlarında denetim, kamu hizmeti ifası, personel
alımı ve kadro yönetimi, teknolojik gelişmeler doğrultusunda kamu hizmetlerinin teknoloji ile
bütünleşmesi gibi konularda merkezi yönetimin ülke genelinde çalışacağını ve ülke çapında kabul
görecek standartların yaratılacağını belirtmiştir. İdarenin bir bütün olduğu kabul edilmiş ve merkezi
yönetim ile yerel yönetimlerin hizmet ifasında kopma yaratılmaksızın bir dağılım olması gerektiğini
savunmuştur.

CHP, MHP ve HDP Seçim Bildirgelerinde Merkezden Yönetim Yansımaları
Burada CHP, MHP ve HDP’nin seçim bildirgeleri birlikte değerlendirilmiştir. Aşağıda CHP,
MHP ve HDP’nin 2015 Kasım Milletvekili Genel Seçimi’nde hazırladığı bildirgelerden merkezden
yönetime ilişkin söylemlerinden örnekler verilmiştir.
1)

2)
3)
4)
5)

6)

(Görev/Yetki/Sorumluluk) "Yerel yönetimler başta olmak üzere …, kendileri ile
doğrudan ya da dolaylı çıkar ilişkisi olan özel ve tüzel kişilerden bağış almalarını
yasaklayacağız." (CHP, 2015b: 130).
(Yapı) "Düzenleyici ve denetleyici kurumları, yeniden özerk bir yapıya kavuşturacağız."
(CHP, 2015b: 129).
(Eğitim) "Temel eğitimde okulların kendi bütçelerinin olacağı bir modele geçişi
sağlayacağız." (CHP, 2015b: 132).
(Görev/Yetki/Sorumluluk) Yetki genişliği kapsamında kurulan taşra kuruluşlarına daha
fazla yetki devredilmesini sağlayacağız." (CHP, 2015b: 122).
(Güvenlik/Yapı) "Üniter ve milli devlete yönelen bölücü saldırıların hak ettiği karşılığı
aldığı, terörün son bulduğu ve asayişin sağlandığı güvenlikli bir yaşam tesis edilecektir."
(MHP, 2015b: 6); “Düzenleyici ve denetleyici kurumlar”; “Belde ve Köy İdare
Temsilciliği”; “Devletin Bekası” konuları merkezi yönetime ilişkin olarak tespit edilen
başlıklardır (MHP, 2015b)
(Kaynaklar) Yerel yönetimlerin de sunduğu bu kamusal hizmetler merkezi bütçe
tarafından finanse edilecek; “taşeronlaşma kaldırılacak”; “kamu hizmeti” esas olacaktır
(HDP, 2015b).

Kasım 2015 seçimleri öncesi CHP, parti beyanlarında yerel yönetimlerden merkezi yönetime
doğru bağış alımı konusunda düzenlemeye gidileceği, düzenleyici ve denetleyici kurumların daha
özerk bir yapıya kavuşturulacağı, taşra teşkilatının merkezi yönetimden daha fazla yetki devralması
gibi konular üzerinde durmuştur. MHP, artan terör eylemlerinin de bir neticesi olarak güvenliğe vurgu
yapmış; üniter devletin önemini ve kapatılan yerel tüzel kişiliklerin tekrar hayata döndürülmesi gibi
konuları gündemine getirmiştir. HDP, kamu hizmetlerinin yerel yönetimler üzerinden sağlanacağı
ancak finansman olarak hala merkezi yönetimin görev alacağı hizmet modeli üzerinde söylemlerini
ifade etmiştir. Burada muhalefet partilerinin merkezi yönetime ilişkin politika söylemlerinde çok az
ortak noktanın olduğu, hatta HDP’nin tamamen diğer tüm siyasi partilerden negatif ayrıştığı tespit
edilmiştir.
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SONUÇ
Bu çalışmada, 2015 yılında gerçekleştirilen iki milletvekili genel seçimleri öncesinde
TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler tarafından kamuoyuna ilan edilen seçim bildirgeleri kamu
yönetimi reformu konuları kapsamında analiz edilmiştir. Siyasi partilerin seçim bildirgeleri genel
olarak analiz edildiğinde; kamu yönetimi konusunda bütünlükçü ve en ayrıntılı çalışmaların AK Parti
bildirgeleri olduğu söylenebilir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda öncü rolün Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) tarafından üstlenildiği tespit edilmiştir. MHP, ”üniter ve milli devlet” konusundaki
referanslara sahip tek parti olmuştur. HDP, önerdiği “bölgesel öz yönetim” ile en radikal söylemi
taşımaktadır.
Genel olarak, Türkiye’de politika belirleme sürecinin en önemli aktörleri olan siyasi partiler
tarafından “yönetsel desantralizasyon” kabul görmekte; ancak “siyasal desantralizasyon”
reddedilmektedir. Bildirgeler “ekonomik liberalizm”, kamu yönetiminin “YKİ”, yönetişim ilkeleri ve
e-devlet bağlamında yeniden yapılandırılması ve ”yumuşak bölgeselleşme” üzerinden
değerlendirildiğinde birinci sırayı AK Parti almaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
bağlamında yerel yönetimlerin mali ve idari özerkliği konusunda en çok vurgu ve ayrıntı CHP
söylemlerinde görülmüştür. Yine CHP bildirgelerinde kurumların (Bağımsız Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar, Üniversiteler gibi) özerkleştirilmesi çok işlenmiş, mahalle kurumuna yer
ayrılmıştır. MHP, "Stratejik işlevler merkezileştirilecek yerel yönetimlerin uhdesinde daha etkin
hizmet sunulabilecek olan operasyonel işlevler yerelleştirilecektir." söylemi ile öne çıkmaktadır. Bir
farklılık “düzenleyici ve denetleyici kurumlara” gösterilen özendir. HDP’nin kapsamlı bir kamu
yönetimi reform gündemi yoktur; temel vurgu bölgesel öz yönetim konusundadır.
2015 sonuna doğru Türkiye’de artan iç ve dış güvenlik riskleri, terör eylemlerindeki artış ve
ekonomik olarak hissedilen sıkışmalar yeniden merkezden yönetim, idarenin bütünlüğü,
merkezileşme, üniter devlet konularında politika yoğunlaşmasını getirmiştir. Özellikle AK Parti’nin bu
süreçte bir can simidi olarak gördüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi seim bildirgelerine girmiştir
ve 2017 yılında gerçekleşen en önemli anayasal değişiklik bu konuda olmuştur. Hükümet sisteminin
uygulamada 2019 yılından itibaren tam olarak görüleceği düşünüldüğünde, önümüzdeki yıllarda siyasi
partilerin ve tüm politika aktörlerinin merkezi yönetimin yeniden yapılanmasına odaklanması ihtiyaç
olarak gözükmektedir.
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ÖZ
Bu çalışmada Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kamu yönetimi reformlarına odaklanılmakta ve halen sürmekte olan
on dört yıllık iktidar döneminin bir reform değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme temelinde çalışma, AKP
döneminde yapılan reformların büyük bir dalgalanma gösterdiği, tek iktidar döneminde farklı uygulamaların olduğunu ve
reformların da reforma tabi tutulduğunu savunmaktadır. Reformların büyük bir hızlılık gösterdiği ve yerelleşme ve
merkezileşme olmak üzere ikili bir karakter sergilediği bu dönemde uygulamada görülen farklılaşmaya karşı iktisat
anlayışında homojenlik gerçekleşmiş ve reform süreci neoliberal politikalar altında ilerlemiştir.
Anahtar Sözcükler: Adalet ve Kalkınma Partisi, reform, merkezileşme, yerelleşme.
The Reform Thought of The Justice and Development Party
Abstract
This study focuses on public administration reforms of the Justice and Development Party and a reform
assessment of fourteen years of power which still is runnig is being carried out. It is claimed that the reforms during JDP
show a great fluctuation, there are different applications in the single power era and reforms are subject to reform. Reforms
show great speed and display a dual character as localization and centralization. However, economic understanding is
homogeneity and the reform process has progressed under neoliberal policies.
Keywords: Justice and Development Party, reform, centralization, localization.
1.

GİRİŞ

AKP, iktidara geldiği ilk günden beri uyguladığı siyasi, ekonomik ve toplumsal politikalar özelinde önemli
tartışmalar yaratmıştır. AKP’nin bu şekilde önemli tartışmalar doğurmasının temel nedeni bu alanlarda köklü
reform adımları atması ve değişilmez denilen alanları reforma açmasından kaynaklanmaktadır. AKP’nin birçok
sahada yapmış olduğu reform hamlelerinin en önemlilerinden biri de kamu yönetimi alanında görülmekte ve
kamu yönetimi 2002 yılından günümüze kadar sürekli olarak bir reform süreci geçirmektedir.
Reform, en basit sözcük anlamıyla yeniden biçimlenme olarak tanımlanmaktadır. Mevcut durum çeşitli
nedenlerden dolayı ihtiyaca cevap veremez hale geldiği an yeni bir biçime kavuşmak zorundadır. Kamu
yönetiminde de reform bu temel nedenden doğmakta ve kamu yönetimi özellikle değişen ekonomik ve politik
koşullara cevap veremez hale geldiğinde reforma tabi tutulmaktadır. Ancak değişen sonuç itibariyle reform ne
derece iyi ya da ne derece kötüdür? Ya da bir başka soruyla, sonuçları açısından reform kim için iyi kim için
kötüdür? Belki de en temel soruyla reform iyi bir şey midir? Kamu yönetimi literatürünün ve reform konusunda
yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu bu soruya evet cevabını vermektedir. Bu haliyle reform kelime anlamıyla
hep olumlu bir şekilde kavranmaktadır. Ancak bu çalışmada literatürden farklı olarak reformun salt kendi başına
iyi ya da kötü olarak değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle de olumluluk kadar olumsuzluk taşıdığı
savunulmaktadır. Bu sav temelinde yükselen çalışma uygulama alanı olarak ise kendisine Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin kamu yönetimi reformlarını örnek olarak almakta ve halen sürmekte olan on dört yıllık iktidar
döneminin bir reform değerlendirmesini yapmaktadır.
Bu değerlendirme temelinde çalışma AKP döneminde yapılan reformların büyük bir dalgalanma gösterdiği,
tek iktidar döneminde aynı konuda farklı uygulamaların olduğunu ve reformların da reforma tabi tutulduğunu
savunmaktadır. Örnek vermek gerekirse iktidarının ilk yıllarında yerel yönetimler özelinde yoğun bir yerelleşme
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uygulaması gösteren AKP, son yıllarda merkezileşme olarak yorumlanabilecek uygulamalara imza atmaktadır.
Reform uygulamaları aynı iktidar döneminde bu şekilde ikili bir seyir izlerken nitelik açısından ise tek bir
özellikle karşımıza çıkmaktadır. Bu nitelik, 2002’den günümüze reformların neoliberal bir karakter izlediği ve
gerek yerelleşme gerekse de merkezileşme uygulamalarının bu özelliği değiştirmediğidir. Bu bağlamda bildiri,
on dört yıllık süreçte kamu yönetimi reformlarının uygulamada homojen bir nitelik göstermediği ancak nitelik
açısından ise tek biçimli bir özellik ortaya koyduğunu iddia etmekte ve bu bakış açısıyla bizi nasıl bir kamu
yönetimi örgütlenmesinin ve işleyişini beklediğini analiz etmektedir.
2.

REFORM NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Kamu yönetimi açısından AKP dönemi muazzam gelişmelere sahne olmuştur ve olmaya da devam
etmektedir. Dönemi muazzam olarak nitelendirmemizin en önemli nedeni AKP’nin iktidarı boyunca reformu
kurumsal/idare boyutundan devlete taşıması ve planlamadan bütçeye, örgütlenmeden denetime kadar hiçbir
alanı es geçmemesidir. Devlet yönetiminde boşluk bırakmayan bu alanlarda karar alma ve uygulama yetkisi,
devletin konumu ve işlevi dönüşüme uğratılmakta ve bu yönüyle de sadece kurumların örgütlenme ve işleyiş
yapısında gerçekleşen idari reformların ötesine geçilmektedir.
Bu çalışma kapsamında ele alınan reform düşüncesi sadece kamu kurum ve kuruluşlarının örgüt
yapılarındaki değişimle sınırlılık göstermemekte ve algı devlet düzeyine taşınmaktadır. Devlet düzeyindeki
reform da ekonomik ve siyasi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Nedenler arasında toplumsal nedenlerin
belirtilmemesi bilinçli bir tercihtir. Çünkü toplumsal tercihleri ekonomik ve siyasal faktörler harekete
geçirmektedir. Bu noktada ekonomik ve siyasal nedenler arasında reformun doğuş nedeni bakımından büyük bir
paralellik görülmekte ve bu iki neden sermaye birikiminin sorunsuz bir şekilde işlemesi için devlete yeni bir
örgütlenme yapısı ve işleyiş düzeni kazandırmakta ortaklık ilişkisi içine girmektedir (Övgün, 2013).
3.

REFORMUN TEMEL ÖZELLİĞİ: NİTELİKTE SÜREKLİLİK, UYGULAMADA FARKLILIK

AKP’nin uygulamış olduğu kamu yönetimi reformlarına ilişkin olarak yapılacak en genel değerlendirme,
reform kavramının içeriğine uygun olarak reformun süreklilik arz etmesidir. 2002’den günümüze kadar süren ve
sürmekte olan iktidar süresince kamu yönetimi reformu hiçbir zaman gündemden düşmemiş ve kamu yönetimi
bir bütün olarak reforma tabi tutulmuştur. Sürekli olarak reforma tabi tutulan kamu yönetimi esas olarak
neoliberal politikalar altında dönüşüme sokulmuş ve planlamadan personel sistemine, denetimden bütçeye ya da
sosyal politikalardan çevreye kadar gerçekleşen reform uygulamaları bu anlayış temelinde hayat bulmuştur
(Uzgel, 2026: 7 ve 16). Dönemin devlette reform olarak nitelendirilmesi de bu nedenden kaynaklanmakta
kamu/devlet yönetimi gerek örgütlenme gerekse de işleyiş bakımından neoliberal politikalara uygun olarak
yapılandırılmaktadır.
Partimiz aşağıdaki temel ilkeleri benimser;
• Devletin ilke olarak her türlü ekonomik faaliyetin dışında olması gerektiğini benimser.
• Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen piyasa ekonomisinden yanadır.
• Devletin ekonomideki işlevini düzenleyici ve denetleyici olarak tanımlar.
• Özelleştirmeyi daha rasyonel bir ekonomik yapının oluşması için önemli bir araç olarak görür.
• Küreselleşmenin getirdiği yapısal dönüşümlerin en az maliyetle gerçekleştirilmesini savunur ve bunun
en sağlıklı yolunun uluslararası rekabet gücünün artırılması olduğuna inanır. Bu nedenle ülkemiz
ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasının, siyasi ve ekonomik geleceğimiz açısından stratejik önem
taşıdığını kabul eder (AKP, Parti Programı).
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• Türkiye’nin mevcut yönetim yapısı, küresel şartların ve toplumun gelişme iradesinin gerisinde kalmıştır.
Demokratik kurallara göre işlemeyen verimsiz kamu yönetimi sistemimiz, devlet ile halk arasında güven
bunalımı doğurmaktadır.
•Demokratik bir
devlet anlayışı
ile rekabetçi
bir
piyasa arasında tamamlayıcılık
ilişkisi bulunmaktadır. Toplumların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet, piyasa ve sivil toplum
işbirliği kaçınılmaz hale gelmiştir (AKP, Seçim Beyannamesi, 2002).
• Devlet temel fonksiyonları olan iç ve dış güvenlik, adalet, temel eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri
dışında kalan tüm hizmet alanlarından icracı sıfatıyla çekilmeli, düzenleyici ve denetleyici işlevleri devam
etmelidir (AKP, Parti Programı).
AKP döneminde yukarıdaki alıntılardan da görüleceği üzere reformların niteliğinde bir süreklilik görülürken
ve bu nitelik neoliberal reform anlayışı olarak belirirken; uygulamada ise ortaya dönemsel farklılıklar çıkmıştır.
Bu farklılığın ana karakteri ise yerelleşme bakış açısından merkezileşme olarak yorumlanabilecek bir bakış
açısına geçilmesidir. Bir başka deyişle aynı iktidar döneminde reform uygulamaları yerelleşme ya da
merkezileşme olarak tek biçimli bir özelliğe sahip değildir ve ekonomik ve politik gereksinimlerden dolayı
değişme göstermektedir. Ayrıca merkezileşme uygulamaları da yönetsel özelliklerden ziyade siyasi özellikler
sergilemekte ve bu özelliğini hem merkezde hem de yerelde göstermektedir.
Tocqueville, merkezileşmeyi yerel düzeydeki tüm girişim kapasitelerinin ortadan kaldırılması sonucu
siyasal merkezin daha müdahaleci bir tutum sergilemesi olarak tanımlamaktadır (Tocqueville, 1948: 86 ve
Yetiş, 2006). Bu müdahalecilik siyaset-yönetim kaynaşmasını doğurmakta ve siyaset, her düzlemde kamu
yönetimini denetimi altına almakta ve onu politika oluşturucu yapısından çıkartarak basit bir uygulayıcı haline
sokmaktadır. Siyasal yapının tek partili olduğu dönemlerde daha çok karşımıza çıkan siyaset-yönetim
birlikteliği, çok partili dönemde daha az görülebilme olasılığına rağmen ülkemizde durum pek böyle olmamıştır.
Hemen hemen her dönemde siyasal iktidarların kamu yönetimini yoğun bir şekilde kontrol altına alma çabasına
şahit olunmuştur (Güran, 1989: 16). Bu yönüyle AKP iktidarının da diğer siyasi iktidarlardan büyük bir farkı
yoktur. AKP döneminde de kurullara ve kurumlara bırakılan yetkiler daha önceki iktidar dönemlerinde olduğu
gibi bunlardan tekrar alınarak yukarıya aktarılmıştır (Güran, 1989: 17). Bu noktada diğer iktidarlardan ortaya
çıkan fark bu anlayışı ortadan kaldıracağını söyleyen ve bu yönde güçlü adımlar atan bir iktidarın bu
anlayışından vazgeçmesi ve daha da merkeziyetçi olarak yorumlanabilecek uygulamalara imza atmasıdır.
Anlayış değişikliği siyaset-yönetim kaynaşmasının dışında her düzlemde karar alma ve uygulama yetkisinin
ölçek değiştirmesini doğurmuştur. Gerek merkezi yönetimde gerekse de yerel yönetimler düzleminde ekonomik
ve politik gerekçelerle karar alma ve uygulama yetkisi örgütlenmenin en üst seviyelerine çıkmaya başlamıştır.
Örneğin merkezi yönetimde kurulların politika belirleme yetkisi bakanlık nezdinde aşınmaya uğrarken; yerel
yönetimlerde de büyükşehir belediyeleri ilçe belediyeleri üzerinde çeşitli yetkilere sahip kılınmıştır.
4.

REFORMLARDA İKİ AYRI DÖNEM: YERELLEŞMEDEN MERKEZİLEŞMEYE GEÇİŞ

Yerelleşme, en genel tanımıyla merkezi yönetimden taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, yarı özerk
yönetim örgütlerine ve piyasaya karar alma ve uygulama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Bu
yönüyle merkezi yönetimin elinde bulunan siyasi, yönetsel ve mali gücün dört noktada aşınmasıdır (Burki, vd,
1999: 3).
Merkezileşme ise yerelleşmenin tam tersine karar alma ve uygulama yetkisinin yukarıya doğru işleyen bir
süreçte tek elde toplanmasıdır. Bu çalışmada ele alınan siyasi merkezileşme ise yönetsel merkezileşmeden farklı
olarak ekonomik ve siyasi gerekçelerle ölçeğin büyütülerek yönetme güç ve erkinin giderek en üst “siyasi”
makamlarda toplanması anlamında kullanılmaktadır. Devlet yönetiminde bu tür bir uygulamaya gidilmesi
sorunlara daha hızlı ve yerinde çözüm bulma amacına dayandırılmaktadır. Bu bağlamda her aşamada ölçeğin
büyütülerek karar alma ve uygulama yetkisinin siyasi makamlarda toplanmasıyla “yönetsel” merkezileşmeden
farklı bir merkezileşme anlayışı ortaya konulmaktadır.
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AKP’nin iktidarının ilk gününden itibaren uygulamaya koymuş olduğu kamu yönetimi reform uygulamaları
için ekonomik düzlemde genel olarak bir nitelik saptaması yapmak mümkündür. Uygulamaya konulan kamu
yönetimi anlayışı yukarıda da ifade edildiği üzere neoliberal politikalarla uyum içindedir. Her ne kadar dönem
içinde farklı uygulamalar görülse de temel olarak kamu yönetimi anlayışı piyasa sisteminin sorunsuz bir şekilde
işlemesini sağlayacak uygun mekanizmaya dönüştürülmek istenmiştir (Doğan, 2006: 102). Bu bağlamda zaman
içinde yerel yönetimlerin ya da merkezi yönetimin ön plana çıkarılması reformun uygulanması bakımından
önemli olmakla birlikte iktisadi açıdan aynı anlama gelmektedir. Çünkü piyasalaşma denilen süreç, devletten
her zaman aynı örgütlenme yapısını ve işlevselliği beklememektedir. Washington Konsensüsü anlayışının
geçerli olduğu 1980-1990 yılları arasında devletin deregülasyon politikaları altında tamamen sistem dışında
olması gerektiği ilan edilirken; 1990’lı yıllardan sonra görülen post-Washington Konsensüsü anlayışı
çerçevesinde ise ekonominin en güçlü düzenleyici oyuncusu olması gerektiği iddia edilmiştir. Görünüşte farklı
olmakla birlikte öz olarak bu iki politika tıpa tıp aynıdır, neoliberaldir.
Bu noktada aynı şeyi yerelleşme ve merkezileşme tartışmaları ekseninde de söylemek mümkündür. Kamu
yönetimcilerinin önemli bir kesiminde geçerli olan “Yerelleşme, piyasalaşmanın önemli bir aracıdır.” (Güler,
2009) iddiası ne kadar haklılık payı taşıyorsa; “Merkezileşme politikaları piyasalaşmanın önemli bir aracıdır.”
iddiası da o kadar haklılık payı taşımaktadır. Bu iddia özellikle 1970’li yılların ikinci yarısında İngiltere’de
geçerlilik bulmuş ve Thatcher, yaşanan ekonomik krize çözüm bulma arayışında yerelleşme değil, merkezileşme
politikalarını tercih etmiştir. Bu politikalar çerçevesinde yerel yönetimlerin harcamaları kısıtlanmış, vergi
koyma yetkileri kırpılmış ve birçok yetkileri de bakanlar aracılığıyla merkezileştirilmiştir (Ersöz, 2001: 194).
Atılan bu adımların piyasanın önündeki engelleri kaldırılabilmek amaçlı olduğu hatırlanacak olursa bugün de
ülkemizde yerelleşmeden merkezileşmeye doğru atılan adımların ne anlama geldiği daha iyi anlaşılabilecektir.
AKP’nin uygulamaya koyduğu kamu yönetimi reformlarında ekonomik gelişmeler önemli bir yer
tutmaktadır. Her ne kadar 2002-2016 yılları arasında neoliberal ekonomi politikaları hakim olmuş olsa da on
dört yıllık zaman zarfında görülen farklı kamu yönetimi anlayışı ve uygulamalarına benzer şekilde ekonomi
uygulamalarında da farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu farklılıklar kendisini özellikle 2002-2011 ve 2011-2016
yılları olarak iki ayrı dönem olarak göstermekte ve bu iki ayrı zaman sürecinde hem uygulanan iktisat
politikaları hem de kamu yönetimi anlayışı farklılaşmaktadır.
İlk dönemde uygulamaya konulan anlayış genel çerçevesi Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından çizilmiş
olan ve güçlü ekonomiye geçiş olarak adlandırılan süreçtir. Güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde
gündeme gelen politikalar uluslararası örgütler tarafından geliştirilmiş olan politikalardır (Atay, 2008: 23). Bu
dönemde bütçe açıkları azalmış, enflasyon gerilemiş ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile
de ilişkiler önemli bir ivme kazanmıştır. AKP de parti programında da açıkça belirtildiği üzere (58. Hükümet
programı) bu dönemde devletin düzenleyici bir konumda yer alması gerektiğini ve kamu yönetiminde sorunların
aşılabilmesi için düzenleyici devlet anlayışına uygun olarak yerelleşmenin en önemli araçlardan biri olduğunu
savunmaktadır.
Bu yeni süreçte devletin, doğrudan müdahale ve üretim yapmasından çok, politika oluşturma, kaynak
yaratma, standart koyma ve denetim yapmasından yanadır. Halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamakta
zorlanan mevcut devlet yapımız,
• Merkeziyetçi ve katı hiyerarşik yapıdadır.
• Hızla büyümekte ve hantallaşmaktadır.
• Küreselleşme ve bilgi toplumuna dönük gelişmeler, geleneksel devlet ve yönetim yaklaşımlarını büyük
ölçüde geçersiz hale getirmiştir.
• Ulusal öncelikler ile yerel farklılıklar barıştırılarak kamu hizmetlerinin yerinden karşılanması temel ilke
olacak, devlet tarafından yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetler, kaynaklarıyla birlikte yerel yönetimlere
devredilecektir.
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• Yerel düzeyde demokratikleşmeye önem verilecek, seçimlerle oluşan yerel organlar üzerindeki merkezi
idarenin denetimi hukuka uygunluk denetimi ile sınırlanacaktır.
Partimiz, kamu yönetimi anlayışını, demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşme eksenine oturtmayı
hedeflemekte, çağdaş devletin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğine inanmaktadır:
Kamu yönetiminin güç ve yetkilerinin merkezde toplanması yerine, olabildiğince fazla yetki, görev ve
fonksiyonların yerel yönetimlere devredildiği ve birçok devlet fonksiyonlarının yerinden yönetim esasına
göre gerçekleşebileceği bir devlet anlayışına süratle geçilecektir.
• Başbakanlık dev bir hizmet bakanlığı görünümünden çıkarılacak, bakanlıkların görev alanları yeniden
düzenlenerek bakanlık sayısı azaltılacaktır.
• Özerk kurum ve kuruluşların tabi olacakları ilkeler, bu organların üyelerinin seçim biçimi, hangi
alanlarda kurulacakları ve merkezi yönetimle ilişkileri demokratik bir anlayış çerçevesinde yeniden ele
alınacaktır.
• Mahalli idarelere yerel ihtiyaçlara göre yönetim biçimlerini geliştirme yetkisini verecektir.
• Yerel yönetimlerin kendi görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli harcamaları karşılayacak
düzeyde ve çeşitlilikte mali güce kavuşmalarını sağlayacaktır.
• Yerel yönetimlerin karar alma süreci ve bazı faaliyetlerine sivil toplum kuruluşlarının katılımını
sağlayacaktır.
• Kendi alanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilmeden önce yerel yönetimlere danışılması ilkesini
getirecektir.
2002 parti programından da görüleceği üzere ilk döneminde AKP, düzenleyici devlete uygun bir kamu
yönetimi anlayışı benimsemiştir. Bu anlayışla uyumlu olarak da merkezi yönetim küçültülmeli ve yerel
yönetimler katılımcılık vurgusu temelinde daha çok ön plana çıkarılmalıdır. Dönem içerisinde de bu yönde
adımlar atılmış ve yerel yönetimler daha önceki yıllardan farklı olarak daha çok ön plana çıkan yönetsel birimler
olmuşlardır.
2008 yılında başlayan ve 2011 yılında somutlaşan dönem ise ilk dönemden biraz daha farklı olarak sermaye
girişinin zayıflamasına, büyümenin yavaşlamasına ve işsizliğin artmasına sahne olmuştur. Ekonomi alanında
yaşanan bu sıkıntılara ek olarak Avrupa Birliği ile olan ilişkiler de ilk dönemden farklı olarak gerilemeye
başlamış (Eğilmez, 2016) ve bütün bu faktörler kamu yönetimi alanında da kendisini merkezileşme
eğilimlerinin artması şeklinde göstermiştir.
Kamu yönetiminde merkezileşme olarak yorumlanabilecek adımlar özellikle genel seçimlerden hemen önce
çıkarılan 6223 sayılı yetki kanunu kapsamında atılmıştır. Bu kanun kapsamında getirilen düzenlemeler bir
önceki 2002-2011 döneminde gerçekleşen yerelleşme uygulamalarından bir kopuşu ortaya koymakta ve siyasi
merkezileşme olarak yorumlanabilecek özellikler barındırmaktadır. Bu çerçevede sayısı başbakan tarafından
belirlenecek olan ve ilgili “sektörü” düzenlemekle görevli olan sonsuz sayıda başbakan yardımcılığının
oluşturulması, üniter devletlerde çok fazla görülmeyen ve siyasi özellikleri ön planda olan bakan yardımcılığı
yapısının getirilmesi, üst kurulların her türlü iş ve işleminin doğrudan bakan tarafından denetlenmeye başlaması,
kendi alanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilmeden önce yerel yönetimlere danışılmayarak merkezden karar
verilmesi, yerel yönetimleri güçlendirmekten ziyade güçlü başkanlar yaratılması, kapatılan il özel idarelerinin
yerine doğrudan valilerin koordinasyonunda yatırım izleme ve koordinasyon daire başkanlıklarının kurulması,
bakanlıkların sayısının azaltılmaması ve başbakanlığa bağlı birimlerin bakanlıkların asıl kuruluş
gerekçelerinden farklı bir anlayışla bakanlık olarak yeniden örgütlenmesi siyasi merkezileşme olarak
yorumlanabilecek örneklerdir.
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Başbakan yardımcılığı siyasidir çünkü bu unvan devlet bakanlığı yerine gelmiş ve yönetsel olanı siyasal
olana çevirmiştir ((Dik, 2013: 123). Ekonominin en önemli kuruluşlarının doğrudan başbakana bağlı olarak
çalışacak olan başbakan yardımcıları arasında paylaştırılması da bu düşünce temelinde yapılan bir
düzenlemedir. 1 Bakanlık sayısının azaltılma söylemlerinin tersine çok sayıda yeni bakanlığın kurulması da
siyasi anlamda merkezileşmenin işaretleridir. Örneğin planlamanın Başbakanlığa bağlı özel bir ihtisas birimi
olan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinden çıkarılarak Kalkınma Bakanlığı adı altında yeniden
örgütlenmesi ya da bir sosyal politika olarak ailenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çerçevesinde
yönetileceğinin hüküm altına alınması ya da bakanlıkların kuruluş gerekçelerinin tersine bir kamu hizmeti
olmayan AB alanında bir bakanlığın kurulması bu konuda atılmış adımlardır. Bir başka örnek olarak yatırım
izleme ve koordinasyon daire başkanlıklarının kurulması da siyasi anlamda merkezileşmenin işaretlerini
taşımaktadır. Çünkü bu birim yerel seçimlerle belirlenen bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin
kapatılması sonucu oluşan boşluğu kapatmak için kurulmuş ve hem personel hem de bütçe bakımından
doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir yapı sergilemektedir. Özellikle 2011 yılında gerçekleşen bu
dönüşümlerin büyük bölümünün Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) ile gerçekleşmesi ise belki de sürecin
en belirgin unsuru olarak ortaya çıkmakta ve bu düzenleme biçimi bizi asıl olarak merkezileşmede siyasi
boyutun ne kadar ön plana çıktığını düşünmemize neden olmaktadır.
5.

SONUÇ

Reformcu değilsen çağın gerisindesindir. Çünkü reform salt anlamda iyi bir şeydir. Bunun tam tersi olarak
ise statükoyu savunmak tam anlamıyla gericiliktir. Bu nedenle reform eleştirisi yapmak son derece sıkıntılı bir
iştir. Bu durum reformun tamamen siyasi bir başka ifadeyle ideolojik bir kavram olmasından dolayı aynı
zamanda tehlikelidir de. Çünkü siz bir siyasi iktidarın reform anlayışını ve uygulamalarını analiz ettiğiniz vakit
hemen o iktidarın yanında ya da karşısında konumlandırılırsınız. Hele hele günceli tartışmak bu noktada daha
zor ve sıkıntılı bir iştir. Bu nedenle reform çalışmak her ne kadar çok zevkli bir alan olsa da birçok sıkıntıyı da
içinde barındırmaktadır.
Bu olumluluk ve olumsuzluk ögelerinin altında çalışma, AKP döneminin on dört yıllık reform serüvenine
odaklanmakta ve devlet düzeyine taşınmış olan kamu yönetimi reformlarını analiz etmektedir. Amaç
reformların iyi mi ya da kötü mü olduğunu araştırmak değildir. Amaç sadece kamu yönetimi reformlarının
niteliğini ortaya koyabilmektir. Bu saikle yapılan analiz sonucunda reformların nitelik olarak türdeş bir özellik
ortaya koyduğu ancak uygulamada dönemsel farklılıkların ortaya çıktığı kanaatine varılmıştır. Bir başka deyişle
AKP’nin 2002 yılında iktidara geldiği günden beri uygulamaya koyduğu iktisadi anlayış neoliberal iktisat
politikalarıyla uyum içindedir. Bu uyum kamu yönetimi alanına da yansımakta ve kamu yönetimi de neoliberal
anlayış altında yapısal ve işlevsel dönüşüme uğramaktadır. Ancak 2001 ve 2011 ekonomik krizleri devlete aynı
neoliberal çizgide farklı görevler ve bu görevlere uygun yapılanmalar biçtiğinden bu değişim süreci siyasi
gelişmelerden de etkilenerek kamu yönetimi reformunun yerelleşme ve merkezileşme (siyasi) olarak iki farklı
döneme ayrılmasına neden olmuştur. Sonuç olarak on dört yıllık iktidar süresi bize aynı iktisat politikası
temelinde iki farklı kamu yönetimi uygulaması ortaya çıkarmıştır.
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ÖZ
Personel yönetiminin nasıllığına ilişkin normatif cevaplar sunan bir çerçeve belirlemek için
öncelikle alandaki sorunların saptanması gerektiği düşünülmektedir. Saptanan sorunların tek tek
reforma tâbi tutulmasıyla aşılacağı varsayımı üzerine kurulan bu düşünce, Türkiye’nin idari reform
pratiğinde de somutlaşmıştır. Ancak bu, sorunları teknik boyuta indirgeme riskini beraberinde
getirdiği gibi resmin bütününü görmeye engel oluşturmaktadır. Çünkü bir yandan personel yönetimini
devlet mekanizmasından ayrı işleyen bir makine algılamaya diğer yandan personel sisteminin kendi
içerisinde yer alan unsurların birbiriyle olan ilişkisini gözden kaçırmaya sebep olmaktadır. Çalışmada
reformların yöntemi tartışılmakta, personel sisteminin tikel reformlar üzerinden değil -tarihsel ve
diğer reform alanları bağlamında- kapsayıcı şekilde incelenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Personel, Reform, Tarihsellik, Parça, Bütün.

On the Method of Personnel Reform: To Broaden Angle of Lens
Abstract
Primarily it is thought to be determined a frame that represents normative answers about how
personnel system should be. The assumption that based on determined problems are reformed
particularly is also practiced administrative reform of Turkey. But this view takes the risks for
reducing to technic dimension of problems. In addition to this, it prevents to see all of the frame.
Because it provides to see as if the state is a machine works apart and overlook relations of elements
each other in personnel system itself. In the study it is argued the method of reforms and it is
suggested to examine –historical and in the other reform field context- by compherensive way, not
studying reforms partly.
Keywords: Personnel, Reform, Historical, Part, All.

GİRİŞ
Kamu personel yönetimi, kamu yönetimi disiplini için de geçerli olduğu gibi, sorunları günün
hâkim tercihleri çerçevesinde çözüme bağlama amacına odaklanmış normatif bir disiplindir (Ayman
Güler, 2013: 49). Normatifliğini ‘nasıl olmalı?’ sorusuna yönelik cevaplar üretmeye çalışan
kaynaklardan alan disiplin (Ayman Güler, 2013: 49), uygulamaya dönük cevaplarıyla pragmatik bir
işlev yüklenmektedir. Günün gereklerini sağlamaya yönelik böyle bir yöntem, personel yönetimi için
ancak kamu yönetimi disiplininin hâkim paradigması kısıtıyla öneri sunmayı getirmektedir. Bu
nedenle çalışmada ‘personel sistemi nasıl olmalı’ sorusu değil; ‘sistemde yapılan reformlar nasıl
değerlendirilmeli’ sorusu tartışılmaktadır. Çalışma, reformlar ve incelenmesi açısından bir yöntem
tartışması başlangıcı niteliğindedir.
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1. Yöntem Eleştirisi: Türkiye’deki Reform Çalışmalarına Genel Bakış
Çalışmanın kapsamı olarak ‘personel sistemi nasıl olmalı’ sorusunun neden seçilmediğini
açmak gerekmektedir. Böyle bir soru, zaman ve mekân boyutlarını dışarıda bırakarak kamu
yönetiminin personel sistemine teknik bir örgütsel işleyiş algısıyla evrensel çözümler sunmaya
niyetlenmektedir. Yaşanan sorunların kaynağını içinde bulunduğu sistemin tarihselliğiyle ilişkisiz
biçimde aramak, sunulan önerilerin yüzeysel birer çaba olarak kalmasına neden olmaktadır. Bu
gerekçeyle yöntem eleştirisi olarak üzerinde durulacak noktalar şunlardır:
1. Personel yönetimi disiplininin uygulamaya dönük özelliği nedeniyle reform uygulayıcıları
ve bu alanda fikir üreten insanların ilgisi tikel bir yaklaşımla sorun çözümüne
yönelmektedir.
2. Tarihsel ve toplumsal nedenlerin göz ardı edildiği yaklaşımlarda çalışmalar, salt hukuki
metinler üzerinden yürümektedir. Toplumsal yapı ile ilişkilendirilmeyen yaklaşımlar,
hukuki sonuçları anmış olmaktan (Aslan, 2006: 3) ve reformu mevzuat düzeltimlerine
indirgemekten öteye gidememektedir.
3. Esasında ekonomik sistemle birlikte kurumsallaşan bir yapının (bürokrasinin) sorunlarını
yönetsel düzeyde bir işleyiş sorunu olarak görmek evrensel geçerliliği olacak çözümler
aramaya neden olmaktadır.
İnsan toplumlarının ekonomik ve toplumsal örgütlenme biçimini ifade eden yönetim (Ayman
Güler, 2011: 15) olgusal ifadesiyle tarihsel olarak belli bir toplumsal aşamada ortaya çıkmış olma
özelliğini gösterir. Her tarihsel olgu, bünyesinde toplumsallığı barındırdığından içinde yaşanılan
toplumsal aşamanın (iktisadi ve toplumsal) gerçekliğiyle birlikte ele alınmalıdır (Altunok, 2012: vıı).
Yönetimin kapitalist sistemdeki karşılığı olan modern devlet, örgütsel yapısını, boyutlarını ve
düzenleme alanını sistemin koşullarıyla belirlemiştir. Bu bağlamda kapitalist sistemin iktisadi ve
toplumsal örgütlenme biçimi kamu yönetimi, onun istihdam düzeni ise (kamu) personel sistemi
olmaktadır. Personel sistemi buradan koparıldığında ‘nasıl daha iyi bir ücret sistemi, değerlendirme
sistemi, sınıflandırma sistemi…’ sorularının yanıtları eksik bırakılmaktadır.
Tarihsellik ve bütünsellik çerçevesi içerisinde kalarak kapitalist toplumsal yapının oluşumu
beraberinde ilerleyen reform çalışmaları, günümüzden 18.yy’a kadar uzanan dönemsel kesitlerle
tarihlendirilebilir (Ayman Güler, 2004: 2).1 Sözü edilen zaman dilimi için değişim çabalarının genel
amaçlarını tarihsel bir sırayla çokuluslu imparatorluğu sürdürmek, ulusal devletin kurulabilmesi,
demokrasi (Tanör, 2016: 14) ve hepsini kapsayan bir dış çerçeve olarak ekonomik sistemi işler kılmak
sayılabilir. Daha yakın geçmiş göz önünde bulundurularak bir karşılaştırma yapılacak olursa bu dış
çerçevenin diğer reform alanlarında olduğu gibi personel reformlarının yönü için de belirleyici olduğu
görülmektedir. Türkiye’de 1930’lu yıllarda kamu hizmetlerinin ve idari devletin genişlemesi, kamuda
çalışan işçilerin istihdam esaslarının memurlara yaklaştırılmasını getirmiştir. 1980’li yıllar sonrası ise
bu kez memurların istihdam esasları geçici işçilerinkine yaklaştırılarak ekonomik işlerlik sağlanmaya
çalışılmıştır (Ayman Güler, 2003). Bu bağlamda reformun amacını merkeze alınarak yapılan bir
tanımlama şöyledir (Övgün, 2013: 27): “Reform, sermaye birikiminin devam etmesi için devletin
farklı dönemlerde farklı yapılara dönüşmesi ve farklı işlevlerle yüklenmesidir.” Reform dış çerçeve
olarak belirttiğimiz amacındaki süreklilik korunsa da uygulamada yöntem açısından dönemsel
farklılıklar söz konusu olmaktadır. Osmanlı ıslahatları ve 1945-1980 dönemi reformları, örgüt ve
personel düzeyinde parçalı bir şekilde uygulanmıştır. 1980 sonrası ve özellikle 1990’lı yıllarda
uygulama alanı bulan devlet reformunda kamu yönetimi her alanda dönüşüm geçirmeye başlamıştır
(Övgün, 2013: 25). Bu kez örgütsel işleyişin tamiriyle yola devam edilmesi değil; devlet yapısının
değiştirilmesiyle farklı bir işleyiş kazanması tercih edilmektedir. Dolayısıyla reformların etki alanı
kamu yönetiminin tümüne yayılmaktadır.
Üzerinde durulması gereken diğer bir tutum, ekonomik sistemin tıkanıklıklarının reformlara
gerekçe oluştururken sorunların yüzeye çekilerek yönetsel yapıya ilişkin olarak algılanmasıdır.
Laledevri reformları (1700’lü yıllar), Nizam-ı Cedid reformları (1789-1838), Tanzimat reformları (1839-1856),
Islahat reformları (1856-1920), İnkılaplar (1923-1939), İdari reform (1945-1980), Yapısal reform (1980 sonrası).
1
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Nitekim kapitalist sistemin etkisinin ülkede yayılmaya başlamasından itibaren ayrıksı nitelikleriyle
öne çıkan üç dönem -Osmanlı ıslahatları, idari reform ve yapısal reform dönemi- için bu tespitin
geçerliliğini sınamak mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu’nda reform ihtiyacını doğuran en temel
neden, Batı ve Orta Avrupa’da kapitalizmin gelişmesiyle koşut ulus devletin ortaya çıkması ve geride
kalan Osmanlı düzeninin 19. yüzyılın başlarından itibaren (yarı) sömürgeleşme sürecine girmesidir
(Tatar, 2006: 19). Sistem yerine daha çok işleyiş aksaklıkları üzerinde durulmuştur ve genellikle
‘mevzuatçı’ yaklaşımlar hâkim olmuştur (Tutum, 1994: 66). Türkiye’de reform çalışmaları geleneksel
olarak idarenin daha çabuk, ucuz, sade ve verimli bir biçimde işlemesi ve daha kaliteli hizmet yapması
için nasıl bir yapıya ve çalışma usullerine kavuşturulması gerektiği noktasına odaklanmıştır. Yönetim
sisteminin sosyo-ekonomik yapı ve siyasal sistemden soyutlanması anlamına gelen bu yöntem, daha
iyi işleyen bir yönetsel sistemin kendi içerisinde düzeltimlere gidilerek sağlanabileceği varsayımına
dayanmaktadır. Reform meselesi, sadece yönetim sistemi açısından ele alınmış, getirilen önerilerin ve
uygulamanın sosyo-ekonomik yapı ve siyasal düzen açısından etkileri göz ardı edilmiştir (Yalçındağ,
25-26). Sözü edilen yüzeysellik reform uygulamalarında da mevcuttur. Ekonomik ve toplumsal
yapıdan bağımsızlık, reform girişiminin başarısızlığıyla sonuçlanmaktadır. Nitekim reform
uygulamalarının tarihsel geçmişine bakıldığında Osmanlı ıslahatları itibariyle büyük ölçüde ‘dışarıdan
alma’ya dayanmaktadır. Dışarıdan alınan özellikler, var olan yapı ile uyumlaştırılamadığından ve bu
nedenle ithal kurumlar süreklilik sağlamamaktadır (Demirelli ve Aydın, 2016: 392-393). Bu bağlamda
reformların ekonomik işlerliği sürdürme amacı, toplumsal yapının özgün koşullarını göz ardı ettiğinde
olumlu bir sonuç alınamamaktadır. Bu nedenle reformları ekonomik sistem, onun tarihselliği ve diğer
uygulama alanlarını kapsama alarak inceleme zorunluluğu doğmaktadır.

2. Reform Nesnesi Bürokrasinin Özgüllüğü
Feodalizmin ve onun yönetim yapısını ifade eden mutlak monarşinin dağılması sonrası
merkezi devletin ihtiyaç duyduğu yeni örgütlenme biçimi olan bürokrasi, insanlığın gelişmesinin belli
bir aşamasında ve bu gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan özel bir yönetim ilişkisidir. Bu yönetim
ilişkisinin ortaya çıkış aşaması üzerinde Weberyen ve Marksist kuramcıların üzerinde hemfikirdir
(Fişek, 2012: 99). Söz konusu tarihsel aşamada 18.yy devrimleri, mülkiyet ilişkileri ve devlet
yapısının dönüşümü arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Marx, bürokrasinin farkını ifade etmek için
Birleşik Devletler’deki yağma sistemiyle yaptığı kıyaslamada bürokraside kamu görevlilerinin seçimle
gelmemesi ve azledilmelerinin söz konusu olmaması gibi ayırt edici unsurlarına vurgu yapar
(Demirelli ve Aydın, 2016: 24-27). Aynı doğrultuda Fişek’in tanımıyla bürokrasi, burjuva devletin
örgütleyici çalışmalarının seçimlik, sorumlu ve azledilebilir olmayan, ayrıcalıklı ve kalıcı bir
memurlar ordusu eliyle yürütülmesinde somutlaşan özgül bir yönetim biçimidir (Fişek, 2012: 101).
Bürokrasinin kapitalizme ve merkezi modern devlete özgülenmesi, bir istihdam biçimi olarak
memurluğun da aynı özgüllüğe sahip olmasını ifade eder. Kapitalizm öncesi siyasal ve ekonomik
alanın birleşikliği ve çalışan hizmete alınması, yükselmesi ya da hizmetten ayrılması gibi tüm
süreçlerde feodal beyin etkili olduğu bir sistem mevcuttu. Bu nedenle çalışanın feodal beye güveni ve
sadakati sistemin özünü oluşturmaktaydı. Batı’da devrimlerle kamu görevlerinin satışı ve yağma
sistem engellenmiş ve aşamalı olarak memurluğun rasyonel koşullara dayalı bir sistem içerisinde
yerleşmesi gerçekleşmiştir (Aslan, 2012: 44-45).
Atanma yoluyla gelmeleri ve azledilememelerinin yanında bürokrasinin özgüllüğünü sağlayan
ve onu tarihte rastlanan diğer yönetsel formlardan ayırıcı yönü toplumsal kitleden ayrışmış olmasıdır.
Bu ayrışmayı koruyan en belirgin nitelik ise kamu görevlilerinin sürekliliğidir (Demirelli ve Aydın,
2016: 23-24). İdeolojik yüküyle ilgili farklı görüşler bir tarafa bırakıldığında vurgulanan özellikleri
itibariyle bürokrasi, modern devlete özgü, çalışanların atama yoluyla ve güvenceli biçimde istihdam
edildiği yönetim tarzını ifade eder. Bürokrasinin varlığından söz edebilmek gerekli olan özelliklerin
tarihselliğinin saptanması, evrensel bir olgu olmadığını kavramak açısından önem taşımaktadır.
Yöntemsel olarak oluşum sürecinin kökeni ifade eden ezeli bir varlığı olmadığı kesinleştirildikten
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sonra ebediliği üzerinde de düşünülmelidir. Bu bakış açısıyla yakın dönem reformları sorgulama alanı
oluşturabilecektir.
3. 2000’li Yıllarda Personel Reformu Bürokrasi Üzerinden Nasıl Değerlendirilebilir?
2000’li yılların reformlarıyla bürokrasinin ayırt edici niteliklerinin korunduğunu söylemek
mümkün müdür? Önceki bölümde önerilen tarihsel ve bütünsel inceleme gereği son dönem
reformlarını incelemede elverişli bir araç mıdır? Burada bu sorulara yönelik cevaplarla bir tartışma
zeminin başlatılması amaçlanmaktadır.
Tarihsel açından yapılacak tartışmaya 2000’li yıllar ve sonrası reformlarının kökleri aranarak
başlanılabilir. Ayman Güler, devletin yapısı başlığının dört boyutunu karar sürecinin yapısı, mali
yönetim ve denetim, kurumsal örgütlenme ve personel sistemi olarak işaret eder (Ayman Güler, 2003:
26). Bu bakımdan son dönem reformları için 1980’lerde başlayan ve 1990’larda somutlaşan yapısal
reformların devamı niteliğindedir. Nitekim 2000’li yıllarda yapıya ilişkin sayılan her başlıkta
reformlar sürdürülmektedir.
Esasında devlet yapısına ilişkin boyutların kendi içerisinde reforme edilmesi de personel
sistemine ilişkin bir dönüşüme sebep olmaktadır. Çünkü personel sistemi sivil, askeri, adli, akademik
tüm devlet kurumlarında; devletin yasama-yürütme-yargı organlarının tümünde; yönetimin merkezimülki-mahalli tüm kademelerinde; atama işlemiyle bireysel olarak hizmete bağlanan ve farklı
istihdam türlerinde çalışanları kapsayan kamu istihdam sisteminin bütününü kapsamaktadır (Ayman
Güler, 2013: 51).2 Bu bağlamda personel sistemi devlet örgütlenmesindeki diğer reform alanlarının
tümünü yatay kesen bir niteliğe sahiptir.
Devletin diğer reform uygulamalarından etkilenerek dönüşen personel sistemi, örgütsel olarak
da reforme edilmektedir. 1980 sonrası örgütsel yapıyı ifade eden bürokrasinin dönüşümü uygulamaları
2000’li yılların reformlarında da görülmektedir. 2002 sonrası bu açıdan yapılan detaylı düzenlemeler,
genel bir ifadeyle bürokrasinin kendine has özelliklerinden vazgeçilmesine yönelik adımlar olarak
yorumlanabilir. Nitekim öncesinde söz edildiği gibi bürokrasiyi bürokrasi yapan atamayla gelen ve
azledilemeyen (sürekli) memurların istihdamıdır ve bu özelliğiyle bürokrasi öngörülebilir bir işleyiş
modelidir.
2002 sonrası reformlar, sonuç almayı önceleyen bir anlayışla uygulanmaktadır.
Öngörülebilirliği getiren kurallar değil; hızlılık ve değişkenlik önemli görülmektedir. Du Gay’ın
ifadesiyle elastik (Du Gay, 2002: 134) bir örgütlenme modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Ana
hizmetlerde birbirinden farklı ve geçici nitelikte istihdam biçimlerinin benimsenmesi, memurluğun
istihdam koşullarının esnekleşmesi ve istihdam düzenlemelerinde KHK yönteminin tercih edilmesi
böyle bir modelin reformlarının içini doldurmaktadır.
SONUÇ
İnceleme konusu olarak seçilen reform, kamu yönetimi disiplini alt başlığı ve sosyal bilimler
ana başlığı altında yer tutmaktadır. Bu alan doğası itibariyle güncel sorunları tek tek mikroskop altına
alarak gözlemleme ve çözüm bulma şansına sahip değildir. Reform incelemesi için -fen bilimlerinden
farklı bir yönteme- mikroskobun mercek açısının zaman ve mekân açısından genişletilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Aksi halde yapısal sorunlara işlevsel çözüm önerileri üretme çabası söz konusu
olmaktadır.
Personel sistemi açısından soruna yaklaşıldığında akılda tutulması gereken modern devlet,
kamu yönetimi ve bürokrasi kavramlarının ekonomik sistem olan kapitalizmle birlikte var olduğudur.
Dolayısıyla alanda sorun olarak görülen aksamaların ekonomik sistem kaynaklı olduğu ve çözüm
Seçilme yoluyla göreve gelenler ve ihale ya da imtiyaz yoluyla hizmet gören taşeron şirketler bu kapsamın
dışında tutulmaktadır.
2
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olarak uygulanan reformların yine ekonomik alandaki işlerliği sürdürme amacıyla ortaya konulduğunu
belirtmek gerekmektedir. Reform uygulamasında yöntem (idari/yapısal) değişse de bu amaç
sürekliliğini korumaktadır. Son dönem reformları da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Tarihsel
açıdan yapısal reformların devamı niteliğinde olan bu reformlar, örgütlenme biçimi olarak rasyonel
işleyişe sahip bürokrasi aygıtını işlevsel bulmamaktadır. Bürokrasiden aşamalı olarak vazgeçilmesi ise
ekonomik sistemin süresinin dolup dolmadığına ilişkin yeni sorgulamalara yer açmaktadır.
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ÖZ

Ulusal kalkınmacı bölgeselleşme ile yeni bölgeselleşme birbirlerinden niteliksel olarak farklılaşmazlar. Farklılık,
biçimsel bir dönüşümü ifade etmektedir. Türkiye’deki bölgeselleşme olgusunun tarihsel dönüşümü de bu biçimsellikle
ilişkilidir. O halde son on dört yılın yeni bölgeselleşme politikalarını eleştirel bir yaklaşımla ele almak mümkünken
eleştirilen üzerinden yeni bir öneri getirilebilir mi?
Bu yazıda Türkiye’de son dönemde uygulanan bölgeselleşme politikalarının kapitalist toplumsal formasyon içinde
belli bir düzleme oturduğu, bölgeselleşme açısından sunulan yeni bir önerinin de toplumsal formasyonun kendisinden
kopuk olamayacağı tezi savunulacaktır. Tez bağlamında, bölgeselleşmenin sorunlarını çözmek üzere yeni bir öneri
getirilecek ise bu önerinin üretim biçiminin gerektirdiği siyasal ve yönetsel gerçekliklerden kopuk olamayacağı
gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kavramlar: bölgeselleşme, yeni bölgeselleşme, üretim biçimi
Binding to Context of Regionalization: Is It Possible to Imagine a New Regionalization Approach?
Abstract
National developmentalist ragionalism does not differentiate from new regionalism in the way of qualification.
The qualification means a formal transformation. Historical transformation of Turkey’s regionalization phenomena is
related to this form. So, while it is possible to make a critical approach on the last fourteen years’ regionalism politics in
Tukey, is it possible a new suggestion on this issue in terms of this critics?
In this article, it will be argued that the regional policies which are applied in Turkey for last years are related to
capitalist social formation, in this respect, a new suggestion on this issue can not be disconnected from social formation. In
thesis context it will be tried to show that the regional policies of Turkey is in relation with ground of social reality and if a
suggestion will be made for the problems of regional policies, it should be sign that relation between mode of production
and political and administrative realities are not seperated from each other.
Key Terms: regionalization, new regionalization, mode of production

1.

ÜRETİM BİÇİMİ VE BÖLGESELLEŞME İLİŞKİSİ

Üretim biçiminin krizi yeni toplumsal formasyonların ortaya çıkışına, sınıfsal ilişkilerin yeniden
belirlenmesine ve böylece mekânsal yeniden düzenlemelerin krizi aşar biçimde yapılanmasına olanak verir.
Üretim mekânlarının yeniden düzenlenmesi ve kapitalizmin krizine yanıt olacak biçimde mekânsal
örgütlemelerin şekillenişi, dönemselleşir. Dönemselleşme, tarihselliğin bir gereği olarak farklı biçimlerin
özelliklerini taşısa da aynı üretim biçiminin içindeki mekânsal dönüşümler, niteliksel farklılaşmaları
doğurmazlar. Zira bölgeselleşme kavramının farklı dönemlerde biçimsel olarak değişiklik göstermesi ve içinin
doldurulması bu biçimsel dönüşümlerle ilgilidir. Üretim biçimi ve toplumsal formasyon sabit kaldığı sürece
üretimin mekânsal örgütlenmesindeki ölçek değişimi niteliksel bir dönüşümü ifade etmekten uzak
kalmaktadırlar. Mekânın kendisi sermaye birikimi açısından önemlidir; kullanım değerinin değişim değerine
dönüştürülerek mübadele edilebileceği, dolaşım süreci içinde maliyet düşük, kârın ise yüksek olabileceği alanlar
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olarak mekan, kapitalist toplumsal formasyonun bir parçasını oluşturur (Harvey, 2008; 81). Diğer taraftan
kapitalist faaliyet eşitsiz coğrafi gelişim yaratır. Eşitsiz coğrafi gelişim, sermayenin görece gelişkin olduğu
bölgeler lehine bir üstünlük yaratırken sermayenin değerlenme sürecinin daha engebeli olduğu yerler açısından
rekabet koşullarının dışında kalmayı getirir. Böylece ortaya çıkan tekelleşme bir yandan sermayenin belli bir
bölgede/mekânda toplanmasıyla maliyeti azaltır, diğer yandan mutlak toprak rantından kaynaklı sabit sermaye
değerini arttırır. Tekelleşme mekânsal olarak bölgeyi, üretim olarak mekan üzerindeki sermayeyi oligopol ya da
monopol haline getirir (Harvey, 2008; 82). Fakat üretim süreci yalnız üretme faaliyeti ile sınırlı kalmaz,
metaların değerlenme süreci, dolaşım sürecini de zorunlu kılar. Dolaşım süreci ise değerlenme/paraya dönüşme
süreci ile bir ilişkisellik içindedir. Dolaşım süreci uzadıkça metaların alını-satılma, para biçimine evirilme
süreçleri de uzar. Bu sebeple, dolaşım sürecinin kısaltılması gerekliliği ulaşım ağlarının, teknolojinin vs.
gelişkinliğini gerektirir.
Sermaye birikiminin sürekliliği iki biçimde sağlanmaktadır. Bunlardan ilki nispi artı- değer oranını
yükseltmekken ikincisi dolaşım sürecini kısaltmak ve dolaşım maliyetini azaltmak ve bir zamanlar Mark’ın
işaret ettiği “her türlü yer(el) sınırların ötesinde dolaşmak sermayenin doğasında vardır”(Marx, 1999: 18)
gerçekliği ile birlikte dolaşım alanlarını genişletmektir. Böylece üretilen ürünlerin daha fazla alanda
pazarlanması, yeni pazarların yaratılması sermaye birikiminin sürekliliği için elzem hale gelir. Diğer taraftan
nispi artı değerin de düşürülmesi sermaye birikimi açısından maliyetleri azaltıcı bir etkiye sahiptir. Dolaşım
alanlarının genişlemesi ile emek maliyetlerinin azaltılması bölgeselleşme dinamiklerini ortaya çıkarır. Böylece
sermaye hem yeni pazarlar bulmak için hem de üretim maliyetlerini düşürüp ucuz işgücü kullanmak için
kendisine yeni pazarlar bulurken ölçek temelli bir yaklaşımı benimser. Neo- liberal yeni bölgeselleşme anlayışı
tam da bu iki faktör üzerinden “istikrarlı”(Harvey, 2008; 86) cazibe merkezleri yaratır. Yeni bölgeleri istikrarlı
hale getiren ise üretim, bölüşüm, mübadele ve tüketim açısından belli bir uyum düzeyine ulaşmış olmalarıdır.
Fakat bu uyum düzeyinin yaratılması üst-yapısal bir uyumu da gerekli kılar. Burada mekânı biçimlendirme
açısından devlet ya da yönetsel sistem bölgelerde faaliyet gösteren sermayenin ekonomik etkinliğini destekler,
kültürel, sosyal ve eğitimsel değerleri yaygınlaştırır (Harvey, 2008: 86-87). Yönetsel sistem birbirinden farklı
iktisadi gelişim düzeylerine sahip bölgeleri de birbiriyle uyumlu hale getirir, böylece bir ulusal kalkınma modeli
gerçekleştirmeye çalışır. İçsel ve dışsal değişkenleri de sınıf egemenliğinin ve sermaye birikiminin sürekliliği
çerçevesinde belli bir uzlaşma düzeyine ulaştırır. Siyasi ve iktisadi alanların biçimsel ayrımı yeni bölgeselleşme
politikaları ile görünmez kılındığında kendisine meşruiyet sağlamanın yollarını da bulur. Devlet-sermaye ve
devlet- emek ilişkileri devletin mekanı yeniden ölçeklendirirken kurduğu yeni biçimlerle dizayn edilir.
Türkiye açısından bakıldığında bölgeselleşme ve yeni bölgeselleşme politikalarının iktisadi alandan
biçimsel olarak bir ayrışıklık gösterse de bölgeselleşmenin sermayenin yeniden üretiminde bir araç olmaktan
öteye gidemeyeceği söylenebilir. Siyasi ve yönetsel alan bölgeselleşme politikalarının çerçevesini bu bağlamda
çizmiştir. Metnin bir sonraki bölümünde bu uygulamaların 2002 sonrasında da daha önceki dönemden kopuk
olmadan bir süreklilik içerisinde devam ettiği gösterilmeye çalışılacak, böylece yeni bir bölgeselleşme
politikasının önerilebilirliğinin yapısal olarak hangi zemine denk düştüğü gösterilmeye çalışılacaktır.
2. BÖLGESELLEŞMENİN ADALETİ
9. ve 10. kalkınma planları, son dönemdeki yeni bölgeselleşme politikalarının incelenmesi açısından kilit
kavramları barındırmaktadır. Bu kavramlar, küreselleşme, küresel rekabet, rekabet birimine dönüşen şehir ve
bölgeler, iyi yönetişim, istihdam kaynakları, bölgesel istatistikler, yatırımların hızını arttırma, özel sektöre
teşvik, kalkınma ajansları, yerel girişimciler, rekabetçi ürün, pazarlama teknikleri, insan kaynaklarıdır ( DPT,
2006: 55). 10 kalkınma planında ise bölgelerin potansiyeli, göç, çekim merkezlerine dönüştürme, şehir ve
bölgelerin erişilebilirliği, yeniliğin ticarileştirilmesi, markalaşma, ulusal piyasayla bütünleşme, yatırımcılara
danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayacak yerel kurumsal kapasite, bölgesel planlar, beşeri ve sosyal sermaye,
sektörel çeşitliliğin arttırılması, cazibenin arttırılması, ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi üretimin mekânsal
organizasyonu, AB fonları gibi kavramlar yer almaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 119-125). 2007-2018
yıllarını kapsayan kalkınma planlarında yeni bölgeselleşmenin kilit kavramlarının birebir kullanıldığı
görülmektedir. Bu kavramları üç başlık altında toplanırsa rekabet, ulaştırma ve işgücünün yeni bölgeselleşme
açısından analizi kolaylaşacaktır.
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2.1. Rekabet
Kalkınma planlarında sıkça geçen rekabet kavramı, kapitalizmin başka hiçbir üretim biçiminde olmayan
özgül sistemik üç zorunluluğundan birini oluşturur (Wood, 2003: 108). Wood (2003:108), rekabet ve birikim
arasındaki ilişkiyi açıklarken şöyle demektedir:
“Bu zorunluluklar da, kapitalizmin, değişmez biçimde, diğer herhangi bir toplumsal biçimden farklı
şekil ve derecelerde yaygınlaşabileceği ve yaygınlaşmak zorunda olduğu anlamına gelir. O, hiç
durmadan biriktirebilir ve biriktirmek zorundadır, hiç durmadan yeni piyasalar arayabilir ve aramak
zorundadır, hiç durmadan yeni topraklara ve yeni yaşam alanlarına, tüm insanlara ve doğal çevreye
zorunluluklarını dayatabilir ve dayatmak zorundadır.”
Sermaye birikiminin sürekliliği yeni alanlara/mekanlara ihtiyaç duyduğu ölçüde rekabet anlamı hale
gelmektedir. Rekabet, farklı piyasaların varlığı önkoşulunu gerektirir; böylece pazarlar arasındaki sermaye
fiyatı, emek fiyatı ve toprak fiyatından kaynaklanan farklar (Kars Kaynar, 2015: 38), sermaye açısından
rekabetin artmasını ve maliyetlerin düşmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda sermaye birikiminin önünü açar,
nispi artı değerin en fazla elde edileceği coğrafyalara yayılır. Bu sebeple ulus- devletlerin küreselleşme
sürecinde varlıklarını korurlar hatta, rekabet açısından bu farklılıkları muhafaza ettikleri için önceki duruma
nazaran daha fazla bir geresinim haline gelirler.
Türkiye açısından bakıldığında, özellikle 2000 sonrasında rekabet kavramı daha çok yabancı sermayeyi
çekebilmek adına gelişmiş ülkelerle girilen bölgeselleşme rekabeti ekseninde yürümüştür. 9. Kalkınma planında
şu ifadeler yer almaktadır (DPT, 2006;28):
“enerji, telekomünikasyon, tütün ve şeker pancarı sektörlerinde piyasaların rekabetçi bir yapıya
dönüştürülmesi ve piyasaların bu bağlamda düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla gerekli
düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ayrıca, tarımda reform çalışmaları kapsamında şeker ve tütün
gibi arz fazlası ürünlerden alternatif ürünlere geçiş sağlanarak üretiminin taleple uyumlu hale
getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu sektörlerde kurumsal yapılanma önemli ölçüde
tamamlanmıştır.”
Yabancı sermaye çekmek adına rekabet koşullarının düzenlenmesi, çeşitli alanlar ekseninde olmuştur.
Rekabet başlığı altında Polonya, Çin, Hindistan ve Romanya ile karşılaştırılan Türkiye’de, işgücünün
Polonya’ya göre daha verimsiz ama diğer üç ülkeye göre daha verimli olduğundan bahsedilmiş, plana göre bu
olumlu bir durum olarak karşılanmıştır. Fakat Çin, Hindistan ve Romanya’nın imalat sanayisindeki işgücü
maliyetleri açısından emek maliyetinin saatte bir doların altında olması, Türkiye açısından olumsuz
değerlendirilmiştir (DPT, 2006:29). Zira önemli olan işgücü maliyetlerinin düşük olmasıdır; böylece Türkiye
diğerleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşacaktır. Nispi artı değerin yükseltilmesi, işçi ücretlerinin
azaltılmasına bağlıdır. Bu sayede yabancı yatırım yapılabilecektir. Temelde imalat sektöründeki emek
maliyetinin Türkiye açısından fazla olması tarihsel koşulların bir ürünüdür. 1970’li yıllar boyunca işçi
grevlerinin yaygın olmasıdır. Fakat o dönemde de imalat sektörünün en etkili grevlerine sermayenin isteği
üzerine devletin müdahale ederek “erteleme” yoluyla bu grevleri yasaklamıştır. Emek ile sermaye arasındaki
bölüşüm ilişkileri, sınıf çatışmasının yoğunlaştığı dönemlerde devlet, sermaye lehine işçi sınıfına müdahale
etmiştir (Akkaya, 2010: 269). 9. Kalkınma planında da işgücü maliyetlerinden şikâyet edilmesi, devletin bu
alanda sermaye lehine müdahil olduğunu göstermektedir. Fakat bu kez, küresel rekabet ve yabancı sermaye
çekmek adına…
10. kalkınma planına bakıldığında da süreklilik görülmektedir. Bu kez, finansal açıdan cazibe merkezi
olarak seçilen İstanbul ili üzerinde durulmaktadır. İstanbul’un küresel ölçekte rekabet edebilir bir finans merkezi
olarak inşa edilmesi şu cümlelerle ifade edilmektedir:
“Kaynakların toplanması ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayan, küresel piyasalarla entegre ve
uluslararası alanda hizmet ihraç edebilen bir finans sektörünün oluşmasına katkı sağlayacak İFM
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çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, İstanbul’un
uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için reel sektörün
ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve
teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesi
amaçlanmaktadır” (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 156).
Finans sermayeyi çekebilmek adına İstanbul’un bir cazibe merkezi haline getirilmesi amacı, içerisinde
insan- kamu unsurunu da barındırmamaktadır. Reel sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak rekabet
edecek bölge, sermaye açısından önem kazanmıştır. Diğer taraftan yine aynı kalkınma planında şöyle
denilmektedir: “ülkemiz; jeopolitik avantajları, genç nüfusu, dünyayla giderek bütünleşen girişimcileri,
bankacılık ve mali yapısı, iç pazar fırsatları, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığı ve ekonomik
yapısıyla gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir” (Kalkınma Bakanlığı,
2013; 26) . Kalkınma planı, aynı zamanda Türkiye’nin cazibe merkezleri yaratmak açısından belli özellikleri
barındırdığını, bu bakımdan rekabet edilebilirliğinin de yüksek olduğunu söylemektedir. Bu cümleler yeni
bölgeselleşme anlayışına uygun olarak yabancı sermaye çekmek ve diğerleriyle bu alanda rekabet edebilmek
amacıyla gelişmekte olan ülkelerin benzer biçimde kendilerini tanıtma çabalarına Türkiye açısından örnek
sunmaktadır.
2.2.

Ulaştırma

Sermayenin kendi varlığını sürdürebilmek için gereken doğal koşulu meta değişimi ve meta ekonomisinin
kapitalist olmayan toplumlara sokabilmesidir. Böylece bu toplumların ürünlerini alabilir (genelde hammadde)
ya da bu toplumlara kendi ürettiklerini satabilir. Sermayenin bu toplumlarla kurduğu ilişki biçimi zor kullanarak
üretim araçlarından yoksun bırakma, çalışanları nispi artık değerin yükseltilmesi için ekstra bir sömürüye maruz
bırakabilir; fakat bu toplumları kendi metalarını satın almaya zorlayamaz. Meta ekonomisinin yaygınlaşması
için gereken ulaşım imkânlarının sağlanmasıdır. Luxemburg’un meta ekonomisinin fetih seferi dediği bu
yaygınlaşma, modern ulaşım inşaatlarıyla, bakir ormanları geçen ve dağları delen demiryollarıyla, çölleri aşan
telgraf telleriyle ve en uzaktaki limanlara uğrayan gemilerle başlar (Luxemburg, 1984: 71-72).
“Sermayenin tüm üretim süreci hem asıl dolaşım sürecini, hem de asıl üretim sürecini kapsar.
Bunlar, onun hareketinin iki büyük kısmını oluşturur, bu hareket bu iki sürecin bütünü olarak
kendini gösterir. Burada bir yandan emek-zamanı vardır, öte yandan dolaşım zamanı. Hareketin
bütünü, emek-zaman ile dolaşım zamanının, üretim ile dolaşımın birliği halinde kendini gösterir”
(Marks, 1999: 102).
O halde dolaşım zamanı ne kadar kısalırsa sermayenin tüm üretim süreci de o kadar kısalmış olur.
Dolayısıyla rekabetin bir piyasa zorunluluğu olduğu kapitalist üretim ilişkileri içerisinde dolaşım süresinin
kısaltılması bir rekabet unsurudur. Yeni bölgeselleşme, dolaşım maliyetleri ve süresinin kısaltılması ile sermaye
çevrimlerinin hızlanmasını amaç edinir. Diğer taraftan dolaşım maliyetlerinin de tüm üretim sürecinin bir
parçası olarak azaltılması gerekir, aksi durumda kâr oranları düşer. Fakat dolaşım maliyetleri hiçbir zaman sıfıra
indirilemez, dolaşım kendi başına bir değer de üretmediği için, maliyetleri artı değer üzerinden karşılanır
(Marks, 1999; 39). Maliyetlerin düşürülebilmesi adına mekânın dönüştürülmesi ve belirlenmesi gerekir. Ulaşım,
taşımacılık ve iletişim gibi etkenlerin belirli bir mekanda gelişmiş olması cazibe merkezi olabilmek için önem
kazanır. Cazibe merkezleri, sermayenin güdüsel hareketlerine göre şekillendirilmektedir:
“Öyleyse sermaye bir yandan ulaşımın, yani değişimin her türlü alansal sınırım yıkmak, tüm
dünyayı pazarı olarak fethetmek için çaba göstermek zorundayken, öte yandan da alanı zamanla
yok etmek, yani bir yerden ötekine ulaşıma harcanan zamanı en az düzeye indirmek çabası gösterir.
Sermaye ne kadar gelişmişse –ve dolayısıyla üzerinde dolaştığı, dolaşımın alansal yolunu oluşturan
pazar ne kadar yaygınsa–, eşanlı olarak pazarın daha geniş bir alana yayılması ve alanın zamanla
daha çok ortadan kaldırılması yolunda o kadar çok çaba gösterir… Sermayenin, onu bütün önceki
üretim aşamalarından ayıran evrensel eğilimi, burada ortaya çıkıyor. Kendi doğasıyla sınırlanmış
olmasına karşın, üretici güçlerin evrensel gelişmesi yolunda çaba gösterir” (Marks, 1999, 30-31).
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Türkiye açısından bakıldığında 9. Kalkınma planında yeni bölgeselleşme açısından ulaştırma faaliyetlerinin
önemi şu şekilde açıklanmıştır:
“Dünyada ticaretin giderek serbestleşmesine paralel olarak rekabetin artması ve küresel ve bölgesel
ölçekte organizasyonların ağırlık kazanmasıyla taşıma mesafelerinin uzaması, hız unsurunu öne
çıkarmıştır. Bu durum, hammadde ve işlenmiş ürünlerin alıcılara düşük maliyetle ve zamanında
ulaştırılmasının önemini artırmış, lojistik hizmetler ile desteklenen kombine taşımacılık
sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır” (DPT, 2006: 35).
Bu ifadelerden sonra ulaştırma alanındaki demir, deniz, hava ve karayolları ile ilgili çözümlemeler
yapılmıştır. Genel olarak iktisadi alana vurgu yapılan ulaşım başlığında, ticaret ve rekabet edebilme ön plana
çıkmakta; fakat toplumun genel refahına yönelik bir ulaşım anlayışından bahsedilmemektedir. Keza 10.
Kalkınma planına göre
“Önümüzdeki dönemde koridor yaklaşımına geçilmesi, ulaşım türleri arasında entegrasyonun
sağlanması, az gelişmiş bölgelerin ulaşım bağlantısının daha da geliştirilmesi ihtiyacı
bulunmaktadır. Türkiye’nin coğrafi avantajlarını ekonomik gelişmeye ve ticaret hacmine yeterince
yansıtabilmesi için maliyetleri optimize edecek, ürün döngü sürecini kısaltacak, ulaştırma,
depolama, paketleme ve stok yönetimi gibi işlevleri bütünleştirebilecek bir yük taşımacılığı ve
lojistik altyapısının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bölgelerin özellikle yük taşımacılığında daha
etkin, hızlı ve güvenli ulaşıma ve lojistik altyapıya kavuşması ve ülkenin önemli bölgesel
merkezleri arasında da etkileşimi artıracak şekilde kuzey güney bağlantılarının güçlendirilmesi
önemini korumaktadır” (Kalkınma Bakanlığı, 2013; 23)
denilerek coğrafi avantajların ticari avantajlara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Mekânsal ölçeğin bölge
olarak alınması ve bölge ölçeğinin iktisadi saikler etrafında şekillendirilmesi, ulaşımın da bu ölçek temeline
göre hızlı, etkin ve güvenli bir dolaşımın hedeflenmesi yeni bölgeselleşmeye işaret etmektedir. Dolaşım
maliyetlerinin azaltılmasıyla bölgesel rekabet edebilirlik seviyesinin artacağı düşünülmektedir. Böylece
kalkınma planlarında çerçevesi örülen rekabet ve dolaşım maliyetlerini azaltmak üzere ulaşımın güçlendirilmesi
hedefleri ve çabaları Türkiye açısından yeni bölgeselleşmenin ikinci ayağını oluşturmaktadır.
2.3. İşgücü
Sermaye açısından maliyetlerin düşürülmesinin bir diğer kaynağı ucuz işgücüdür. Aynı zamanda artı değeri
kaynağı olan işgücü/emek, düşük maliyetli ucuz üretim ve kâr açısından sermayeye baskı yapar. Bu maliyetler
piyasa sınırlılığı oluşturur. Maliyeti düşürmenin ve nispi artı değeri arttırmanın en önemli yolu emek
üretkenliğini arttırmaktır. Rekabet yoluyla maliyetlerin düşürülmesi ya da zamansal zorlamalarla maliyetler
düşürülebilmektedir. Marks bu süreci şöyle anlatmaktadır:
“Kapitalist üretim sürecinin örgütlenmesi, bir kez tamamlandı mı, bütün direnişleri kırar.
Durmaksızın bir nispi artı-nüfus yaratılması, işgücünün arz ve talep yasasını, dolayısıyla ücretleri
sermayenin isteklerine tekabül eden sınırlarda tutar. Ekonomik ilişkilerin sessiz zorlaması,
kapitalistin emekçiyi tahakküm altına almasını tamamlar. Ekonomi dışı doğrudan zor, kuşkusuz
hâlâ kullanılır ama ancak istisnai olarak kullanılır. İşlerin olağan gittiği sıralarda, emekçi üretimin
doğal yasalarına' bırakılabilir. Yani, olağan hallerde işçinin sermayeye olan bağımlılığına bel
bağlamak mümkündür. İşçinin sermayeye olan bağımlılığı, üretimin kendi koşullarından doğan ve
üretimin koşullarının sürekliliğiyle güvence altına alınan bir bağımlılıktır. Oysa kapitalist üretimin
tarihsel doğuşu sırasında, durum başka türlüdür. Yükseliş halindeki burjuvazi, ücretleri
'düzenlemek', yani ücretleri artı-değer üretimine uygun sınırlar içine girmeye zorlamak, işgününü
uzatmak, emekçinin kendisini normal bir bağımlılık durumunda tutmak için devletin gücüne ihtiyaç
duyar ve devlet gücünü kullanır. Bu, ilkel birikim denilen şeyin esas ögelerinden biridir” (Marks,
1986: 754-755).
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Yeni bölgeselleşme döneminde de işgücü maliyetleri sermaye açısından engel olmaya devam etmekte fakat
hakim paradigmanın kendi çözümleriyle bu engel aşılmaya çalışılmaktadır. Esnek ve hareketli bir işgücü yapısı,
ücret- verimlilik ilişkisi, performans denetimi, üretken istihdam, yaşam boyu öğrenim stratejisi gibi kavramlarla
rekabet edebilir bir işgücü piyasası yaratılması hedeflenmektedir. Emek sürecinin esnekleşmesi, emek sürecinin
kendi içindeki farklılıkları da doğurur. Nitelikli ve yüksek ücretli emek kapitalist üretim biçiminin gelişkin
olduğu ülkelerde kümelenirken, gelişkin olmayan ülkelerde niteliksiz ve düşük ücretli emek piyasası oluşmuş ve
sermaye açısından bölgesel çekiciliğin bir unsuru ucuz işgücü sağlayan mekanlar olmuştur. “Esnek birikim
döneminde de mekânsal kaydırmanın asıl sebebi, siyasallaşmış, örgütlü emek piyasasından kurtulmak ve daha
ucuz ve esnek emek piyasalarına ulaşmaktır” (Kars Kaynar, 2015: 86).
Türkiye’nin 9. Kalkınma planında, yukarıda emeğe ilişkin sayılan kavramların hepsi yer almaktadır. Buna
göre işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili olarak “ülkemizde işgücü verimliliğinin; gerek gelişmiş
ülkelerle, gerekse işgücü maliyetleri açısından Türkiye’ye benzeyen Polonya ile karşılaştırıldığında düşük
olduğu görülmektedir” (DPT, 2006: 29) denilmektedir. Hedef olarak ise işgücü maliyetlerinin azaltılması
gösterilmektedir. Aynı planda asgari ücretler için
“kamunun yerel ve bölgesel kalkınmaya ilişkin destek politikaları, bölgesel gelişme düzey ve
potansiyelleri dikkate alınarak gözden geçirilecek; başta daha seçici ve mekânsal odaklı devlet
yardımları olmak üzere, girişim sermayesi, mikro-kredi kurumları, farklılaştırılmış asgari ücret
uygulaması ve girdi maliyetlendirmesi gibi yatırım, üretim ve istihdamı artırıcı yeni araçlar
geliştirilecektir” (DPT, 2006: 119)
denilmektedir. Asgari ücretin farklılaşması da bölgesel ölçekte düzenlenecektir. Böylece sermaye için cazibe
merkezi olma potansiyeline sahip bölgelerde, asgari ücretin düşük olacağını tahmin etmek zor değildir.
10. kalkınma planında işgücü piyasasının etkinleştirilmesine yönelik olarak esnek çalışma biçiminin
uygulanamaması, sosyal yardım ve istihdam bağlantısının kurulamaması gibi sorunlardan bahsedilmekte, çözüm
olarak ise esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, sosyal yardım istihdam bağlantısının güçlendirilmesi
ve istihdam teşviklerinin etkinliğinin artırılması sunulmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 164). Kalkınma
planında hızlı büyüyen bir ekonomi olma hedefi, başlangıçta düşük maliyetli işgücüne dayalı ucuz ve düşük
teknolojili mal ihracı, zamanla taklitçi veya yenilikçi yüksek teknolojili ürünlere doğru yayılmak, böylece
rekabet edebilir seviyeye ulaşmak(Kalkınma Bakanlığı, 2013: 6) temeline atıf yapmaktadır.
3. SONUÇ: BÖLGESELLEŞMEYLE ÜTOPYA KURULABİLİR Mİ?
Her iki kalkınma planında da rekabet, ulaştırma ve işgücü piyasası alanlarında yeni bölgeselleşmeye dair
izler bulunmaktadır. Yeni bölgeselleşme politikası, onu oluşturan tüm unsurlarıyla kalkınma planlarına
yansımıştır. Fakat kerameti kendinden menkul bu unsurlar sermayenin ve kapitalist üretim ilişkilerinin
dönemsel olarak aldıkları pozisyonun birer yansıması niteliğindedir. Metalaştırılabilen bütün unsurların ticareti
esastır düsturuyla rekabet, ulaştırma ve işgücü etkinliklerinin tümü sermaye birikiminin sürekliliğine yöneliktir.
Kalkınma planları ya da son dönemde içerisinde bölge kavramının doğrudan geçtiği düzenlemeler, toplumsal
sınıfları ve sınıflar arası ilişkileri düzenlerken bölgeselleşme politikalarını araç olarak kullanmaktadırlar. Daha
önceki ulusal kalkınma dönemlerinde de benzer bir saikle (fark içe dönük olarak yerli sermayenin ve ilkel
birikimin geliştirilmesidir) bölgeselleşme politikaları araçsallaştırılmıştır. Her iki dönem için de bölgeselleşme
bir araç işlevi görmektedir, bölgeselleşme öznenin etkinliği dolayısıyla nesneleşmiştir (Kantarcıoğlu ve Öcal,
2016: 2). Görünür özne, gizil öznenin varoluş koşullarını sürdürebilmek, yeni pazarlar açabilmek ya da yeni bir
pazar olabilmek adına bazen dayatan bazen de dayatılan olarak bölgeselleşmeyi nesneleştirmektedir. Son dönem
kalkınma planlarında bölgeselleşmenin varılması gereken mutlak bir hedef, bir idea, her derde derman olarak
görülmesi, ama aynı zamanda sermayenin önündeki engelleri kaldırıcı niteliğine vurgu yapılması ve görünür
özne olarak devletin bu alanın düzenleyicisi/yapabilir kılanı (Övgün, 2011: 267) olması tesadüfi değildir.
Tarihsel koşulların ve toplumsal formasyonun niteliğinin bir sonucu olarak üretim biçimi devlet dolayımı ile
tamamlanır.
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“Üretim biçimi hatta üretim kavramı tüm kültürel ve ideolojik niteliklerden farklı olarak, yaşamsal
ve geçimsel bir insan etkinliğidir. Dolaysıyla, insanın doğa ve toplum ile ilişkisini kapsadığından,
ülkeden ülkeye veya kültürden kültüre farklılaşmaz. Üretim ancak farklı üretim biçimlerine göre
örnek olarak feodalizm, kapitalizm gibi farklılaşır. Üretim biçimleri ise, farklı sınıf ilişkileri ve
artığa el koyma biçimlerine dayanır. Bu farklı nitelikler, devlet ve kamu yönetimi ile toplumsal
yaşamı biçimlendirir; tamamlar. Devlet ve kamu yönetimi üretim biçiminin özgünlükleri temelinde
toplumsal yaşamı biçimlendirir” (Akbulut, 2007: 186).
O halde bölgeselleşme ve yeni bölgeselleşme politikaları bir üretim biçiminin kendi içerisinde ortaya çıkmış
ve üretim biçiminin temel saiki olan sermaye birikimine yönelik olarak devletin ölçek temelinde mekan
düzenlemesinden ibaret kalır. Üretim biçimi ve sermaye açısından yeni bölgeselleşme, nesneleştirilir, sınıfsal
ilişkilerin müdahili olan ulus- devlet de farklılıklar üzerinden bölgeleri cazibe merkezleri haline getirmeye
çalışır. Harvey (2004; 27), sermayenin özelde yeni bölgelere genelde yeni mekânlara olan ihtiyacını şöyle
açıklıyor:
“sermaye zorunlu olarak belli bir noktada, daha ileri bir noktada yok etmek üzere kendisine benzer
fiziksel bir alan yaratır; bu zamanla coğrafi yayılma ve zamansal yer değiştirmeyle düzenli olarak
eğilimli olduğu aşırı birikim krizlerine çözüm olarak bulduğu bir şeydir. Bu kapitalizmin,
toplumsal ve fiziksel alanının evriminin üzerine yazdığı yaratıcı yıkımının tarihidir.”
Fakat burada görünmez olan üç kollu terazinin üçüncü kolu olur. Artı değerin üreticisi olarak işçi sınıfı
bölgeselleşme politikalarıyla ucuz işgücü kaynağına dönüşür. Ulus-devlet destekli “mülksüzleştirme” süreci
emeğin üretim araçlarından farklı biçimlerde kopmasını getirirken, rekabetçi bölgeselleşme, mülksüzleştirmenin
arttırıldığı ve işgücü maliyetlerinin azaltıldığı bölgeleri üstün kılar. Böylece bölgeselleşme kapitalist üretim
ilişkilerinin tarihin belli bir anında kendi krizlerine karşı ürettiği çözümlerden birisi olur ve politikanın
düzenleyicisi de yine tarihsel olarak ortaya çıkan ulus- devlet yapılanmasıdır. O halde metnin temel sorusunu
cevabı da içinde barındırarak şöyle sormak gerekir: üretim biçiminin niteliksel dönüşümü gerçekleşmeden,
terazinin üçüncü kolu lehine bir bölgeselleşme politikası ütopyası kurulabilir mi?
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TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM: İÇERİK, UYGULAMA VE GELECEK1
Araş. Gör. İlkay Tosun
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ilkaytsn@gmail.com
ÖZ
Son yıllarda yapılan reformlarla teftiş sisteminden iç denetim sistemine geçilmektedir. Denetim sisteminde
soruşturmacı anlayıştan rehberlik anlayışına geçişi sağlayan bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Bu çalışmada öncelikle
vazgeçilen teftiş sistemi ve yerine gelen iç denetim sistemi anlayışı analiz edilmektedir. İç denetim sistemi reform
gündemine girdiğinden beri bu analiz sıklıkla yapılmaktadır. Özgün olarak ikinci aşamada Türkiye’de iç denetim
sisteminin sonuçları tartışılmaktadır. Bu sayede kurumsal uygulama örneklerine bakılarak, iç denetim sistemi anlayışı ile
Türkiye’de uygulanma biçimini karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Son aşamada çalışma ile elde edilen veriler
kullanılarak ‘nasıl bir denetim sistemi?’ sorusuna çerçeve oluşturması açısından denetim sisteminin geleceğine ilişkin
değerlendirme ve önerilere yer verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: denetim, iç denetim, teftiş, reform
Internal Audit in Turkey: Content, Practice and Future
Abstract
It is passed to the internal control system of the inspection system in recent years made the reforms. A
transformation from investigative approach to guidance approach come true in administrative control system. Firstly the
inspection system and instead of internal control system are analysed in this study. This analysis has been often made since
the internal audit system entered reform agenda. Differently, the results of the internal audit system in Turkey will be
discussed in the second phase of the study. In this way, looking at institutional practice examples it is possible to compare
understanding of internal auditing system and practice in Turkey. Finally, using the data obtained from this study,
assessment and suggestion are given concerning"what kind of a control system?” question.
Key Words: control, internal audit, inspection, reform

1. GİRİŞ
Kamu yönetiminde denetim, kamu örgütlerinde mevcut kaynakların planlanan biçimde kullanılmasına
yönelik tüm sürecin izlenerek raporlanması ve bu raporların idari ve siyasi birimlere sunulmasını içeren yönetsel
işlevdir. Denetim işlevi sayesinde örgütçe belirlenen amaçlar veya üstlenilen görevlerin eksiksiz, verimli ve
zamanında gerçekleşip gerçekleşmediği belirli bir hiyerarşi içinde ve yaptırımlı biçimde izlenmesi mümkün
olabilmektedir. Kamusal örgütün amaçları ve kaynakları arasındaki ilişkinin yönetsel kural mekanizmalarına
uygun olarak gerçekleştirilmesini izleyen denetim faaliyeti, yönetimin en önemli unsurlarından biridir.
Yönetimin işlerliği için kritik olan bu işlevin hangi yapı ve teknikler ile yerine getirileceği ülkelere göre farklılık
göstermektedir. Kıta Avrupası sistemi olarak adlandırılan teftiş sistemi ile Anglosakson denetim sistemi
uygulamadaki temel denetim türleridir. Ülkemizde de 2003 yılından itibaren teftiş sisteminden iç denetim
sistemine doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de teftiş sisteminden iç denetim sistemine
geçişin dinamiklerini analiz edebilmek için öncelikle iki temel denetim türünün sahip olduğu anlayış ve
birbirlerinden farklılıkları ortaya konulmaktadır. Ayrıca Anglosakson sistemin uygulandığı ABD ve
İngiltere’deki denetim sistemi ve Kıta Avrupası sistemini yansıtan, Türkiye’nin de teftiş sisteminin kurumsal
Bu çalışma AKP Nasıl Yönetti? 2002-2015 isimli kitaptaki ‘Denetimin Değişen Yüzü’ isimli bölümden yararlanarak ve
çalışmanın kapsamı değiştirilerek oluşturulmuştur. AKP Nasıl Yönetti 2002-2015 (ed. Barış Övgün), Nika Yayınları,
Ankara.
1
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olarak benzeştiği Fransa’daki denetim sistemi üzerinde durulmaktadır. Uygulamadaki temel ülke örneklerinden
sonra Türkiye’de son yıllardaki denetim reformları ve denetim sistemindeki değişim konu edilmektedir. Sonuç
bölümünde denetim sistemlerinin temel anlayışı, ülkelerdeki uygulama örnekleri ile birlikte Türkiye’deki
denetim sistemi değerlendirilerek çeşitli öneriler getirilmektedir.
2. DENETİM TÜRLERİ
Kamu yönetiminde denetim türlerini uygulandıkları coğrafyaya göre kabaca ikiye ayırmak mümkündür:
Anglosakson denetim sistemi ve kıta Avrupası denetim sistemi. Bu denetim türleri farklı iki yaklaşımı ortaya
koymakta ve buna uygun uygulama yöntemleri sunmaktadır. Anglosakson denetim sistemi ABD, İngiltere ve
diğer güney Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu ülkelerdeki belirgin özellik kamu hukuku ve özel hukuk
ayrımının bulunmadığı, çoğunlukla federal yapıdaki ülkelerde ortaya çıkmasıdır. Denetim yapısı açısından da
kamu ve özel sektör ayrımı belirgin değildir. Denetimin amacı her iki kesim için de ekonomiklik, verimlilik ve
etkinliğin sağlanması ve sürdürülmesidir. Kıta Avrupası sistemi ise ülkemizde de uzun yıllardır uygulanmış
bulunan teftiş sistemi ile örtüşmektedir. Bu sistem Anglosakson denetim sisteminin aksine kamu hukuku ve özel
hukuk ayrımının belirgin olduğu Fransa ve İtalya gibi üniter devletlerde uygulanmaktadır.
Kamu örgütleriyle denetim organının ilişkisi, denetim organının örgüt içindeki konumlanışı, yetki,
sorumluluk ve kurumsallaşma biçimi ülkeler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklardan yola
çıkarak denetim sistemini bir ölçüt üzerinden anlamlı bir biçimde iki ayrı türe ayırmak mümkün olmaktadır. Bu
ölçüt “merkezi olma veya olmama” ölçütüdür. Anglosakson sistemindeki temel özellik merkezi nitelik
taşımaması ve kamu idaresi içinde örgütlenmesidir. Kıta Avrupası sistemindeki temel özellik ise merkezi nitelik
taşıyan bir yapıya sahip olmasıdır.
Bazı ülkelerde bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında Maliye Bakanlığı etkin rol almakta ve denetim
işlevi Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan denetim elemanları tarafından yerine getirilmektedir. Özellikle
Avrupa Birliği (AB) içerisinde kuzey ülkeler olarak tanımlanan ülkelerde (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz,
Malta) denetimin örgütlenmesinde bu merkeziyetçi özellik ön plana çıkmaktadır. Mevzuata uygunluk
denetimin en önemli kıstası olarak görülmektedir. Maliye Bakanlığı’na bağlı denetçiler özellikle ön mali kontrol
ağırlıklı ve haliyle, mali boyutu ön plana çıkan bir denetim gerçekleştirmektedirler. Denetçiler tüm kaynak ve
bütçe süreçlerini denetlemekte ve raporlarını Maliye Bakanlığı’na sunmaktadırlar. Diğer taraftan, kaynakların
ve bütçenin kullanılması sorumluluğunu harcamacı idarenin yöneticisine (çoğu kez bakan) ve harcama
yetkilisine bırakan bir sistem de bulunmaktadır. Bu sistem AB güney ülkeleri (İngiltere, Hollanda, Finlandiya,
İrlanda, Estonya, Polonya) ve ABD tarafından uygulanmaktadır. Kamu örgütünün bir personeli olarak çalışan iç
denetçi eliyle denetim yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı yalnızca standartları belirleme ve koordine etme
amacıyla süreçte yer almaktadır. Örgütün gelir ve harcamaları denetlenirken önemli olan etkin, ekonomik ve
verimli kullanılmasıdır. Bu durum ön mali kontrolün mevzuata uygunluk denetiminden daha esnek bir biçime
dönüşmesine yol açmaktadır. Öyle ki bu ülkelerde ön mali kontrol bütçenin kullanılması sırasında
yapılmaktadır. Bütçenin kullanılmasını yavaşlatan veya tıkayan bir denetim anlayışından kaçınılmaya
çalışılmaktadır (Mallı, 2014: 28).
Örgütlenmenin merkezi olup olmaması niteliğine ek olarak iki sistem arasında denetim faaliyetinin amacı
açısından da belirgin bir farklılık bulunmaktadır. Anglosakson tipi denetimde kamu örgütlerinde işlerin
ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik gibi belirli ilkelere göre yürümesi ve denetimin, işlerin bu ilkelere göre
yürütülmesini önlemeyecek şekilde örgütlenmesi birincil önemdedir. Bu sebeple Anglosakson sistemde ön mali
kontrol işlerin yürütülmesi sırasında, işlerin akışını engellemeyecek şekilde yapılarak esnetilmektedir. Denetim
süreç denetimleri biçiminde, uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Kıta Avrupası sisteminde ise
mevzuata ve bütçeye uygun biçimde denetimin gerçekleşmesi birincil amaçtır. Ayrıca uygunluk denetimi
yoluyla yolsuzlukla mücadele önceliklidir. Burada işlerin durması pahasına denetimin gerçekleştirilmesi ve
süresinin uzatılması göze alınmaktadır. Denetimi yönlendiren unsur, kamu kaynaklarının ve giderlerinin
mevzuata ve diğer kurallara uygun olarak kullanılmasıdır. Anglosakson anlayışında denetimin işleyişi uzatması,
ertelemesi veya tıkaması sisteme ek bir bürokratik yük olarak görülmektedir. Bürokratik yükün yanı sıra
denetim maliyetlerinin azaltılması da önem taşımaktadır. Kıta Avrupası sisteminde denetim maliyetleri
sorgulanmamaktadır (Gürkan,2009: 129).
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Kıta Avrupası sistemi denetimin kendisi de dâhil olmak üzere soruşturma, araştırma ve incelemeden oluşan
dört unsurlu bir yapıdadır. Ancak Anglosakson sistem özellikle soruşturma ve incelemeyi dışlayan, denetimi
araştırma ve rehberlik faaliyetleri ile birlikte yürüten bir yapıdadır. Anglosakson sistem rehberlik faaliyetini öne
çıkardığından dolayı geleceğe dönük bir anlayışa sahipken, hata bulma amacıyla işleyen Kıta Avrupası sistemi
geçmişe dönük olarak denetim faaliyetini gerçekleştirmektedir. Her iki anlayışın öncelikleri birbirlerinden
farklıdır. Bunu denetim yerine kullanılan Latince kökenli terimler üzerinden analiz etmek de mümkündür.
Anglosakson gelenekte denetim için ‘soru sormak ve dinlemek’ fiil kökünden türeyen ‘audit’ kelimesi
kullanılmaktadır. Denetleyen kişi soru soran ve dinleyen kişidir. Burada denetimi şekillendiren unsur, dinlenilen
ve soru yöneltilen kişinin ifadeleridir. Bu anlamda denetim edilgen bir denetçi –özne- tarafından gerçekleştirilir.
Etken özne ise anlatan kişi olarak kamu idaresi harcama yetkilisidir. Kıta Avrupası sisteminde denetim
‘bakmak, görmek ve gözlemek’ fiil kökünden türeyen ‘inspection’ terimi ile karşılık bulmaktadır. Burada
‘bakan, gören ve gözlemleyen’ olarak denetçinin kendisine önem atfedilmektedir. Denetleyen kişi etken
öznedir. Kıta Avrupası sistemi teftiş ve Anglosakson sistem ise denetim ile ifade edilmektedir. Teftiş ve denetim
kelimelerinin çağrışımları da farklıdır. Teftiş kelimesi devlet örgütlenmesinde en üst yönetici adına yapılan bir
işlevi çağrıştırırken, denetim kelimesi her kademedeki yönetici ile ilişkilendirilebilmektedir (Baykara,2014: 45).
Bu anlamda teftiş kavramı bürokrasi ve devlet yönetimi ile daha çok örtüşmektedir.
Çeşitli ülkelerdeki denetimin örgütlenme biçimleri de nasıl bir denetim sistemi sorusuna yanıt bulmaya
yardımcı olacaktır.
2.1. Amerika Birleşik Devletleri
Denetçilik bir kariyer mesleğidir. Sistemin en önemli yanı denetim birimlerinin özerk bir yapıda ve
denetçilerin bağımsız olmasıdır. 1978 yılında çıkarılan bir yasa ile genel müfettişlik sistemi oluşturulmuştur.
Genel müfettiş kurumun geri kalanından ayrı tutularak doğrudan kurumun en üst yöneticisine rapor
sunmaktadır. Kurumun üst yönetici genel müfettişin raporlarıyla ilgili olarak Kongre’yi bilgilendirmektedir. Bu
sebeple genel müfettişin dolaylı yönden dış denetim sorumluluğu oluşmaktadır. Kuruluşun başındaki
yöneticinin genel müfettişin gerekli göreceği herhangi bir incelemeyi önleme yetkisi yoktur. Genel Müfettiş
denetim ve teftiş raporlarını kuruluşun başındaki kişiye verir, bu yönetici kendi yorumlarını ekleyerek 30 gün
içinde bu raporu Kongre’ye sunar. Denetim birimleri arasında koordinasyonu sağlayan merkezi bir denetim
birimi (Devlet Denetim Ofisi- GAO) bulunsa da yapının merkezi özelliklere sahip olduğunu söylemek hatalı
olacaktır. GAO kurumların performansını değerlendiren bir dış denetim organıdır. GAO’da iç denetçiler
yönetimden sorumludur. Denetim sistemi, bir şirkette mali birimlerden bağımsız iç denetim kurumları şirketin
en üst yöneticilerine rapor sunduğu özel sektör uygulamasından uyarlanmıştır (Gürkan, 2009: 77-86).
2.2. İngiltere
İngiltere Anglosakson tipi denetim örgütlenmesinin öncülerinden biridir. İngiltere’de ve diğer kuzey
coğrafyada uygulanan modelin temelini yönetim sorumluluğu ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilke gereğince hesap
verme sorumluluğu sadece kişisel olarak değil kurumsal bir niteliğe sahiptir. İngiltere’de kamu örgütlerinin
önemli bir kısmı tüzel kişiliğe sahiptir, dolayısıyla kendi bütçelerini oluşturabilmektedirler. İngiltere’de ve
Anglosakson tipi denetim sisteminin olduğu ülkelerde merkez ve yerel yönetimlerin konumlanışı da Kıta
Avrupası’na göre farklılık arz etmektedir. Merkezde bulunan bakanlıklar ve diğer merkezi örgütler sadece genel
standartları belirlemekte, yetkilerin önemli bir kısmını ise yerel yönetimlere devretmektedirler (Mallı,2004: 29).
Her kurum Hazine içinde yer alan iç denetim birimi tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Rehberi’ndeki
standartlara uymakla yükümlüdür. Bu standartlara uygun olarak kamu harcamaları ile ilgili hesap verme
sürecinde iç denetçiler görev almaktadır. İç denetim her bakanlıkta bulunan iç denetçiler tarafından
yapılmaktadır. Ayrıca her bakanlıktaki en kıdemli daimi memur ‘mali görevli’ olarak atanmaktadır. Mali
görevlilerin sorumluluklarını Hazine belirlemektedir. Mali görevli, kamu harcamalarının mevzuata uygunluk,
yerindelik ve performans denetimi yapan bir komiteye hesap vermekle yükümlüdür. Bakanlıklarda iç denetim
sistemini düzenleme görevi mali görevlilere verilmiştir. Bakanlıklardaki iç denetim birimi başkanı, bakanlık
mali görevlisine karşı sorumludur (Soylu, 2010: 75 ve Baykara, 2014: 50). İç denetim birimi başkanı genellikle
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mali görevliye baş mali yetkili ve denetim komitesi aracılığıyla rapor vermektedir. İç denetim birimi başkanları
her koşulda bakanlık mali görevlisine doğrudan ulaşabilme hakkına sahiplerdir (Günerdem,2004: 18).
2.3. Fransa
Kıta Avrupası sisteminin en belirgin uygulama örneğini sunan Fransa’da merkezi bir örgüt tarafından
denetim faaliyeti örgütlenmektedir. Temel anlayış, harcama öncesi mali kontrollerin kurumların bünyelerinde
yer alan iç denetçiler tarafından değil de ayrı ve merkezi bir birim tarafından yapılmasıdır (Mallı,2004: 32).
Maliye Bakanlığı gelirlerin ve giderlerin harcama sonrası denetimlerini de gerçekleştirmektedir. Her harcamacı
kamu idaresinde genel müfettişler de yer almaktadır. Bunlar aynı zamanda kendi idarelerinin de iç denetimini
yapmaktadırlar. Kamu idarelerinde bunun dışında iç denetçiler bulunmamaktadır.
Denetim müfettiş eliyle yapılmaktadır. Genel Maliye Müfettişi tüm kamu idarelerinin mali denetimlerini
gerçekleştirmektedir. Genel Maliye Müfettişi doğrudan Maliye Bakanlığı’na kamu idarelerinin tümüyle ilgili
doğrudan rapor sunmaktadır. Yanı sıra, özel faaliyetleri kapsayan 21 adet daha Genel Müfettişlik
bulunmaktadır. Denetim faaliyetleri Ulusal Denetim Komitesi ile Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından programlanmakta ve gözetilmektedir. Yapılmakta olan denetim
faaliyetleri Denetim, Değerlendirme ve Kontrol Dairesi (MAEC) ile Bölgesel Eğitim Kontrol Dairesi (MRFC)
ve yerel denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca birkaç Bakanlığı kapsayacak şekilde
gerçekleştirilecek denetimlerde bakanlıklar arası denetim programlama komitesi toplanmaktadır. Komite üyeleri
ilgili bakanlardan oluşmakta ve komitenin başkanlığını da Maliye Bakanı yapmaktadır. MAEC ile bağlantı
kurulması için Muhasebat Genel Müdürü de bu komitenin içerisinde yer almaktadır. Bu komitenin başlıca
görevi ortak denetim programlarının düzenlenmesi ve izlenmesidir (Uzun, 2007:6). MAEC denetimin merkezi
ve temel organıdır. Maliye, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde yer
alan MAEC, denetim faaliyetlerinin çatı kurumudur (European Commission,2012: 94).
2.4. Almanya
İç ve dış denetim işlevlerinin birleştiği uygulama örnekleri de bulunmaktadır. Almanya ve İsveç kendine
özgü karma modeli uygulayan ülkelerdendir. İç denetim birimleri kamu idarelerinin içinde değil dış denetimin
bir parçasıdır. İç denetçiler Federal Denetim Mahkemesi’nin (Sayıştay) gözetiminde, harcama öncesi ön mali
kontrolü içeren bir denetim yapmaktadırlar. Denetim Mahkemesi iç denetim birimleri üzerinde mesleki ve
teknik yol göstericilik ile denetim yapmaktadırlar. Ancak yine de iç denetçilerin kadroları denetim yaptıkları
kurumlarda bulunmaktadır (Karaarslan,2006: 289, European Commission,2012: 107).
Son yıllarda çeşitli ülkelerdeki denetim reform seyirlerine bakıldığında, teftiş sisteminden iç denetim
sistemine doğru bir anlayış değişikliğine gidildiği görülmektedir. İç denetim sisteminin İngiltere’de uygulanış
biçimi sisteme temel olan bir uygulama örneği sunmaktadır. Özel sektörün denetim sistemini kamu için
uygulayan ABD ise iç denetim alanını kurumsallaştırarak iç denetimin çerçeve ve standartlara kavuşmasına
öncülük etmiştir. Zamanla AB ve OECD gibi uluslararası ölçekli kuruluşlar bu standartlara uygun ilkeler
geliştirmişlerdir.
3. İÇ DENETİM
İç denetim sistemi Anglosakson anlayışa ait bir denetim türü olarak ortaya çıkmasına rağmen farklı
coğrafyalardaki ülkelerde yapılan kamu reformları sonucunda yaygınlaşmaktadır. Teftiş sisteminden farklı
olarak uluslararası bir çerçeveye sahip olan iç denetim, politika transferi yolu ile pek çok ülkede hayata
geçirilmeye başlanmıştır. Ülkeler açısından politika transferini kolaylaştıran unsur, iç denetim sistemini tüm
özellikleriyle birlikte detaylandırmış olan uluslararası kuruluşların varlığıdır. İç denetimi öneren ve iç denetimle
ilgili bir çerçeve sunan AB ve OECD gibi genel kuruluşların yanı sıra, bizzat iç denetimle ilgili uluslararası çatı
kuruluşların da bulunması ülkelerin denetim sistemlerinde değişiklik yapmalarını kolaylaştırmaktadır.
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İç denetim kurumsal olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. 1941 yılında Victor Z. Brinks ‘Modern İç Denetim’
(Modern Internal Auditing) kitabı ile iç denetim için genel bir çerçeve çizmiş ve aynı yıl içerisinde ABD'de
kurulan İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditors, IIA) ile de iç denetim kurumsal bir çatıya sahip
olmuştur. IIA’nın faaliyetleri ile birlikte iç denetimin profesyonel bir meslek olarak var olması ve çeşitli
standartlar ve kurallara kavuşması arayışına girilmiştir. Bu çabaların sonucunda 1947 yılında ‘İç Denetimin
Sorumlulukları Bildirgesi’ ile iç denetim standartları meydana getirilmiş ve 1978 yılında ilk ‘Genel Kabul
Görmüş İç Denetim Standartları’ yayımlanmıştır. Bu standartlar çeşitli ülkelerde iç denetimin hukuki kimlik
kazanması sürecinde kanun metinlerine de kılavuzluk etmektedir. IIA, yıllar içerisinde iç denetim standartları
yayınlamaya devam etmektedir. Bu standartlar, iç denetim sistemi bulunan ülkelerde iç denetçilerin uyması
gereken genel kuralları içermektedir. IIA Standartları ile diğer kurumların standartları arasında bir çelişki ve
uyumsuzluk olması halinde, iç denetçiler IIA Standartlarına uymak zorundadır (ECIIA, 2005: 21-22). Ayrıca
kurumun verdiği ‘İç Denetçi Sertifikası’ tüm dünyada geçerli olmaktadır.
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’ne göre iç denetim, kurumun faaliyetlerine değer katmak ve bunları
geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir
(www.na.theiia.org). İç denetimin uygulama sırasında altı temel unsura dayandırılması öngörülmektedir. Bunlar
(1) değer katma, (2) güvence sağlama, (3) standartlar, (4) danışmanlık, (5) risk odaklılık ve (6) bağımsızlıktır
(Pickett, 2003: 239). Özellikle güvence sağlama ve danışmanlık yönü ile iç denetim diğer denetim türlerinden
ayrılmaktadır. Avrupa Birliği, IIA ile aynı tanımı kullanmaktadır. Ek olarak AB iç denetimin bir türü olan
COSO (iç mali kontrol sistemi) modeli ile denetimin aşamalarını içeren bir çerçeve sunmaktadır. COSO beş
temel sürecin bir bütünüdür. Bunlar kontrol ortamı, risk değerlendirilmesi, kontrol faaliyetleri, izleme-takip
süreci ve raporlama teknikleridir (Acar, 2001: 4).
INTOSAI (Uluslararası Sayıştaylar Birliği) iç denetimi bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından
hayata geçirilen ve kurumun misyonunu başarması için riskleri göğüslemek ve makul güvence sağlamak üzere
tasarlanan tamamlayıcı bir süreç olarak tanımlamaktadır (INTISAI, 2006: 15-37). Avrupa Komisyonu ise
idarenin belirlenmiş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü biçiminde bir
tanımlama getirmiştir (European Commission, 2006).
Teftiş sisteminden farklı olarak riski paylaşma, risk yönetimi ve danışmanlık gibi özellikler, iç denetimin
rehberlik hizmetini öne çıkararak kurumsallaşmasının bir sonucudur. Aynı zamanda sadece bütçenin
kullanılması noktasında değil, planlama, seçenekleri değerlendirme ve karar alma gibi aşamalarda da iç denetçi
rehberlik faaliyetini sürdürmektedir. Bu noktada iç denetim sisteminin kapsamına yönelik bir soru sormak
gerekecektir: iç denetim sistemi denetimin klasik işlev alanını genişletmekte midir? Bu soruyu yanıtlamak için
yukarıda da değinilen, uluslararası örgütler aracılığıyla ortaya konulan özellikler üzerinden bir değerlendirme
yapmak mümkündür. Klasik anlamdaki denetim faaliyetine pek çok yeni kavram eklenmiştir. Risk yönetimi ve
performans yönetimi gibi dizgeleri de içermesi nedeniyle iç denetim, örgütlerin faaliyet süreçlerini bütünüyle
ele alan bir denetim türüdür. Mali boyutlarla ve mevzuata uygunluk ölçütü ile sınırlandırılmış bir bütçe denetim
sürecinden kamu örgütlerinin her aşamadaki eylem ve işlemleri üzerinde standartlaştırılmış bir rehberlik
faaliyetine dönüşen denetim, geçmişten ziyade geleceğe odaklı olması nedeniyle alanını genişletmiştir. Ancak
bu genişleme, denetimin işlev alanını aşacak kadar fazla olduğundan, denetim alanını bulanıklaştırma sonucunu
da doğurabilecektir. İç denetim süreci sonunda oluşturulan çıktıların öneri niteliği taşıması, işlerin yürümesinin
hataların bulunmasına tercih edilmesi, denetimin her aşamada esnek bir biçimde gerçekleştirilmesi ve merkezi
bir örgütlenme yerine bakanlık hiyerarşisine bağlı bir örgüt personeli eliyle denetim faaliyetinin
gerçekleştirilmesi denetimi ilksel amacından koparma riskini içermektedir.
4. TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM REFORMLARI
Tanzimat Dönemi’nden beri uygulanmakta olan teftiş tipi denetim sistemi 2003 yılında çıkarılan Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim sistemine dönüşmeye başlamıştır. Buna göre iç denetim kamu
idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
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esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız,
nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2003, 63.
madde). Kanun’da iç denetimin Anglosakson sisteme uyumlu olarak rehberlik ve danışma yönü ön plana
çıkarılmaktadır. Kanun’un 64’üncü maddesinde de, iç denetçinin görevleri sayılmaktadır. Söz konusu madde
uyarınca iç denetçi, kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik ölçütlerine göre kullanılıp kullanmadığını
incelemek ve önerilerde bulunmak, harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak, harcamaların stratejik
plan ve programlara uyumunu değerlendirmek, iyileştirme önerilerinde bulunmak, soruşturma açılması gereken
bir durumla karşılaşıldığında ilgili idarenin en üst birimine bildirmekle görevlidir. İç denetçi, stratejik planlama
ile yeniden oluşturulan esnek yönetim anlayışının denetimdeki bir yansıması olarak görev alacaktır. İç denetçi,
öneri, değerlendirme ve görüş bildirme biçiminde denetim faaliyetini yerine getirecektir.
Denetim alanındaki reformların temel anlayışını ortaya koyan diğer metin, Meclis’e geri gönderilen ve
uygulama imkânı oluşmayan 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun’dur. Kanun’un genel gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir (www.tbmm.gov.tr):
“Mevcut denetim sistemine bakıldığında ilk akla gelenler; fazla sayıda ama etkisiz denetim,
kurallara uygunluğa ve geçmişe dönük denetim, hedeflerden ve performans göstergelerinden
yoksun bir denetim ve yetersiz kamuoyu denetimidir. Çok sayıda, birbiriyle zaman zaman
örtüşen, kurallara göre çalışma üzerinde yoğunlaşan ve hata bulma mantığı ağırlıklı denetim
sonucunda yöneticiler iş yapamaz hale getirildikleri gibi, israf ve yolsuzluklara da herhangi
bir çözüm üretilmemektedir.”

Kanun gerekçesinde teftiş sisteminden vaz geçilme gerekçesi olarak çok fazla sayıda ama etkisiz bir
denetim türü olduğundan söz edilmektedir. Bu noktada denetimin özüyle ilgili temel bir soru ortaya
çıkmaktadır: denetimin işlevi ‘yöneticiyi sınırlandırmamak’ mı yoksa ‘hataları ortaya koymak’ noktasında mı
yoğunlaşmalıdır? Bu sorunun iki denetim sistemi arasında temel bir ayrımı ortaya koyduğu, çalışmanın denetim
türleriyle ilgili kısmında belirtilmişti. Burada da görüldüğü üzere kanun koyucu ve reformu gerçekleştiren irade
bir tercih yapmakta, hata bulmak yerine iş yapabilmeyi öncelemektedir. Buna göre kurallara uygunluğa
yoğunlaşmak ‘hata bulma mantığı’ ile yönetimin işleyemez hale gelmesine neden olmaktadır. Yeni denetim
sisteminden beklenen az sayıda işlem içermesi ve yöneticiyi sınırlandırmamasıdır. İç denetim kavramı ile hayat
bulan yeni denetim sistemi geleceğe yönelik performans göstergelerine göre yöneticiyi cesaretlendiren ve
denetimi bu göstergelere göre yapılan bir faaliyete dönüştüren bir kavramdır. Denetim artık araştırma ve
soruşturma alanından ziyade rehberlik etme ve bilgi sağlama gibi görevleri olan bir katalizör (hızlandırıcı)
vazifesi görmektedir. 5227 sayılı kadük Kanun’da teftiş ve müfettiş kelimeleri hiç geçmemektedir. 38’inci
maddede denetim tanımlanırken, performans ölçütleri, standartlara göre değerlendirme, raporlama ve rehberlik
etme gibi unsurlar ön plana çıkarılmaktadır.
2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kanun ile iç denetimin Türkiye’de uygulanma çerçevesi oluşturulmuştur.
Kamu mali yönetiminin ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde yürütüleceği (3. madde)
ve kamu maliyesinde etkin gelir elde edilmesi ve harcama yapılması için gerekli analiz yöntemleri kullanılacağı
belirtilmiştir (5. madde). Kanunda harcama yetkilisi, ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan harcama
biriminin en üst amiri olarak tanımlanmıştır. İç denetçi denetim raporunu harcama yetkilisine sunmaktadır.
Kanuna göre harcama yetkilisi gerekli görmesi halinde çalışanlardan görüş alarak raporu iç denetçiye
göndermektedir. Harcama yetkilisinin raporda belirtilen biçimde önlem almaması durumunda iç denetim birimi
başkanı üst yöneticiyi bilgilendirmektedir. Kanuna göre her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında
sorumlu olanlar, yetkili mercilere hesap vermek zorundadırlar (8. madde). Denetim sistemi de buna uygun
olarak yapılandırılmıştır. Mali şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini hayata geçirmek amacıyla üst yöneticilerin
ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin, idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet
raporları düzenlemeleri ve bu raporların, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen
faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen
sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanması da hüküm altına alınmıştır (41. madde).
2011 yılında 6223 sayılı Yetki Kanunu, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma
yetkisi vermiştir. Çıkarılan KHK’lar kamu yönetimi alanının merkezi düzeyinde köklü değişikliklere yol açan
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bir dizi değişiklik getirmiştir. Çıkarılan otuz beş adet KHK ile bakanlık örgütlenmeleri, kamu personel sistemi
ve bakanlık dışındaki birkaç merkez örgütü ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 6223 sayılı Yetki Kanununda
ifade edildiği üzere, “kamu hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak” amacıyla
bir dizi KHK çıkarılmıştır. Bakanlık yapılarındaki değişimle birlikte denetim sistemi de düzenlemeye tabi
tutulan alanlardan olmuştur. KHK’lar ile bakanlıkların hiyerarşik yapısı dışında doğrudan bakana bağlı danışma
ve denetim birimleri olarak örgütlenmiş teftiş kurulları, ana hizmet birimi haline getirilerek hiyerarşik yapı
içerine dâhil edilmiştir.
KHK düzenlemelerinin denetim alanındaki en önemli sonucu ikili bir denetim uygulaması getirmiş
olmasıdır. Bakanlıkların denetim birimleri birbirinden farklılaşmıştır. Teftiş ve kontrolörlük birimi kaldırılan
bakanlıklar, teftiş kurulu başkanlıkları rehberlik, teftiş ve denetim birimine dönüştürülen bakanlıklar, teftiş ve
denetim birimi bulunmayan bakanlıklar ile teftiş kurulları düzenlemeye tabi tutulmayıp aynı biçimde korunan
bakanlıklar biçiminde dört farklı yapı ortaya çıkmıştır.
Teftiş ve kontrolörlük birimleri kaldırılan bakanlıklar Ekonomi, Gençlik ve Spor, Maliye, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıdır. Bu bakanlıklarda denetim personelinin istihdam biçimi ve teftiş kurullarının
isimleri değiştirilmiş, bir kısmı kaldırılmış veya birleştirilmiştir. Teftiş ve kontrolörlük birimleri kaldırılan
bakanlıklar, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıdır. Bu bakanlıklarda
denetim personelinin istihdam biçimi ve teftiş kurullarının isimleri değiştirilmiş, bir kısmı kaldırılmış veya
birleştirilmiştir. 637 sayılı KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer alan ‘Dış Ticaret
Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’ 653 sayılı KHK ile isim değiştirerek ‘Denetim Hizmetleri Başkanlığı’ adını
almış ve görevleri arasında yer alan ‘teftiş’ ibaresi kaldırılmıştır. Kurulun denetim personeli olan ‘Dış Ticaret
Kontrolörü’ unvanı kaldırılarak ‘Dış Ticaret Uzmanı’ kadrosuna dönüştürülmüştür.
638 sayılı KHK ile kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda ise bakanlığa doğrudan bağlı bir teftiş birimi
bulunmamakta, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde teftiş birimi yer almaktadır. 2011 KHK’ları öncesinde
Gençlik Bakanlığı bünyesinde doğrudan bakana bağlı olan Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Spor Kontrolörlüğü
Başkanlığı, genel müdürlük bünyesine aktarılmıştır.
Tanzimat Döneminden bu yana, köklü denetim geleneğini oluşturan Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu
KHK’lar ile kaldırılan bir diğer kurul olmuştur. 646 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı kurulmuş ve bakanlık bünyesindeki denetim birimleri bu başkanlıkta birleştirilmiştir.
Böylelikle denetim biriminin görevleri vergi konuları ile sınırlandırılmıştır. Önceki yapının bakanlığın merkez
ve taşra teşkilatının yanı sıra vakıf, dernek ve sendikalar gibi genel ve katma bütçeli idareleri de denetleyebilen
sistemi daralttırılarak yalnızca vergi denetimi yapmak üzere örgütlenmiştir. Vergi Denetim Kurulu’na aktarılan
denetim birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı,
Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ve vergi denetmenleridir. Doğrudan bakana bağlı olarak oluşturulan bu Kurul
bakanlığın merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri arasında sayılmıştır. Nitelik itibariyle birden
fazla denetim birimine sahip bulunan Maliye Bakanlığı’nda denetim birimlerinin birleştirilmesi, istihdam edilen
personelin kadro durumunu da değiştirmiştir. Denetim elemanları ‘Maliye uzmanı’ kadrosuna geçirilmiştir.
Denetim birimleri birleştirilen diğer bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmuştur. Bünyesinde
yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı
birleştirilerek ‘İş Teftiş Kurulu’ Başkanlığına dönüştürülmüştür.
Teftiş kurulu başkanlıkları rehberlik, teftiş ve denetim birimine dönüştürülen bakanlıklar, yeni sistem
içerisinde çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu bakanlıklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’dır. Bu bakanlıklarda denetim işlevinin
görevler arasında ‘rehberlik faaliyetinde bulunma’ biçiminde ortaya konulduğu görülmektedir. Rehberlik etme
özelliği ön plana çıkarılırken, ‘teftiş’ kavramı görevler arasından çıkarılmaktadır. Bu on bakanlık
örgütlenmesinde de denetim birimleri ana hizmet birimleri arasında sayılmaktadır.
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KHK’lar ile oluşturulan iki yeni bakanlık olan Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı herhangi bir
denetim birimine sahip bulunmayan bakanlıklar olmuşlardır. 634 sayılı KHK ile kurulan Avrupa Birliği
Bakanlığı, KHK öncesinde genel sekreterlik biçiminde örgütlendiği dönemde de, herhangi bir denetim birine
sahip değildir. Denetim biriminin bulunmamasının nedeni, istisnai bir bakanlık olmasından kaynaklanmaktır.
Diğer bakanlıklar belirli bir kamu hizmetini yerine getirmek üzere oluşturulan yapılar iken, Avrupa Birliği
Bakanlığı bir hizmeti değil bir politika yönelimini yansıtmakta, Avrupa Birliği’ne üye olma amacını
gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerin örgütlenmesini kapsamaktadır. Planlama faaliyetini yerine getiren Devlet
Planlama Teşkilatı’nda (DPT) herhangi bir denetim birimi bulunmamaktaydı. 641 sayılı KHK ile DPT’nin
Kalkınma Bakanlığı’na dönüştürülmesi sonrasında da bakanlık için herhangi bir denetim birimi
öngörülmemiştir.
Teftiş kurulları KHK’lar ile düzenlemeye tabi tutulmayan bakanlıklar ise Adalet Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık’tır. 661
sayılı KHK ile Başbakanlık müfettişlerinin görev alanına bir ekleme yapılmıştır. Bu ekleme ile denetim birimine
‘Avrupa Birliğinden sağlanan mali kaynakların kullanımı ile ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma’ görevi
verilmiştir. Teftiş Kurulu soruşturmalarda uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlayan örgüt haline
gelmiştir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
2011 KHK’ları ile Türkiye’de denetim sistemi önemli ölçüde değişmiştir. KHK’ların bakanlık sisteminde
meydana getirdiği değişiklikler, denetim işlevinin yerine getirilme biçim ve tekniklerini, denetim örgütlerinin
yapısını ve istihdam biçimini ve en önemlisi bizzat denetimin tanımını güncellemiştir. Sonuç olarak bakanlık
teşkilatının hiyerarşik yapısı dışında doğrudan bakana bağlı olarak hizmet gören danışma ve denetim birimleri,
bakanlık teşkilatının hiyerarşik yapısı içine eklenerek ana hizmet birimi haline gelmiştir. Denetim faaliyetini
yerine getiren personel açısından kadro standardı bulunmayan bakanlıklara göre farklı kadroların tanımlandığı
bir yapı ortaya çıkmıştır. Teftiş kurullarının bazı bakanlıklarda olduğu gibi korunurken bazılarında kaldırılmış
olması, birden fazla denetim yapısının bulunduğu bir sistemi ortaya çıkarmıştır. Denetim faaliyetinin içeriği
değişime uğramış rehberlik etme yönü ön plana çıkarılmıştır.
Denetim sisteminin mevcut yapısı, farklı uygulamalara sahip tüm bakanlıkları kapsayacak şekilde, bir
standart çerçevesinde düzenlenmelidir. Hiyerarşik ilişki, yetki ve sorumluluk dağılımı tüm kamu örgütlerinde
tek tip bir görünüme kavuşturulmalıdır. Bunun için özellikle denetim personelinin görev ve yetki alanı
düzenlenmelidir. Teftiş sistemi olan bakanlıklarda müfettiş, iç denetim sistemi olan bakanlıklarda ise iç denetçi
eliyle yapılan denetimin niteliği itibariyle farklı sonuçlar doğuracağı savundan hareketle, her iki farklı tipteki
bakanlık örgütlenmeleri izlenmeli ve olumlu yönleri karşılaştırılmalıdır. İç denetimin sistemi uluslararası
kuruluşlar yoluyla belirli standartları içeren şablonlar halinde bir uygulama seti olarak önerilmektedir. Bu setin,
kamu özel ayrımının belirgin olduğu, kamu örgütlerinin her birinin kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu genellikle
üniter olmayan ülkelerde uygulandığı unutulmamalıdır. İç denetim sisteminin kurumsallaşması sürecinde
Türkiye’de kamu yönetiminin öz yapısı ve tarihsel niteliği de dikkate alınarak sui generis bir yapının
oluşturulmasının koşulları araştırılmalıdır. Ancak bu noktada IIA gibi iç denetim örgütlerinin temel ilke ve
standartları ölçüt kabul edilmelidir. Bu ilke ve standartlar çeşitli ülkelerdeki iç denetim deneyimlerinin
sonucunda oluşturulduğundan, iç denetim sistemine yeni geçen ülkeler açısından yol gösterici olacaktır. İç
denetimde belirli etik kuralların varlığı ve bu kurallara uyulma zorunluluğu denetim faaliyetinin kendisi için bir
tür denetleme mekanizması olacaktır. Bu sebeple uluslararası ilke ve standartların kamu örgütlerindeki tüm iç
denetçiler için temel kabul edilmesi yönünde belirli bir sürede son bulmayan sürekli çalışmalar ve eğitimler
yapılmalıdır. İlke ve standartlar sistemin en doğru şekilde uygulanmasına kılavuzluk etmekle birlikte tek başına
yetersizdir. İç denetimin örgütlenmesi sürecinde Türkiye’nin yönetsel yapılanmasına uygun, ulusal koşullara
uyumu yüksek bir model geliştirilmelidir.
Türkiye’de 2011 KHK’ları sonucu oluşan karmaşık sistem Almanya’da uygulandığı gibi bir karma denetim
modeli değildir. Karma bir model kurulması tercih ediliyorsa iç denetim ve dış denetim organlarının birbiriyle
geçişliliği belirli standartlara bağlanmalıdır.
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Çalışmada ABD ve İngiltere örnekleriyle ilgili bölümde görüldüğü gibi iç denetim sisteminin işlerliği
denetçinin bağımsızlığı ile sağlanmıştır. Bakanlıklarda iç denetim elemanları dışında bir de harcama sorumlusu
bulunmaktadır. Mali görevli olarak adlandırılan bu personel denetim için oluşturulmuş bir komiteye bakanlığı
adına hesap vermek zorundadır. İç denetim birim başkanları mali görevliye karşı sorumludur. Burada önemli
olan nokta, iç denetim birimi başkanının istediği zaman mali görevliye ulaşabilme imkânı elde etmesidir.
Bakanlıklardaki hiyerarşik kademelenmeyi takip etmeden mali görevliye ulaşabilmesi denetim sistemine
bakanlık örgütlenmesinden ayrı bir hareket alanı oluşturmaktadır. ABD’de ise kurum yöneticisi genel müfettişin
gerekli göreceği çalışmayı yapmasını önleme yetkisine sahip değildir. Denetimin bağımsızlığı her iki ülkede de
çeşitli ara mekanizmalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca her iki ülke örneğinde Kıta Avrupası sisteminde
olduğu gibi icracı olmasa da, denetim ile ilgili merkezi örgütler bulunmaktadır. İngiltere’de Hazine, merkezi bir
örgüt olarak Kamu İç Denetçiliği Rehberi hazırlamaktadır. İç denetçiler bu rehbere uymakla yükümlüdür.
ABD’de de merkezi bir denetim örgütü bulunmaktadır: Devlet Denetim Ofisi. Bu ofis denetim birimleri
arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Türkiye’de iç denetim sistemi kurumsallaştırılırken, merkezi olmayan bir yapıya sahip iç denetimin öncü
ülkelerinde denetim organı ile ne gibi bir merkezi bağ kurulduğu noktasının analizi yüksek önem
kazanmaktadır. Türkiye’de kamu örgütlenmesinin merkezi niteliği bu analizi zorunlu kılmaktadır. İç denetim
sisteminin bağımsızlığı ve standartlaştırılmış bir yapıya kavuşmasının koşulları aranmalıdır.
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ÖZ
Kamu yönetimi, 2002 yılından itibaren büyük bir reform sürecinden geçmektedir. Reform ise Kanun Hükmünde
Kararnameler ve torba kanunlar ile süreklilik gösterirken; aynı zamanda takip edilmesi güç değişiklikleri içermektedir.
Örneğin 2002 yılında çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu otuz iki kez değişmiştir. Söz konusu değişiklikler detaylı
bir şekilde incelendiğinde kamu yönetiminin nasıl yönetildiğine dair ipuçlarını yansıtmaktadır. Merkezileşmeyi giderek
artıran ve yasama organını dahi sürece dâhil etmeyen reform hareketinin en belirgin özelliği ise güç yoğunlaşmasının
artmasıdır. Reformun uzun vadeli etkilerinin görülmesi ve şahsilikten arındırılması için kanun yapım tekniğinin
değiştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Reform, KHK, Torba Kanun, Merkezileşme.
Effects of Decree Laws and Bag Laws on the Public Administration
Abstract
Public administration has been reformed since 2002. This reforms, builded with decree law and bag law includes
many changes that are hard to follow. For example, the public procurement law (law no. 4734) has been amended for 32
times till 2002. Analysing those amendments give us clues to perceive the understanding behind public administration.
Deepening the centralisation and even excluding the legislative body from the process, this reform action seems to increase
the power incrassation. To observe the long term effects of reform and to exclude it from subjectivity, the techique of
legislation has to be changed.
Keywords: Public Administration, Reform, Decree Law, Bag Law, Centralisation.

1. GİRİŞ
Kasım 2002’de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nden1 (AKP) koalisyon hükümetlerinin yarattığı
siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı gidermesi ve sermaye girişimlerini desteklemesi beklentisi oluşmuştur. Ne var
ki bu sıralarda Dünya Bankası’ndan transfer edilen politikalar da (Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı)
Türkiye’de uygulamaya konulmuştur. Türkiye ile Dünya Bankası arasında yapılan işbirliği stratejileri ve ülke
yardım değerlendirme raporlarında kamu yönetimi reformlarının gerekliliğine yer verilirken; aynı zamanda
beklenen yabancı sermaye girişimlerinden de söz edilmiştir. 2003 yılında gündeme gelen Kamu Yönetimi
Temel Kanunu2 (KYTK) tasarısı da bu metinlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu metin
merkezi idarenin yetkilerinin bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması açısından önemli görülse de ilerleyen
zamanlarda merkezi idarenin gücünün yoğunlaşmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmada
merkezileşme eğilimleri yasama organının süreçten ekarte edilerek yürütme gücünün kuvvetlenmesi ve siyasi
merkezileşme kavramı üzerinden ele alınmıştır. Kanun yapım tekniğinin değişmesi de bu uygulamalardan bir
tanesidir. Örneğin KYTK ile alanda birçok düzenleme yapılmaya çalışılmış bu durum Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ve torba kanunlarda olduğu gibi düzenlemelerin topyekün ve hızlı bir şekilde

1
2

Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında AKP olarak yer alacaktır.
Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında KYTK olarak yer alacaktır.
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gerçekleştirilmek istendiğini göstermiştir. Bu çerçevede çalışmada kanun çeşitleri tanımlanarak3 kamu
yönetimini KHK ve torba kanunlarla düzenlemenin mantığı da anlaşılmaya çalışılacaktır.
2.

KAVRAMSAL TARTIŞMA

Devletin ana gövdesini oluşturan genel yönetim; merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikili bir
parçaya sahiptir. Merkezi yönetim bütün kamu hizmetleri ve bu hizmeti yerine getiren kamu gücünün tek elde
toplanmasıdır. Merkezileşme, siyasal ve yönetsel iktidarın ülkenin başkentinde toplanarak merkezi yönetimce
kullanılmasıdır. Merkezileşme hazırlanan mevzuatın merkezin taşra teşkilatınca uygulanmasını gerektirirken
yerel yönetimlerin merkez karşısında devlete bağımlılığını da ifade etmektedir (Şengül, 2007: 565). Yönetim
fonksiyonunun bütünüyle merkezde toplanarak kamu hizmetlerinin merkez ve onun hiyerarşisi içinde
örgütlenen kesimlerce yerine getirilmesi ise yönetsel merkezileşme4 (Gözübüyük, 1989: 32) olarak
tanımlanmaktadır.
Devlet, gücünü artırmak için bir yandan merkezdeki araçlarını, kurum ve kuruluşlarını kuvvetlendirirken
diğer yandan merkezileşerek gücünü yerele taşır. Bu bağlamda devlet, merkezi, ideolojik ve politik yönelimiyle;
etnik, ulusal, dinsel ve mezhepsel kimliğiyle yerelde hâkimiyetini kurar (Çiçek, 2015). Siyasal merkezileşme
olarak yansıyan bu tip merkezileşme devlet tarafından farklı siyasal karar alma merkezlerinin (bakanlıklar, üst
kurullar, yerel yönetimler vb.) bütünleşmesi eğilimi olarak tanımlanabilir (Çiner, 2010: 19). Yani siyasi
merkezileşme siyasal olanın yönetsel olan üzerindeki otoritesinin giderek artması ve derinleşmesi olarak
düşünülebilir (Fedai, 2015).
Siyasi merkezileşme, siyasi otoritenin merkezi iktidar tarafından üstlenilmesini ifade eder. Bu örgütlenme
biçiminde ulusal meclis dışında başka bir yasama organı bulunmaz. Ancak siyasi otoritenin yasama organının
yetkilerini yürütme üzerinden kullanması (KHK gibi) da zaten var olan merkezileşme tanımlarının dışına
çıkılmasını gerektiren uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin meclisin kanun çıkarma tekelini elinde bulundurması parlamenter rejimlerde kuvvetler ayrılığının
bir yansımasıdır. Kanun, TBMM’nin iradesini açıklamasının genel bir şeklidir. Kanun, biçimsel ve maddesel
olarak tanımlanmaktadır. Biçimsel olarak kanun, TBMM’nin yasama usullerine uygun olarak kabul ettiği
metinlerdir. Maddi anlamda kanun ise genel, nesnel ve kişilik dışı hukuk kuralları olarak ifade edilmektedir
(TBMM, 2011: 35). Torba kanun ise bu kuralın istisnası olarak oldukça sık başvurulan bir yöntem haline
gelmiştir.
Torba kanun olarak nitelendirilen ve birden çok kanunu veya KHK’yi değiştiren düzenlemeler TBMM’de
gerekli uzmanlık komisyonlarından geçmeden hızlı bir şekilde yasalaşmaktadır. TBMM’de on sekiz yasama
komisyonu bulunmaktadır. Torba kanunlar ise doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmektedir.
Komisyon sürecinde siyasi partilerin milletvekili sayıları doğrultusunda maddelerin görüşülmesi gerekmektedir.
Bu şekilde Plan ve Bütçe Komisyonu’nun iş yükü artarken; kanun maddeleri gerektiği gibi görüşülememekte
aceleye getirilen uygulamalar birtakım sorunlara neden olmaktadır (Ankara Barosu, 2013). Mevzuat Hazırlama
Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’te (RG: 17.02.2006, 26083); “taslak olarak sunulmak istenen kanun
metinlerinin hiçbir şekilde mevzuata aykırı olmayacağı, Anayasaya aykırı bir düzenlemeye yer verilmemesi ve
buna bağlı olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir konuda olmaması” gerektiği belirtilmektedir. Ancak
aşağıda yer verileceği üzere KYTK adlı taslak hem ismi gereği Anayasa’nın üzerinde bir metin gibi algılanmış
hem de içeriği bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle TBMM’den geçmesine rağmen

Çalışmada hukukçuların tartıştığı kadarıyla teknik meselelere yer verilmemiştir. Çalışma ile KHK ve torba kanun
uygulamasının kamu yönetimi reformlarını hızlandırıcı etkisi ele alınmıştır.
4
Merkez yerel ilişkilerini tanımlayan kavramların farklı kullanım alanları olmakla birlikte bu kısımda siyasal ve yönetsel
merkezileşmeden bahsedilecektir. Adem-i merkezileşme, yerinden yönetim, yerelleşme gibi kavramların kullanımı
hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz: (Güler, 2000).
3
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Cumhurbaşkanı tarafından iade edilmiştir.5 KYTK’nin ismi daha sonra değiştirilmiş ancak ‘temel’ kavramı tek
bir kanun üzerinden yapılan düzenlemelerde kullanıldığı için kavramın kullanılma nedeni anlaşılamamıştır.
Aşağıda yer verildiği üzere kamu yönetiminin genelinde köklü reformlara yol açacak düzenlemeler KYTK
çerçevesinde temel kanun adıyla yapıldığı için bu bir girişim önemli görülmektedir. Söz konusu düzenlemenin
anlaşılabilmesi için kanun yapımına dair kullanılan kavramların açıklanması gerekmektedir.
Meclis iç tüzüğünde sayılan kanun çeşitleri; maddi-biçimsel, kod-çerçeve, geçici-sürekli, temel-kod, torbaamaçlı olarak sıralanmaktadır. Kod kanun bir alanda ilk düzenlemeleri içeren kanun şekli iken; çerçeve kanun
kod kanunlarda değişiklik yapan düzenlemeleri içeren kanun şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kod kanun ve
temel kanun arasında ise kabul edilme yeterliliğinin yanı sıra içerik bakımından da farklılıklar bulunmaktadır.
Temel ya da diğer adı ile organik kanun ekonomik, siyasal ve toplumsal hayatı belirleyen kanun şeklidir. Her
temel kanun aynı zamanda kod kanundur. Temel kanunların düzenlenebileceği konular genellikle Anayasada
yer almaktadır (YASADER, 2009: 54-58). Temel kanun, tek bir konuda bütünselliği olan kanun şeklidir (ceza
kanunu, medeni kanun gibi). Ekonomi ve sağlık ile ilgili konular temel kanunlar ile düzenlenirken meslek
odalarına ilişkin faaliyetler kod kanun ile düzenlenebilir.
Torba kanun ise; temel kanunda olduğu gibi görüşme şekli üzerinden değil içeriği üzerinden
isimlendirilmiştir. Torba kanun, bir konuda yapılan değişikliklerin takibinin yapılmasını imkânsız hale getiren
kanun yapım tekniğidir. Kanunların kısa, anlaşılabilir ve herkes tarafından değerlendirilebilir olması
gerekmektedir (Ankara Barosu, 2013). Ancak komisyonlardan geçen kanunlara TBMM’ye varıncaya dek çeşitli
eklemeler yapılmaktadır. Eklenen maddeler çok sayıda kanun ve KHK’yi değiştirebilmektedir. Torba kanunda
yer alan bir madde on beş sayfadan uzun olabilmekte ve bununla otuzu aşkın maddede değişiklik
yapılabilmektedir (Ankara Barosu, 2013: 12). Yönetmelik ve genelge ile düzenlenebilecek konuların “Danıştay
tarafından bozulmasın kaygısı” ile torba içerisinde yer aldığına ilişkin görüşlerin yanı sıra kısa sürede birden
fazla kanun çıkarmak için de bu tür yönteme başvurulabilmektedir (İba, 2011).
Türkiye’de torba kanun, Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde birtakım düzenlemelerin hızla hayata
getirilmesi amacı ile 2000’li yılların başında uygulanmaya başlamıştır (Ankara Barosu, 2013). Türkiye’nin Kıt’a
Avrupası hukuk geleneği çizgisinde hukuk rejimini geliştirdiği ifade edilirse; Roma Hukuku’nda torba kanun
uygulamasının yasaklandığı belirtilmelidir. Çünkü belirli konularda tek bir kanun çıkarmak yerine çeşitli
düzenlemelerin yer aldığı ve birbiriyle ilgisi olmayan konuların bir araya getirilerek ilgili ihtisas komisyonları
sürece dâhil edilmeden yapılan işlemlerde ortak bir fayda görülmemektedir. Ancak aşağıda da yer verildiği
üzere Türkiye’de kanun yapım tekniğinin değişmesinde ekonomik krizlerin ve buna çözüm üretmenin bir aracı
olarak kamu yönetimi reformlarının etkili olduğu söylenmelidir.
3. KRİZ VE KAMU YÖNETİMİ
3.1. Ekonomik Krizler ve Kamu Yönetimi Reformları
Küreselleşme sürecinde devlete yüklenen sorumluluğun yaşanan ekonomik krizlerle birlikte değiştiğini
söylemek mümkündür. 1980 sonrası İngiltere ve ABD’de kamusal hizmetlerin devlete yük olduğu söylemleri bu
hizmetlerin piyasalaştırılmasına dönük düzenlemelerin yapılmasına neden olmuştur. Türkiye’nin serbest piyasa
ekonomisine geçmesi de 1980 sonrası hükümetlerin ekonomi politikaları ile vücut bulmuştur.
Söz konusu ekonomi politikaları ile kamu hizmetleri olabildiğince piyasalaştırılmaya çalışılmıştır. Bu
çerçevede devlete mali yük olarak görülen girişimlerin özelleştirme yoluyla devredilmesinin yolu açılmıştır.
1980-1990 yılları arasında özelleştirmeler başlatılmış ancak istenen seviyeye ulaşılamamıştır. Türkiye’de
2000’li yılların başına kadar koalisyon hükümetlerinin olması, yapılması planlanan reformları tehlikeye sokmuş
ve ekonomik krizlere de engel olunamamıştır. Krizlerden kurtulmanın yolu ise uluslararası örgütlerin finansman
desteği ile birlikte gerçekleşen yapısal reformlardan geçmiştir.
Cumhurbaşkanı Sezer, “Kamu Hizmetleri Açısından Yerel Yönetimlerin Genel Görevli, Merkezi Yönetimin Özel Görevli
Sayılması” ile Anayasa’nın 126. ve 127. maddelerine aykırılık taşıdığı gerekçesiyle tasarıyı veto etmiş ve hükümet tasarıyı
Cumhurbaşkanı’na tekrar sunmamıştır.
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Neo-liberalizm, devletin yapı, işlev ve fonksiyonlarındaki değişimi tetiklemiştir. Özel sektörün krizden
kurtulması için devletin kamusal faaliyetlerinin daralması ve özel sektöre yeni pazarların açılması gerekmiştir.
1991 ekonomik krizinin ardından; sırasıyla 1994, 1998, 1999, 2001 krizleri ve Türkiye’de yaşanan siyasi
olaylar, işsizlik ve ekonomik dengesizlikler devletin işlevlerini tetiklemiştir. 2000’li yıllarda yaşanan finans
krizleri devletin koruyucu bir rol üstlenmesine yönelik adımların atılmasına yol açmıştır. Devletin krizlerden
daha da büyüyerek çıkmasına neden olan bu gelişmeler, Türkiye’de yöneticilerin karar alma mekanizmalarını
kuvvetlendirmelerine neden olmuştur. Merkezi idarenin gerçekleştirdiği reformlar devletin yönetme
kapasitesinin zayıflaması olarak algılansa da durum tam aksi yönde gelişmiştir. Küçük ama etkin devlet
söylemi, küresel finans krizleri ile birlikte koruyucu ve risk alan devlet söylemine dönüşmüş; Türkiye’de ise
2001 krizi sonrası kurulan AKP tarafından devlette reform yapılmak istenmiş; gerekli gücün olmadığı savları ile
devlet giderek merkezi ve güçlü bir yapıya bürünmüştür.
Kamu yönetiminde yapılan reformlar siyasi ve yönetsel merkezin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde
olmuştur. 2002 yılında 58. hükümet kurulunca ilk olarak ekonomik krizin etkileri giderilmeye yönelik yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda sermaye sahiplerinin beyana dayalı olamayan gelirlerini gelir vergisi
kapsamı dışında tutan bir kanun (RG: 09.01.2003, 24988) çıkarılmıştır. 2002-2007 yılları arasında yasal
düzenlemelerle başlayan reform süreci iç dinamiklerden kaynaklanan sorunlardan dolayı kesintiye uğramıştır.
2003 yılında gündeme getirilen anacak bir bütün halinde yasalaşamayan KYTK bunun örneği olarak
gösterilebilir. Bu dönemde merkezi idarenin karar verme sürecine engel olarak görülen düzenleyici ve
denetleyici kurullar hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2007-2011 yılları arasında ise yasama, yürütüme
ve yargı alanında meydana gelen değişimler sonucu reformların önündeki engeller ortadan kalkmıştır. Söz
konusu yıllar arasında ekonomik krizlerin etkilerini minimum düzeye çekmek için çeşitli yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Bu dönemde çıkarılan kanunların önceki dönemlere nispeten daha az olmasına rağmen
düzenlemelerin hacimlerinin artmış olması ise önemli görülmektedir. Bu bağlamda politikaların uygulanması
torba kanun ve KHK’ler ile hızlandırılmıştır. 2011 yılında otuzu aşan sayıda KHK çıkarılmış kamu yönetimi
hızlı bir şekilde reformdan geçmiştir. Reformlar devlet örgütlenmesinin genelinde değişim yaşanmasına neden
olmuştur.
3.2. Kamu Yönetimi Temel Kanunu
“Kamu yönetiminin temeli Anayasa ile atılmış” ve Anayasa temel metin olarak kabul edilmiştir. Buna
rağmen 1987 yılında 3359 sayılı ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ çıkarılmıştır. Sektörel bir alanı düzenlediği
için tartışmalardan uzak tutulan bu isimlendirmenin; devletin yasama, yürütme ve yargı ile ilgili olan faaliyetleri
söz konusu olduğunda sakıncalı bir durum oluşturduğu ifade edilmektedir (Güler, 2004). KYTK adından da
anlaşılacağı üzere diğer kanunların üzerinde tutulmakta bu anlamda kanunların Anayasası gibi anlaşılmaktadır.
Temel kavramının kullanılması; kanunların yapım şekli, içeriği ve tekniğinin yanı sıra kamu yönetiminin
reforma uğratılması düşüncesinin yansıtılması açısından da önemli görülmektedir.
2004 yılında TBMM’den geçen ve Cumhurbaşkanınca veto edilen KYTK, merkezi yönetimden yerel
yönetimlere birçok alanda reform yapılmak istendiğini gösteren önemli bir kaynaktır. KYTK olarak sunulan
tasarı daha sonra Anayasaya rağmen bir kanunun “temel” olarak isimlendirilemeyeceği tepkileri üzerine Kamu
Yönetimi Kanunu olarak değiştirilmiştir. Bu düzenleme 5227 sayılı kanun6 ile şekillenmiştir.
KYTK tasarısı 9 bölüm ve 51 maddeden oluşmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda merkezi idarenin
yetkilerinin bir kısmının yerel yönetimlere devredilmesini öngören düzenlemeleri içermektedir. Örneğin bazı
bakanlıklara taşra örgütlenmesini yasaklayan7 tasarı ile yapılması planlanan düzenlemeler genel olarak
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 15/07/2004, 22. Dönem 2.
Yasama Yılı, 116. Bileşim, 03/08/2004 Cumhurbaşkanından iade.
7
Tasarı ile on bakanlık için taşra örgütlenmesinin kaldırılması planlanmış daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı bu listeden
çıkarılmıştır.
6
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-Kamu Personel Rejimi Kanun Tasarısı,
-Bölgesel Kalkınma Ajansları Kanun Tasarısı Taslağı,
-Bağımsız İdari Otoritelerin Düzenlenmesi Kanun Tasarısı Taslağı,
-Kamu Sermayeli Şirketler Kanun Tasarısı Taslağı,
-Yerel Yönetimler Kanun Tasarısı Taslağı,
KTYK yasalaşmayınca içeriğinde yer alan neredeyse her bir konu için kanun çıkarılmıştır. Bu girişim aynı
zamanda kamu yönetiminin bütününü düzenleme düşüncesini de yansıtmaktadır. KYTK’nin kamu yönetimi
açısından büyük dönüşüm yaratacak maddelerinin tek bir kanun adı altında görüşülmek istenmesi; ileride yer
verileceği üzere reforma konu olan uygulamaların KHK ya da torba kanunlar ile düzenlenmesi girişimlerinin
başlangıcı olarak da yorumlanabilir.
3.3. Dünya Bankası Programları ve Doğrudan Yabancı Yatırım Girişimleri
Kamu yönetimini dönüşüme uğratan gelişmeler uluslararası finans kuruluşlarının etkisi ile birtakım yapısal
reformlar üzerinden yürütülmektedir. Dünya Bankası da bu kuruluşların başında gelmektedir. Dünya
Bankası’nın 1978 yılında Türkiye için yayınladığı rapor Banka uzmanı Kemal Derviş tarafından kaleme
alınmıştır (Derviş ve Sherman, 1978). Raporda Türkiye’nin cari açığının azaltılması için bazı öneriler
sırlanmıştır. Türkiye’nin ticaret verilerinin mikro ve makro analizlerinin yapıldığı raporda Türkiye’nin ticaret
potansiyelini kullanamadığı belirtilmektedir. Cari açık miktarındaki artışın endişe verici olduğu yönündeki
ifadeler ise ilerleyen zamanlarda da devam etmiştir (IFC, 2008).
Türkiye’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP)” 1990-1999 yılında yaşanan sorunları ele alarak
ekonomik krizler ile başa çıkmanın yolu olarak yabancı sermeye girişinin teşvik edilmesi ve buna ilişkin yasal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır (www.tcmb.gov.tr, 2016). Yapısal reformlar
olarak geliştirilen ve Dünya Bankası’nın da desteklediği bu fikirler 2001 krizi ile birlikte Kemal Derviş’in
ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına getirilmesi ile aşılmaya çalışılmıştır. Bankacılık, finans, telekom, şeker
ve tütün konularını da ilgilendiren reformların on beş alanda yapılması planlanmıştır. Program ile çıkarılması
planlanan bütçe kanunu ve kamu ihale kanunun gerekliliği sermaye girişimlerinin hızlandırılması açısından
önemli görülmektedir. Siyasi iktidarın AKP ile başladığı dönemde GEGP üzerinden yapılması planlanan
reformlar KYTK’nda kendisini yeniden göstermiştir.
Dünya Bankası tarafından 2002 yılında yayınlanan “Sosyal Adaletle Daha İyi Bir Türkiye” isimli
dokümanda (World Bank, 2002) etkin devlet için kamu sektörü reformu başlığı altında birtakım maddeler yer
almıştır. Bunlar; reformun güvenilirliğini güçlendirmek için özel sektörün desteklenmesi, özeleştirmelerin
teşvik edilmesi, rekabeti ve büyümeyi artırmak için yabancı sermayenin teşvik edilmesi olarak sıralanmıştır.
Dünya Bankası’nın ülke yardım programlarının amacı; Türkiye özelinde “temel reformları uygulama
yönünde destek vermek, yeniden bir kriz ortamına girme riskini azaltmak” (Kayıkçı, 2004) olarak ifade
edilmektedir. 2004 yılında Dünya Bankası Türkiye için 4,5 milyar dolar tutarında bir krediyi serbest
bırakacağını taahhüt etmiştir. Bu bağlamda KYTK kapsamında çıkarılmak istenen reformlar ise piyasayı
canlandırmak ve yerel dinamikler üzerinden bölgesel cazibe merkezleri yaratmak, yabancı sermaye girişimlerini
artırmak olarak sıralanmıştır. Bu ifadeleri destekleyen belge (IFC, 2008) ise 2008 yılında Dünya Bankası ile
Türkiye arasında gerçekleştirilen Ülke İşbirliği Stratejisi’dir. Bu belgede:
- Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kabul edilmesi,
- Özelleştirmelerin hız kazanması,
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- Doğrudan Yabancı Yatırım artışı önemli girişimler olarak yer almıştır.
Kamu yönetimi reformlarının başarısını veya kamu politikalarının bu yönde ilerlediğini görmek için Dünya
Bankası’nın da belirttiği üzere Türkiye’deki yabancı yatırımcı girişine göz atmak gerekmektedir. Türkiye’de
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) girişi 2004 yılında 2,9 milyar dolar iken; 2005 yılında 10 milyar dolar
olmuştur. 2006 yılına gelindiğinde bu rakam yaklaşık 20 milyar dolara ulaşmıştır. DYY girişinin 2007 yılında
18,2 milyar dolar ile GSYH’nin yüzde 3,7’sine ulaştığı ve bu rakamların -DYY girişlerinin yılda en fazla bir
milyar dolar olduğu Türkiye’nin geçmişinde- daha önce görülmemiş rakamlar olduğu ifade edilmektedir.
Tablo 1: Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı (TYDTA, 2016).

Yukarıdaki tabloya göre Türkiye’de 2005 yılı itibariyle yabancı sermayeli şirket sayısı on bir bin iken; 2015
yılında şirket sayısı yaklaşık olarak elli bine yükselmiştir. Ancak bu şirketlerin yarısına yakını İstanbul’da
bulunmaktadır. Yabancı sermayeli şirketler imalat sektöründen ziyade; toptan ve perakendecilik sektörü,
gayrimenkul ve emlak kiralama, turizm ve otelcilik hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Bankacılık ve finans sektörü de yabancı sermayenin ilgisini çeken sektörlerden birisi olmuştur. Bu bağlamda
reformların uygulama başarısı ile doğrudan yabancı yatırım girişimlerinin ilgisi olduğu düşünülerek aşağıda
Türkiye’ye yapılan yatırımlar ele alınmıştır.
Türkiye’ye 1980 yılında 18 milyon dolar; 1990 ve 1995 yılları arasında ortalama 745 milyon dolar yabancı
sermaye yatırımı gerçekleşmiştir. 1996 yılında 722 milyon dolar; 1997 yılında 805 milyon dolar; 1998 yılında
940 milyon dolar; 1999 yılında 783 milyon dolar; 2000 yılında 982 milyon dolar; 2001 yılında ise 3,266 milyon
dolar yabancı yatırım yapılmıştır. 1996-2005 yılları arasında ise yıllık ortalama 23 milyar dolar tutarında yatırım
yapılmıştır (Yavan ve Kara, 2003: 24).
Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı (yerli firmalara yabancı sermaye transferi de
dâhil) 1975-2004 yılları arasında 19,6 milyar dolar iken; 2005-2014 yılları arasında sekiz kattan fazla artarak
144,3 milyar dolara ulaşmıştır (Ekonomi Bakanlığı, 2015).8 2010-2015 yılları arasında en çok yatırım yapılan
sektörler imalat ve finans sektörleri olmuştur (TYDTA, 2016). Dünya Bankası’nın Uluslararası Finans Kuruluşu
“Türkiye 2013 yılında 3,5 milyar ABD Doları dış yatırım ile 37. sırada iken, 2014 yılında 6,7 milyar ABD Doları dış
yatırım ile 32. sırada yer almıştır. Türkiye’nin son yıllarda yurtdışı yatırımlarının da arttığı görülmektedir. Zira 2003-2008
yılları arasında ortalama 1,3 milyar ABD Doları yurtdışı doğrudan yatırım gerçekleştiren Türkiye, 2009-2014 yılları
arasında ortalama 3,3 milyar ABD Doları yurtdışı yatırım gerçekleştirmiştir” (Ekonomi Bakanlığı, 2015).
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(IFC) birimi ise Türkiye’de yurt içi sermaye piyasalarının geliştirilmesini temel amaçlarından birisi olarak
gördüğünü ifade etmiştir (World Bank, 2015).
Tablo 2: Türkiye’de 2005-2015 Yılları Arasında Gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (TYDTA,
2016)

Tablo 1’de yer verildiği üzere 2005-2007 yılları arasında şirket sayısındaki artış hız kesmeden devam
ederken; 2008-2009 yılları arasında artış oranında nispeten azalmalar yaşanmıştır. 2008 yılında yaşanan
ekonomik kriz etkisini Türkiye’de de göstermiş şirket sayısı ve buna bağlı doğrudan yabancı yatırım girişinde
azalmalar meydana gelmiştir. Aynı şekilde Tablo 2’de ise 2008 ve 2011 yılları arasında ülkeye giren yabancı
sermaye girişinde belirgin bir düşüş yaşanmıştır. 2011-2015 yılları arasında toparlanmaya başlayan DYY
girişimleri 2015 yılına gelindiğinde yükselme trendine girmiştir. Bu noktada kamu yönetimi reformlarının
hızlandığı dikkat çekerken; 2011 yılında TBMM’den alınan yetkiye dayanarak otuzdan fazla KHK çıkarılmıştır.
2011 yılına gelindiğinde kamu yönetimi yapısal ve işlevsel olarak Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK)
aracılığıyla dönüştürülmeye çalışılmıştır. Hızlı bir karar verme mekanizması anlamına gelen KHK’ler Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) alınan yetki kanunları ile birçok alanda köklü dönüşüme sebep olmuştur.
3.3.1. Kamu Yönetiminde Kanun Hükmünde Kararnameler
Türkiye’de KHK uygulaması 1972 yılı ile başlamış ve Anayasa’nın 91. maddesinde yapılan bir değişiklikle
hükümetlere yetki kanunu imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme ile hükümetler, aldıkları yetki ile bazı tasarrufları
tekrar meclisin onayına gerek duymadan üç ila altı ay içerisinde kullanabileceklerdir. Ekonomik kriz döneminde
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nda olduğu gibi KHK’nin, “çok acil, ivedi ve gecikmesinde tehlike
olabilecek durumlarda” kullanılabilecek yöntem olarak yer almasına rağmen hükümetler, meclisten
geçiremeyeceklerini düşündükleri kanunlar için bu yola başvurmuşlardır (Özer ve Doğan, 2015).
1980-1983 yılları arasında Başbakan Bülent Ulusu olağanüstü hal ve sıkıyönetim gibi konularda KHK’ye
başvurmuştur.9 Örneğin 71 sayılı Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmüne Dair Kararname (RG: 04.10.1983,
18181) mülki idareyi değiştirmeye yönelik bir düzenleme olarak tarihe geçmiştir. 1980 sonrası çıkarılan
12 Eylül 1980’de kurulan hükümetin başbakanı olarak göreve gelen Bülent Ulusu hükümeti 12 Aralık 1983’e kadar
yetmişin üzerinde KHK çıkarmıştır. (12.09.1980–13.12.1983 yılları arası yapılan Resmi Gazete arşiv taraması arşiv
taraması sonucu elde edilen bilgidir).
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KHK’ler ise genellikle ekonomik sistemi şekillendirme amacıyla kullanılmış ve özelleştirmelerin alt yapısının
hazırlanmasında önemli birer araç olmuştur (Karahanoğulları, 1998, 41). Ekonomik alanda hızlı adımları atmak
için kullanılan KHK’lerin ilk on yıllık uygulaması Devlet Memurları Kanunu ile ilgili düzenlemeleri içermesi
nedeniyle de eleştiriye uğramıştır.
AKP hükümetleri 2002 yılından 2011 yılına gelinceye kadar KHK yöntemine başvurmamıştır. Ancak
ekonomik krizler yapısal reformların hızlandırılmasını gerektirmiştir. Yapısal reformlar yalnızca ekonomiye
ilişkin konularda değil devlet örgütlenmesini de değiştirmek üzerine kurgulanmıştır. 2011 yılında Bakanlar
Kurulu’na 6223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetki kanunu (RG: 06.04.2011, 27923) verilmiştir.
Yasama yetkisinin yürütmeye devredilmesi anlamına gelen bu uygulama Anayasa değişikliğine gidilmeden
bütün yürütme sistemini değiştirmiştir (Özuğurlu, 2012). Bu altı aylık dönemde otuz beş adet KHK çıkarılarak
bazı bakanlıklar kapatılmış yerine yenileri kurulmuş, birleştirilmiş veya ayrılmıştır (Asrav, 2015). Karar verme
sürecine engel olarak görülen üst kurullar bakanlıklara bağlanmış, merkezileşme daha önce kurullara veya
kurumların kendilerine ait yetkilerin bunlardan alınarak yukarıya çekilmesi şeklinde oluşmuştur (Güran, 2012:
203). Merkezileşmenin örgütsel ayağında KHK’lerle değiştirilen bakanlık örgütlenmesi bulunmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı söz konusunu değişikliğe örnek gösterilebilir.
KHK’ler bakanlık yapısında meydan gelen değişiklikler ile ekonomi yönetiminde merkezi idarenin
ağırlığının hissettirilmesinde etkili olmuştur. Avrupa Birliği Bakanlığı (RG:17.08.2011, 28028) ile üst
kuruluşlar bakanlığın ilişkili kuruluşu haline getirilmiş; finans piyasasına yönelik düzenlemeler siyasi iktidarın
yönlendirmelerine kaymıştır. Üst kurullar 2000’li yıllarda uluslararası örgütlerin yapısal reform politikaları
doğrultusunda şekillenmiş, bu yapılar yönetsel özerklikleri ile piyasanın düzenlenmesi görevini üstlenmişlerdir.
Ancak söz konusu değişim ekonomi yönetiminden siyasi iktidarın memnun olmadığını göstermektedir. Yine
2011 yılında Ekonomi Bakanlığı’nı kuran KHK (RG: 8.06.2011, 27958) ile siyasi iktidar Dış İlişkiler Ekonomik
Konseyi (DEİK) gibi özel sektör destekli yapıları devletin kontrolü altına alarak ticaret politikalarına yön
vermeye başlamıştır.
3.3.2. Kamu Yönetiminde Torba Kanun Uygulaması
“Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına…” ifadesiyle başlayan yasal düzenlemeler torba kanun şekilde
adlandırılmaktadır. Bu yöntemle kanun içeriği itibariyle madde sayısı fazlalaşmakta ve birbirinden farklı
alanlarda düzenleme yapılabilmektedir. Meclis içtüzüğünde düzenlenen bu durum daha sonra birtakım
problemlere neden olsa da torba kanunlar temel kanun çıkarma şekline bürünmüştür (İba, 2011).
2002-2007 yılları arasında çıkarılan temel kanun 29 adet iken; bunlar toplamda 1589 maddeden oluşmuştur.
Ancak bu dönemde çıkarılan tüm kanunların sayısı 851’dir. Siyasi iktidarın çıraklık olarak dile getirilen ilk
dönemi çok sayıda olan ancak madde sayısı az olan kanunlar ile dikkat çekmektedir. Kalfalık olarak ifade edilen
dönemde ise TBMM’den toplamda 545 kanun ve 12 adet KHK çıkmıştır. 2007-2011 yılları arasında 45 adet
temel kanun yasalaşırken; bu kanunlar toplamda 4823 maddeden oluşmuştur. 2011-2015 yılları arasında siyasi
iktidarın ustalık döneminde ise çıkarılan toplam kanun sayısı 415’e gerilmiş 23 adet de KHK çıkarılmıştır.
Başka bir ifadeyle siyasi iktidarın 2002-2015 yılları arasında çıkardığı kanunun sayısı azalmakta ancak içerik
olarak daha fazla maddeden oluşmaktadır. Bu durum KHK ve torba kanun uygulamalarına daha sık
başvurulduğunu göstermektedir. 2002-2014 yılları arasında 150 kez torba kanun yöntemine başvurulmuştur.
Torba kanun uygulamalarına birkaç örnek vermek gerekirse;
-2005 yılında çıkarılan kanun (RG: 27.04.2005, 25798) 36 maddeden oluşurken elli üç kanun veya KHK’de
yüz altmış üç değişiklik yapmıştır.
-2011 yılında çıkarılan kanun (RG: 25.02.2011, 27857) ile 234 madde ve 66 ayrı kanun ve 7 KHK’de olmak
üzere rekor düzeyde değişiklik yapılmıştır. Torba kanunun komisyon raporu ile bir kanun tasarısıyla elli dokuz
kanun teklifi birleştirilmiş ve başlığı üç sayfaya çıkmıştır. Söz konusu tasarının ilk hali, 120 madde iken; 234
maddeye çıkartılmıştır. Aslında bu düzenlemenin kanunun tekniğine uygun olarak yetmiş üç ayrı kanun tasarısı
olarak sunulması gerektiği ifade edilmektedir (İba, 2011: 200-201).
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-6552 sayılı torba kanun (RG: 11.09.2014, 29116) ile Kamu İhale Kanunu’nun istisnaları genişletilmiştir.
146 maddeden oluşan torba kanun birçok alanda düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme ile vatandaşların borçları
kurumların ise alacakları (belediye borçları, vergi borçları, SGK prim borçları vb.) yeniden yapılandırılmıştır.
4. SONUÇ
Kamu yönetimi reformlarının ekonomik krizler etrafında şekillendiğini söylemek mümkündür. Dünya
Bankası’nın Türkiye ile yaptığı işbirliği strateji belgesinde kamu yönetimi reformları sıralanırken; aynı zamanda
Türkiye’ye giren yabancı sermaye ve doğrudan yabancı yatırım miktarlarına yer verilmektedir. Kamu yönetimi
neo-liberal politikaların yansıması olan ekonomik düzenlemeler etrafında kendine yeni aygıtlar üretmektedir.
Ancak Türkiye’de bu olgu siyaset yönetim ayrışması tartışmalarını üst kurullarda olduğu gibi yönetsel olanın
siyasi olana tabi olması noktasında belirginleştirmiştir.
Merkezi idarenin üst kurulların karar verme sürecine engel olduğu düşüncesi ekonomi yönetimini
güçlendirmek için merkezi idareyi bu anlamda düzenlemeler yapma yoluna itmiştir. Bu doğrultuda KHK’lerin
kamu yönetimini reforma sokma düşüncesini hızlandırdığı; torba kanun uygulamasının ise siyasi partilerin
seçimlerde rahatlaması amacıyla kullanıldığı ifade edilebilir. Diğer yandan kanun yapımının hızlı bir şekilde
yapılması kamu politikalarının hızlı bir şekilde uygulamaya geçirildiğini göstermesi bakımından da önemli
görülmektedir.
Torba kanunların hızlı bir şekilde yapılması yanlış yapma riskini de beraberinde getirmektedir. Ayrıca
değişen hükümlerin sadece madde numarası üzerinden verilmesi de düzenlemelerin takip edilmesini
güçleştirmektedir. Kanun yapım tekniğinin toplumu rahatlatacak uygulamalardan oluştuğu ifade edilse de tek
bir kişi veya kuruluş üzerinden değişikliğe gitmek toplumun tüm kesimleri adına birtakım sorunlara yol açabilir.
Bu bağlamda kanun yapım sürecinde toplumsal uzlaşının da aranması gerekmektedir.
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ÖZ
2000’li yıllarda Türkiye’de kamu yönetiminin pek çok alanında olduğu gibi yerel yönetimler alanında da reformlar
hayata geçirilmiştir. Bu dönemde reformun arka planındaki anlayış neo-liberalizm olmuştur. Bu çalışmada, 2000
sonrasında yerel yönetimler alanında yaşanan değişim neo-liberalizm açısından incelenecektir. Çalışmada reforma temel
oluşturan resmi plan, program ve belgeler incelenecektir. Bununla birlikte alan yazındaki değerlendirmeler ile reform süreci
anlaşılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Yerelleşme, Neo-liberalizm
A Short Assessment of the Neo-liberal Transformation in Local Governments
Abstract
In 2000, reforms in the field of local governments have been implemented as in many areas of public
administration in Turkey. In this period, the backgraound of the reform is neo-liberalism. In this study, the change in the
field of local governments after 2000 will be examined in terms of neo-liberalism. In this study, the official plans, programs
and documents that form the basis of the reform will be examined. In additon the reform process will be tried to be
understood with the evaluations in the literature.
Keywords: Local Governemnt, Decentralization, Neo-Liberalism

1. GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yükselen refah devleti anlayışı 1970’li yıllara gelindiğinde yaşanan krizler
sonucunda sorgulanmaya başlanmıştır. 1980’li yıllara girerken, özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde neo-liberal
politikaları ortaya koyan partiler iktidara gelmiştir. İngiltere’de Margaret Theacher, Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) Ronald Reagan ve Türkiye’de Turgut Özal göreve geldikten hemen sonra bu anlayış
çerçevesinde kamu yönetimi alanında reformlara imza atmışlardır. Ancak Türkiye özelinde konuşacak olursak
hem ekonomik ve toplumsal yapı hem de siyasal istikrarsızlıklar reformların hayata geçirilmesini zorlaştırmıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde ise tek parti iktidarının avantajı ve iktidar partisinin Batı ile aynı yöndeki
ekonomik anlayışı kamu yönetimi alanında çeşitli reformların yapılmasını hızlandırmıştır. Kamu yönetiminin
neredeyse tamamında yapılan reformların bir parçası da yerel yönetim reformu olmuştur. Yerel yönetim
reformunu ön gören çeşitli plan ve programlarda ve reform amacıyla çıkarılan yasa gerekçelerine bakıldığında
neo-liberal anlayışın etkili olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada 2000 sonrası dönemde yerel yönetim sisteminin Türkiye’deki değişimi incelenecektir.
Öncelikle resmi rapor, plan ve programlar analiz edilerek yerel yönetim reformunda neyin amaçlandığı ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Daha sonra bu dönemde yerel yönetimlerle ilgili yapılan yasal değişikliklere
bakılacaktır. Bu değişikliklerin bahsi geçen ve yol haritası olarak değerlendirilebilecek rapor, plan ve
programlar ile ne ölçüde uyumlu olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. Son olarak uygulamada ne gibi aksaklıkların
yaşandığı veya yaşanabileceği yönünde değerlendirmelere yer verilecektir.
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2. NEO-LİBERALİZM VE YEREL YÖNETİM
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yükselişe geçen refah devleti uygulamaları 1970’li yıllara gelindiğinde
sorgulanmaya başlanmıştır. Bu dönemde 19. yüzyıl liberal düşüncesi kendini yeniden tanımlayarak neoliberalizm olarak itibar kazanmaya başlamıştır. Bilindiği gibi liberalizm devletin ekonomiye müdahalesine
karşıdır. Devletin piyasaya olan müdahalesi yalnızca piyasa aksaklıklarını giderme noktasında kabul edilebilir
bulunmaktadır. Dolayısıyla liberal anlayışa göre, yerel yönetimler de dahil olmak üzere kamu sektörünün
küçülmesi gerekmektedir. (Kösecik, 2000: 38).
Liberal görüşe göre 20. yüzyılda devletin aşırı büyümesi bireysel ve toplumsal özgürlük için tehdit
oluşturmaya başlamıştır. Devlet yerine piyasa mekanizmasının sahip olduğu rekabet ve uyum ile toplumsal
refahı sağlamak mümkündür. Devlet geleneksel rollerine çekilmeli ve devletin boşaltacağı alan topluma
bırakılmalıdır (Güler, 2016: 97). Liberalizm devletin etkinlik alanlarını kısıtlarken; özgürlüklerin korunması,
yurt içinde ve yurt dışındaki tehditlere karşı yurttaşları koruma görevini devlete vermektedir. Bununla birlikte
adalet ve düzenin sürekliliğini sağlamak, özel anlaşmaları uygulatmak ve rekabetçi piyasaları güçlendirmek
devletin diğer işlevleri arasındadır (Talas, 1993: 6). Ancak doğrudan topluma devredilemeyecek görevler de
bulunmaktadır. Bu görevler yerel yönetimlere ve gönüllü kuruluşlara bırakılmalıdır (Güler, 2016: 97).
Gelişmiş ülkelerde merkez, yerel, özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş bölümü bu şekilde tanımlanırken
gelişmemiş ülkeler için ise yeni bir kalkınma anlayışı şekillenmeye başlamıştır. 1980 sonrasında azgelişmiş
ülkelerin kalkınma sorunu serbest piyasa ekonomisinin dünya dinamiklerine uyumu ile gerçekleşebileceği iddia
edilmiştir. Bu nedenle devletin ekonomik sistem üzerindeki etkisi azaltılmalıdır (Güler, 2016: 95). Bu yeni
kalkınma anlayışı ideolojik temelini yeni sağ düşüncesinde bulmuştur. Yeni sağ anlayış da bir önceki yüzyılın
liberalizmi gibi özgürlüğün güvencesini piyasalaşmada görmektedir. Aynı şekilde demokrasiyi özgürlük olarak
tanımlamaktadır ve piyasalaşmayı demokrasinin ve demokratikleşmenin baş koşulu saymaktadır (Güler, 2016:
96-97).
Piyasalaşma, demokratikleşme, görev ve sorumlulukların aktörler arasında yeniden paylaşımı noktasında
karşımıza çıkan kavram ise decentralization olmaktadır. Neo-liberal politikaların uluslararası taşıyıcılarından
biri olan Dünya Bankasının (DB) decentralization kavramını dört farklı açıdan tanımlamaktadır. Bunlardan ilki
merkezi yönetimin daha alt kademelerdeki uzantılarına yetki devredilmesini ifade etmektedir. Bu tanım, yetki
genişliği ilkesi ile örtüşmektedir. İkincisi yerel yönetim kuruluşlarının ve hizmet yerinden yönetim
kuruluşlarının yetkilendirilmesidir. Üçüncüsü, merkezi yönetim dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarına öz
gelirlerini artırmayı ve mali özerkliği hedefleyen mali yerelleşme boyutudur. Sonuncu boyut ise piyasalaşmayı
ve özelleşmeyi içeren ekonomik yerelleşmedir. Bu son adımın DB tarafından “gerçek” yerelleşme olarak
tanımlanması dikkat çekicidir. (DB, s. 2). Bu da yerelleşmenin nihai amaç değil nihai amaca ulaşmanın sadece
bir aracı olduğu yorumunu güçlendirmektedir. Nihai amaç ise piyasalaşmadır.
Dolayısıyla piyasalaşma için gerekli durumlarda merkezileşme veya yerelleşme politikaları
uygulanabilmektedir. 1980 sonrasında neo-liberal politikaların İngiltere’deki uygulayıcısı olan Theacher’ın
merkeziyetçi tutumuna karşılık ABD’deki uygulayıcısı olan Regan’ın yerelleşme politikaları uygulaması buna
örnek gösterilebilir.
1980 sonrasında İngiltere’de yapılan değişikliklere bakıldığında yerel yönetimi güçlendirmekten ziyade
piyasalaşmayı amaçlayan politikaların izlendiği açıkça görülmektedir. Örneğin, bu dönemde merkezi yönetimin
yerel yönetimlere verdiği mali yardımlarda azalmalar meydana gelmiştir. 1980de merkezden yapılan yardımlar
yerel yönetim gelirlerinin % 60’ını oluştururken 1990da % 47’ye düşmüştür (Kösecik, 2000: 26). Yerel
yönetimlerin mali kaynakları zayıflatılırken piyasalaşmaya yönelik uygulamalar hızla uygulamaya konulmuştur.
Yine anı dönemde, yerel yönetim elinde bulunan yaklaşık bir milyon konutun kiracılara satılması zorunlu
hale getirilmiştir. Kiracılara yerel yönetim kontrolünden çıkıp kooperatif kurabilme veya başka yöneticilerin
kontrolüne geçebilme hakkı verilmiştir. Yerel yönetimlerin kontrolündeki okulların ise kendi kendilerini
yönetebilmelerine imkan tanınmıştır. Teşebbüs Alanları ve Kent Akanlarını Geliştirme Şirketleri ile yerel
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yönetimlerin planlama ve arsa geliştirmedeki rolü azaltılmıştır. Belirli alanlarda bina yapım bakım, çöp toplama,
cadde sokak temizliği gibi kentsel hizmetlerin sunumu ihale yolu ile özel sektöre açılmıştır. (Kösecik, 2000: 2627) Görüldüğü gibi bu dönemde yerel yönetimlerin maliyesi zayıflatılmıştır ve görev alanlarında kısıtlamalara
gidilmiştir. Yerel yönetimler kentsel hizmetlerin sunumunda koordinasyon sağlayan, ihale süreçlerini yürüten ve
merkezi yönetim ile piyasa arasında aracılık yapan kurumlara dönüşmüştür.
Dünyada 1980 sonrasında başlayan bu değişim Türkiye üzerinde de etkili olmuştur. 2000’li yıllara gelene
kadar gerek siyasi istikrarsızlıklar gerekse ekonomik ve toplumsal yapıdan kaynaklanan nedenlerle önemli
gelişmeler yaşanmamıştır. Ancak 2000 sonrası dönemde yerel yönetim alanında köklü bir reform sürecine
girildiği ve bu reform sürecine rengini veren anlayışın neo-liberalizm olduğu görülmektedir.
3. YEREL YÖNETİM MEVZUATI SİL BAŞTAN
1980 sonrasında pek çok ülkede kamu yönetimi piyasalaşma amacına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
Benzer bir dönüşümün Türkiye’de de yaşandığını söylemek mümkündür. Bu amaçla, Türkiye’de yerel yönetim
mevzuatında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ancak köklü bir yasal düzenlemenin yapılması 2000’li yıllarda
mümkün olabilmiştir. Bu dönemde köy yönetimi hariç diğer yerel yönetim birimlerini düzenleyen yasalar
yeniden hazırlanmıştır.
3 Kasım 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurduğu ilk hükümet olan 58. Hükümet
Ocak ayında bir Acil Eylem Planı açıklamıştır ve bu Plan yapılacak yerel yönetim reformunun habercisi
olmuştur. Plan’da yerel yönetim reformuna ilişkin olarak şu ifadelere yer verilmiştir:
“Çok merkezi olan kamu yönetiminin yerelleştirilerek kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına
götürülmesi ve halkın yönetime katılımının artırılarak kamunun hesap verebilir hale gelmesi için
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin
güçlendirilmesine yönelik bir reform gerçekleştirilmelidir. Yerel yönetimler; merkezi idarenin
belirleyeceği ilke ve standartlara, ulusal ve bölgesel planlara uygun olarak mahalli müşterek
ihtiyaçların karşılanması konularında kendi kararlarını alan, kaynaklarını oluşturan, uygulayan ve
vatandaşların denetimine açık çağdaş idari birimler olarak yeniden yapılandırılacaktır.”
(kalkınma.gov.tr, 2003).
Neo-liberal anlayışa uygun olarak Plan’da katılım, hesap verebilirlik, hizmette halka yakınlık vb. ilkelere
yer verildiği görülmektedir. Aslında bu ilkeler neo-liberalizmin özgün ilkeleri değildir. Ancak söz konusu
kavramlar neo-liberalizmle birlikte yeni bir içerik kazanmıştır.
Planda üzerinde durulması gereken bir diğer nokta yerelleşme kavramının yerel yönetimi güçlendirmekle eş
anlamlı kullanılmış olmasıdır. Her ne kadar neo-liberalizm yerelleşmeyi yetki ve görevlerin merkezi yönetim
yerel yönetim, sivil toplum ve özel sektör arasında paylaşılmasını ön görse de yukarıda da görüldüğü gibi
Türkiye’de tartışmaların ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi üzerine yükseldiği söylenebilir.
Bu yol haritasına uygun olarak takip eden yıllarda hızlı bir yasal değişim sürecine girilmiştir. İlk olarak
2004 yılında, 1984 yılından beri yürürlükte olan 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yürürlükten
kaldırılarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kabul edilmiştir. 2005 yılında, 1913 yılından beri
yürürlükte olan ve il özel idarelerini düzenleyen Geçici Kanun1 yürürlükten kaldırılarak 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu yasalaşmıştır. Yine aynı yıl içerisinde 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu yürürlükten
kaldırılarak 5393 sayılı Belediye Kanunu kabul edilmiştir.
Çıkarılan bu yeni yasaların gerekçelerine bakıldığında amaçları ortaya koymak kolaylaşmaktadır.
10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun gerekçesine bakıldığında
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küreselleşme ve neo-liberalizmin etkilerini açıkça görmek mümkündür. Bu gerekçede şu ifadelere yer
verilmiştir:
“Kentler iş ve faaliyetlerin geliştiği alanlardır. Yabancı yatırım, uluslararası ticaret, taşıma ve
iletişimin ülkeye giren kısmının önemli bir bölümü anakent merkezlerine akmaktadır. Küresel ve
bölgesel bağlantı ağında yer alan kentler yüksek oranda ulaşım ve iletişim ağına sahip
durumdadırlar. Kent altyapısındaki ulaşım, modern binalar, finansal bölgeler, haberleşme ve
benzeri alanlardaki ilerlemeler küreselleşme gerekleri ile beraber gitmektedir. Kentler, iletişim
hizmetlerinin en iyi sunulduğu yerlerdir. Kısaca kentler yeni küresel ekonomide bir büyük pazar,
ticaret merkezi ve ulusal ekonominin motorudurlar.” (sayılıkanun.com, 2004).
Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere küreselleşme sürecinde öne çıkan birimler kentler ve özellikle
metropoliten kentler olmuştur. Yerel yönetim birimleri kentsel hizmetleri sunan yönetsel birimler olmanın
ötesine geçmiş ve uluslararası ticaret ve küresel iktisadi sistemde sahip oldukları roller ile de tanımlanmaya
başlamışlardır. Bu nedenle yerel yönetim reformu kapsamında en önemli değişimin belediyelerde ve özellikle
büyükşehir belediyelerinde yaşandığı söylenebilir. Öyleyse bu dönemde çıkartılan yasalar ile yerel yönetimleri
güçlendirmeye yönelik yapılan değişiklikler neler olmuştur?
4. YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini dört farklı açıdan ele almak mümkündür. Bunlardan ilki yerel
yönetimlerin yasal dayanaklarının güçlendirilmesi, ikincisi idari özerkliklerinin güçlendirilmesi, üçüncüsü mali
yönlerinin güçlendirilmesi ve son olarak demokratikleştirilmeleri sayılabilir (Öçal, 2015: 266).
2005 yılında yürürlüğe giren yeni Belediye Kanunu’nda belediyeler, “… kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organları seçmenler
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir” şeklinde tanımlanmaktadır. (md: 3/a) Böylelikle
belediyelerin zaten sahip oldukları idari ve mali özerklikleri yasal olarak da vurgulanmıştır.
Yasal olarak güçlendirilmeleri noktasından yaşanan bir diğer gelişme belediyelerin yetki ve görevleri
konusundadır. 1530 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelerin görevleri 82 maddede sayılmıştır. Belediyeler bu
saylı görevler dışında herhangi bir hizmet sunamazlar ve yetki kullanamazlardı. 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nda ise belediyelerin görevleri liste usulü sayılmak yerine soyut yöntemle belirlenmiştir. Böylece
belediyelere yetkilerini kullanma konusunda esneklik sağlanmıştır.
Yerel yönetimlerin yetki alanlarında esneklik sağlanmasının yanında merkezle olan ilişkilerinde de esneklik
sağlanmaya çalışılmıştır. Yönetsel anlamda ademi merkeziyet ilkesi ile merkeziyet ilkesi birbirinin zıttı değil
tamamlayıcısı ilkelerdir. Devletler bu iki ilke arasında birisine daha fazla ağırlık vererek yönetsel sistemlerini
oluştururlar. Türkiye’de bu tercih merkeziyetten yana olmuştur (Onar, 1952: 610). 2000 sonrası reformlara yön
veren belgelerde merkezin yerel üzerindeki vesayetini azaltmaya yönelik adımların atılacağına değinilmiştir.
Buna uygun olarak çıkarılan yasalarda da vesayeti azaltmaya yönelik düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.
2005 yılında yürürlüğe giren yeni İl Özel İdaresi Kanunu’nda merkezin taşradaki en üst temsilcisi olan
valinin il genel meclisi başkanı olması durumuna son verilmiştir. Bir yerel yönetim biriminin karar organı olan
il genel meclisinde atanmış bir başkan yerine seçilmiş bir başkanın olması merkezin yerel yönetim birimleri
üzerinde vesayeti azaltmasına yönelik önemli bir gelişmedir.
Merkezin vesayetini azaltmaya yönelik gelişmeler yaşansa da tamamen kaldırıldığını söylemek mümkün
değildir. Resmi plan ve programlarda merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetiminin sadece
hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olması gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir. Ancak bir takım konularda
merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki yetkilerini saklı tuttuğu görülmektedir. Örneğin imar konusunda
merkezi yönetimin önemli yetkileri bulunmaktadır.
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2008 yılında, başbakanlığa bağlı olan ve dolayısıyla merkezi yönetimin bir parçası olan Toplu Konut
İdaresine (TOKİ) imar konusunda yetkiler verilmiştir. Buna göre, belediyelerce hazırlanan ve yürürlükte
bulunan planlarla uyuşmasa da TOKİ’nin plan değişikliği ile istediği yerde proje yapabilmesine imkan
tanınmıştır. Belediye meclisleri ise projeyi uygun bulmaması durumunda üç aylık geciktirme süreci dışında
yetkileri bulunmamaktadır. Bu süre içerisinde belediye meclislerinde onaylanmayan planlar TOKİ tarafından
resen onaylanmaktadır (Milliyet.com, 2008).
Yerel yönetimlerin görev alanlarının genişletilmesi yetkilerinin artırılması ve vesayetin azaltılması tek
başına yeterli değildir. Bununla birlikte, yerel yönetimlerin sorumlu oldukları görevleri yerine getirmek ve sahip
oldukları yetkileri kullanabilmek içim mali yapılarının da güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu amaç doğrultusunda 2000’li yıllarda çıkarılan yerel yönetim yasalarında yerel yönetim birimlerinin
gelirlerini artıracak düzenlemeler yapılmıştır. 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun üzerinde yapılan değişiklikler ile yerel yönetimlere merkezi
yönetimden aktarılan paylar yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik sonrasında, genel bütçe vergi gelirleri
tahsilatı toplamından büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere verilen % 2,85'lık pay % 1,50'ye
indirilmiştir. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan % 2,50 oranı % 4,50'ye çıkarılmıştır. İl özel idarelerinin
aldığı % 1,15'lik pay ise % 0,5'e indirilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin gelirleri büyükşehir sınırları
içerisinden yapılan genel bütçe vergi gelirlerinin % 6’sı ile büyükşehir ilçe belediyelerinin genel bütçeden
aldıkları payın % 30’undan oluşmaktadır (Zengin, 2014: 104).
Yasada yapılan değişiklikler ile yerel yönetimlere merkezi idareden ayrılan paylar artırıldığı görülmektedir.
Ancak yerel yönetim gelirlerinin büyük bir kısmını hala merkezden gelen paylar oluşturmaktadır. Yerel
yönetimlerin mali özerkliğini güçlendirmek demek sadece bu birimlere merkezden aktarılan payların artırılması
değildir. Bununla birlikte yerel yönetimlere öz gelir kaynaklarını yaratabilme fırsatı sunulmalıdır. Bu sayede
yerel yönetimlerin yatırım kararlarını alırken merkeze bağımlılıkları da azaltılmış olacaktır.
Yerel yönetim reformunda belki de en sık kullanılan ilke demokrasi olmuştur. Yerel yönetimler ile
demokrasi arasında kurulan sıkı bağ sebebiyle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bir tür demokratikleşme
hareketi olarak algılanmıştır. Bu algının pek çok açıdan doğruluk payına sahip olduğu söylenebilir.
Bu dönemde çıkarılan yasalar ile atanmışları yerel yönetimlerin karar organlarındaki görevlerine son
verilmesi önemli bir demokratikleşme adımı olmuştur. Anayasa’da yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle
iş başına geleceği açıkça belirtilmektedir. Ancak valinin il genel meclisine başkanlık etmesi ve karar organı gibi
faaliyet gösteren encümende atanmış üyelerin olması gibi uygulamalar antidemokratik bir görünüm
sergilemekteydi. Yeni İl Özel İdaresi Kanunu ile birlikte valinin il genel meclisine başkanlık etme görevine son
verilirken il encümeninin de karar almaya yönelik yetkileri kaldırılmıştır. Böylece il encümeni icracı bir organ
özelliğine kavuşturulmuştur.
İl encümeninde Anayasaya aykırılık giderilmiş olsa da belediye encümeni için aynı şeyi söylemek mümkün
değildir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediye encümeninin karar almaya yönelik yetkileri hala
bulunmaktadır. Bununla birlikte encümende belediye başkanı tarafından atanan üyeler de görev almaktadır.
Dolayısıyla karar organı niteliğinde bir organın seçilmiş üyeler yanında atanmış üyeler ile faaliyet göstermesi
demokratikleşme yolunda eksik kalmış bir düzenleme olarak göze çarpmaktadır.
Demokrasi sadece halkın yöneticileri ve temsilcileri seçmesi anlamına gelmez. Aynı zamanda seçilmişlerin
halk tarafından denetlenmesini sağlayacak araçların geliştirilmesi ve seçmenlerin seçimler dışında da karar alma
süreçlerine katılması gerekmektedir. Bu noktada demokratikleşme amacını taşıyan bir diğer adım seçmenlerin
de karar alma sürecine katılması yönünde olmuştur. 2005 yılında kurulan kent konseyleri ile yönetimde katılımı
artıracak mekanizmalar geliştirilmeye çalışılmıştır.
Kent konseylerinin kurulması hem yurt içinde hem de başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası örgütler
tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılanmıştır. Ancak kuruluşundan kısa bir süre sonra konseylerin istenen
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ölçüde etkin işleyemediği görülmüştür. Kent konseylerinin işlerliğinde yaşanan bu sıkıntılar AB ilerleme
raporlarında da dile getirilmiştir (İlerleme Raporu, 2006: 6).
Yerel yönetim reformlarında en tartışmalı konulardan biri de ölçek meselesi olmuştur. Hizmetlerin hangi
ölçekteki birimler tarafından sunulması gerekliliği alan yazında da tartışmalı bir noktadır. Bu konuda farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin, Kamu Tercihi Okulu parçalı bir yerel yönetim yapısı ön görürken
bütünleşmeci yaklaşımlar kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla büyük ölçekte yerel yönetim birimlerini
savunmaktadır (Çınar vd, 2009: 15-19). Türkiye’de 2000 sonrası yerel yönetim reformuna hakim olan görüş,
küçük yerel yönetim birimlerinin kapatılması, parçalı yapıya son verilmesi ve sadeleşmiş bir yerel yönetim
sisteminin kurulmasıdır.
Bu doğrultuda ilk girişimin 2003 yılında çıkarılan kanun ile yapılmıştır. 5019 sayılı Kanun2 ile bir yandan
büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilmeye çalışılmış bir yandan da genişleyen sınırlar içinde kalan
köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır (Çınar vd., 2009: 57). Ancak bu Kanun dönemin Cumhurbaşkanı
tarafından Meclise geri gönderilmiştir ve Meclisin ısrar etmemesi üzerine yürürlüğe girmemiştir.
Ancak belediyelerin sınırları genişletmeye ve küçük yerel yönetim birimlerinin kaldırılmasına yönelik
çabalar sonraki dönemlerde devam etmiştir. 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanun3 ile ilk kademe
belediyeleri kaldırılmıştır ve büyükşehir olan illerde büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesinden
oluşan ikili yapıya geri dönülmüştür (Zengin, 2014: 101). Aynı kanunda nüfusu 2000 altında olan belediyelerin
kapatılmasına ilişkin bir hüküm de bulunmaktaydı. Buna göre Türkiye genelinde 836 belde belediyesinin
kapatılarak köye dönüştürülmesi ön görülmüştür. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesine
yaptığı başvuru sonucunda 836 belde belediyesi köye dönüşmekten kurtulmuştur (Zengin, 2014: 101).
Yerel yönetimlerde ölçeğin büyütülmesi ve küçük yerel yönetim birimlerinin kapatılmasına ilişkin en
önemli yasal düzenleme 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun4 ile yapılmıştır. Bu yasa ile birlikte on dört
ilde daha büyükşehir belediyesi kurularak toplam sayı otuz büyükşehir belediyesine yükselmiştir. Kanun ile
yapılan en önemli değişiklik, yönetsel, siyasal ve ekonomik sonuçları itibariyle büyükşehir belediye sınırlarının
mülki sınırlara genişletilmesi olmuştur. Bununla birlikte, büyükşehir ilçe belediyelerinin sınırları da ilçe mülki
sınırlarına genişletilmiştir.
Bu düzenlemeyle birlikte otuz büyükşehirde tüm köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri
kaldırılmıştır. Böylece büyükşehir belediyesi olan otuz ilde büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe
belediyelerinden oluşan ikili bir yapı oluşturulmuştur. Bu düzenlemede amaç, yerel yönetimlerin parçalı
yapısına son vererek kaynakların mümkün olduğunca az birim arasında bölüşülmesi ve oluşturulacak güçlü mali
yapı sayesinde hizmetlerin daha etkin görülmesidir.
Ancak mali açıdan etkinlik ve verimlilik kaygıları ön planda tutulduğunda bazı noktalarda demokratik
ilkelerden tavizler verildiği görülmektedir. Bu noktada en önemli eleştiri yerel yönetim birimlerinin tüzel
kişiliklerinin kaldırılması noktasında yapılmaktadır. Türkiye’nin de imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nın (AYYÖŞ) 5. maddesinde “yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın el verdiği durumlarda
ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz”
ifadelerine yer verilmektedir. Ancak 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi olan otuz ilde köylerin, belde
belediyelerinin ve il özel idarelerinin hukuki varlıklarına son verilmiştir. Kısacası, söz konusu birimlerin
sınırlarında değişikliğin ötesinde bu birimlerin hukuki varlıklarına son verilmiştir. Kanun’un çıkarıldığı
dönemde referandumu mümkün kılmayacak önemli bir gelişmenin olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda
bu değişikliğin AYYÖŞ’ün 5. maddesi ile çeliştiğini söylemek mümkünüdür.

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun.
3
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
4
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
2
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5. DEĞERLENDİRME
21. yüzyılın sonlarına doğru devletin rolü neo-liberalizmle birlikte yeniden belirlenmiştir. Kamu yönetiminin
yeniden yapılandırılması bu belirlenim sürecinin kaçınılmaz sonucu olmuştur. Kamu yönetimin neredeyse
tamamında yaşanan değişimin bir parçası da yerel yönetim alanında yaşanmıştır. Türkiye’de ise yerel yönetim
alanındaki reform çalışmalarının 2000’li yıllarda yoğunlaşmıştır.
Son on dört yıllık süreçte yerel yönetim reformunu şekillendiren anlayış neo-liberalizm olmuştur. Bu
doğrultuda rekabeti artıracak, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacak, yönetimde katılımı artırabilecek
ve verimliliği sağlayacak bir yerel yönetim sistemi kurulmaya çalışılmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda neredeyse tüm yerel yönetim birimleri için yeni yasalar yürürlüğe girmiştir.
Yapılan yasal düzenlemeler ile bu amaçların çoğuna ulaşıldığı söylenebilir. Ancak yerel yönetimler merkezi
yönetimden ayrı değil onun tamamlayıcısıdırlar. Dolayısıyla sadece yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler
yapılması yeterli değildir. Bu nedenle, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin birlikte ele alınmadığı yasal
düzenlemelerin bir ayağı eksik kalacaktır. Bununla birlikte, toplumsal ve ekonomik yapının da bu değişime ayak
uydurabilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki bölümlerde yerel yönetimler alanında yapılan değişikliklerle, yasal dayanakların
güçlendirilmesi, vesayetin azaltılması, mali yapının güçlendirilmesi ve demokratikleşme amaçları taşındığı
belirtilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan pek çok düzenleme de mevcuttur. Ancak uygulamaya
bakıldığında hala bazı aksaklıkların yaşandığı görülmektedir. Bu nedenler, Merkezin yerel yönetim üzerindeki
yetkisinin hukuka uygunluk denetimi ile sınırlandığı, öz kaynaklarını yaratabilen ve kullanabilen, halkın
yönetime katılımını ve yöneticiler üzerindeki denetimini sağlayacak araçların geliştirildiği kısaca idari ve mali
özerkliğin güçlendirildiği bir yerel yönetim sistemi için yeni düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÖZ
Akademik ve siyasi alandaki değişimler yeni üretilen veya var olup da görünürlüğü arttırılan kavramlardan takip
edilebilmektedir. Katılım kavramının yakın dönem kamu yönetimi reform sürecinde sık sık dile getirilmesi de onu ikinci
gruba dâhil etmeyi gerektirmektedir. Söz konusu reform sürecinin yerel boyutunda katılım kavramı özellikle belediyelerle
ilişkilendirilerek öne çıkarılmış, yerel yönetim organı olmasa da yardımcı kuruluşlar olarak anılan mahalle muhtarlıkları
gözden kaçırılmıştır. Bu yazı katılımı karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerine katılım olarak ele almakta ve yakın
dönem yerel yönetim reformları zemininde yükselmektedir. Ayrıca yerel düzeyde katılımın içinin doldurulmasının,
mahallelinin belirleyeceği yöntem, araç ve kaynaklarla donatılan muhtarlıklar eliyle mümkün olabileceği teklifinde
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Katılım, mahalle, mahalle muhtarlığı, belediye, yerel yönetim reformları.
A Forgotten Unit for Participation in Decision-Making, Practice and Control Processes: Neighborhood Authority
Abstract
The changes in the academic and political literature can be easily observed that new concepts are put in use or
already existing concepts are used in a stronger meaning. The concept of participation have been used in the recentintroduced reforms within the field of public administration many times, so it falls in the second group. This concept has
been in use concerning municipal administration within the part of local affairs of the aforesaid reforms. In doing so,
neighborhood authorities which are known as supportive association have not been considered as a part of the local
authortiy. In this study, the concept of participation is used to mean participation in decision making, practise and control
processes. Also, the lack of the aforesaid reforms concerning the neighborhood authorities have been analyzed and certain
propasal have been forwarded. It may well be possible to empower the local participation by enhancing the status and
resources of the neighborhood authorities. Anyway, the neighborhood residents of the itself should be source of this
enterprise.
Keywords: Participation, neighborhood, neighborhood authority, municipality, local government reforms.

1. “KATILIM” KAVRAMI HAKKINDA
“Her yerde olan hiçbir yerde değildir.”
(Montaigne, 1970)
Akademik yazında kullanılan kavramlar kullanıldıkları dönemlere göre farklı içerikler kazanabilirler.
Başka bir deyişle yazılışı aynı biçimde olan kelimelerin yüklendikleri anlamlar döneme bağlı olarak değişebilir.
Oldukça dikkatli izlenmesi gereken bu süreç, bazı zamanlarda aynı kelimeye farklı anlamlar yüklemenin de
ötesine geçerek o kavramın yeniden keşfedilmesi gibi bir heyecanı yansıtabilir. Bazı zamanlarda ise belirli
kavramlar neredeyse her mesele ile bağdaştırılabilir/ilişki kurulabilir hale getirilebilir. Böylelikle söz konusu
kavramların akademik yazındaki görünürlüğü arttırılır ve her yerdeliği sağlanır. Hatta pek çok kez, bu süreç
siyasi söylemlerle/politika ifadeleriyle paralel ilerler. Böyle bakıldığında bu metnin de kavrama yer veriyor
oluşu yığının birikintisine bir yenisini ekleme olarak anlaşılabilir ancak metnin asıl amacı, bu kadar gösterilerek
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içi boşaltılan söz konusu kavramı en basit temelde tanımlamak ve pratikte gerçekten uygulamaya sokmak için
teklifte bulunmaktır. Bundan evvel kavramın mevcut durumu üzerinde biraz daha düşünmek faydalı olabilir.
“Katılım” bir kavram olarak “kendinde” olumlu bir çağrışımı ifade etmektedir. Yani verimlilik, etkinlik
ve reform gibi olumlu bir karşılığa denk düşen çağrışımlar arasında yer almaktadır fakat bu metin için asıl
önemli olan katılım kavramının son dönemlerin yıldızı parlayan kavram setinde yer alıyor oluşudur. Başka bir
ifade ile katılımın genel olarak sosyal bilimler alanyazınında ve özel olarak kamu yönetimi disiplininde
neredeyse katılmadığı mesele yok gibidir. İçinde bulunduğumuz dönemde, disiplinin ana akım söylemlerinde
öne çıkan kavramın eleştirel bakış açılarında da başat rol oynadığını iddia etmek mümkündür. Örneğin
Frankfurt Okulu olarak da bilinen eleştirel kuramcıların görüşlerini Amerikan kamu yönetimi disiplinine
uyarlamaya çalışan Richard C. Box ve Robert B. Denhard’ın metinlerinde halk katılımı önemli bir tema olarak
ele alınmaktadır (bkz. Box, 2005; Denhardt ve Denhardt, 2003).
Katılımı doğrudan tahtından indirmeye odaklanan pek az sayıda metin bulunmaktadır. Bunlar arasında
Marcus Miessen’in “Biri Katılım mı Dedi?”, “Katılımın Şiddeti” ve “Katılım Kâbusu” adlı üçlemeleri 1 öne
çıkmaktadır. Miessen mimar olduğu için katılımı bu doğrultuda eleştirse de eserlerinde katılım hakkındaki
görüşleri genel olarak sosyal bilimler için de önem kazanmaktadır. Miessen’e göre katılım ağırlıklı olarak “sahte
bir nostaljik bir arzu” olarak savunulur ve katılım tarzları popülist bir biçimde kullanılabilir. Örneğin kriz
durumlarındaki halkoylamaları kendi başına karar almaktan çekinen iktidarların bir aracı haline getirilmiştir.
Herkese sorulan bir mesele hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duymayan temsilcilerin bu davranışları azınlıkçoğunluk konusuna indirgenerek yansıtılır. Bu durum demokrasiyi aşındırdığı kadar tehlikelidir de (Miessen,
2013: 33-34).
Mieesen için katılım bir savaş ve çatışmadır. Çünkü katılım “ortak bir şeyi paylaşma” anlamına da gelir
ki bu ortak şey aslında gücü/iktidarı işaret etmektedir (Miessen, 2013: 41, 43). Dolayısıyla güç ilişkilerinin
paylaşılması katılanın ona izin verilen alanın dışına çıkmamasını gerekli kılar. Başka bir deyişle katılma
yalnızca katılımı sağlayanın (izin verenin) belirlediği araçlarla ve belirlediği miktarda mümkündür. Böylece
hem gerekli meşruiyet zemini sağlanır hem de katılanların iknâsı (toplumsal yatıştırma, sf. 35) tamamlanır.
Miessen’in katılımı ele alışı da tam bu noktada açıklığa kavuşur: size izin verilmeyene de katılmak için
diretmek; katılmanız istenmeyen bölgede de bulunmak ( Miessen, 2013: 44).
Bu metinde katılım kavramı farklı yorumları da dikkate alınarak ancak en yalın haliyle kullanılacaktır:
güç merkezlerinin karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerine vatandaşın dâhil olması. Bu dâhiliyet ise
hem kararları belirleyebilmeyi, hem uygulama esnasında müdahale edebilmeyi hem de sonuçları
sorgulayabilmeyi içerecek biçimdedir. O yüzden iki cümle evvelinde başkası tarafından yapılana işaret eden
yani edilgen çatıya sahip (dâhil) “edilmek-edilmesi” kelimesi yerine işi doğrudan yapanı anlatmaya yarayan
(dâhil) “olmak-olması” kelimesi seçilmiştir.
Metnin kapsamı gereği odağında “mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesi” bulunmaktadır. Bu
açıklama doğrudan yerel yönetimleri işaret ediyor gibi görünse de hukuki olarak kamu tüzel kişiliğine sahip
olmadığı için yerel yönetim organı sayılmayan muhtarlıklara işaret etmesi bakımından önemlidir. Ayrıca odağın
muhtarlık olarak seçilmesinin birden fazla iddiayı varsaydığı da belirtilmelidir. Bunlardan ilki yüz yüze ilişkiler
geliştirme ve mekânsal pratikler açısından kolay ulaşılabilirliktir. İkincisi ise mevcut durumdaki güç
dağılımında daha az (hatta belki hiç) paya sahip olan bu birimlerin tam da bu sebeple katılımla olan ilişkisinin
zayıf kaldığına olan inançtır. Diğer bir deyişle yerel düzeyde, vatandaşın karar alma, uygulama ve denetleme
süreçlerine katılımı istenirse muhtarlık birimlerinin güçlendirilmesi bir tercih olabilir. Güçlendirmenin araç,
yöntem ve kaynağı ise yine vatandaşın ve mevcut durumdaki muhtarların değerlendirmeleriyle ve bu birimler
üzerindeki araştırmalarla belirlenmelidir. 2002 yılı itibariyle başlayan reform sürecinde genel olarak katılım
önemli bir yer işgal ederken özel olarak yerel yönetimlerin katılımla ilişkisi belediyeler üzerinden
Kitapların orjinalleri şöyledir: Markus, Miessen (2006), Did Someone Say Participate: An Atlas of Spatial Practice, MIT
Press, Cambridge; (2007) The Violence of Participation, Sternberg Press, Berlin; (2010), The Nightmare of Participation,
Sternberg Press, Berlin. Üçlemenin yalnızca sonuncusu Türkçe’ye çevrilmiştir: Markus, Miessen (2013), Katılım Kâbusu,
Metis Yayınları, İstanbul, (Çev. B.Doğan).
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sürdürülmüştür. Dolayısıyla mahalle ve muhtarlıklar katılım süreci reformlarında hak ettikleri ilgiyi
görememişlerdir.
Reform sürecinin yerel yönetim-katılım ilişkisinden evvel genel olarak katılımı ele alış biçiminin
hatırlatılmasında yarar vardır.
2. 2002 SONRASI REFORMLARDA KATILIM MESELESİ
2002 tarihi Türkiye’nin reform tarihi açısından önemlidir. Çünkü bu tarihten günümüze oldukça kısa bir
dönem (2015 Haziran-2015 Kasım) dışında tek parti iktidarlığında bir hükümetin yönetimi söz konusudur.
Dolayısıyla böyle bir zaman aralığında yeniden yapılanma adımları daha kolay ve hızlı biçimde atılabilmiştir.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarlığındaki yönetsel reformlarda “katılım” da sıklıkla altı çizilen bir
kavram olmuş ve pek çok düzenlemenin amaçları arasında yer almıştır. Bu reform dönemindeki
düzenlemelerden doğrudan katılımı odağına koyanlardan başlatılacak bu anlatı yerel yönetimlere doğru
özelleşecektir.
AKP, 2002 yılında, henüz 58. hükümeti kurmadan önceki seçim döneminde katılım meselesini odağına
yerleştiren bir söylemi takip etmiştir. Bu söylemin esasını oluşturan ise o dönemin seçim beyannamesi olarak
kabul edilebilir. Doksan üç sayfa olan beyannamede katılım kelimesinin otuz sekiz kez geçiyor olması bu
kavramla kurulan ilişkinin anlaşılması açısından bir veri olarak kabul edilebilir. Beyannamede bu kadar sık
tekrarlanan kavram birden fazla konuyla bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Ağırlıklı olarak katılımcı demokrasi
ve halkın katılımı vurgulanırken sivil toplumun katılımına da yer verilmiştir. Bunların dışında yerel
yönetimlerin politikalarının uygulanmasına katılım ya da ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde
ailelerin katılımı gibi çeşitli politikalar üzerinden de bir katılım anlayışına yer verilmiştir. Beyannamede “kamu
hizmetlerine katılım ve işbirliğinin yerel yönetimlerden başladığı”nın kabulü dikkat çekici olup bununla ilgili
düzenlemeler metnin yerel yönetimlerle ilgili başlığı altında incelenecektir. O yüzden yine beyannamede
katılımla doğrudan ilişkili olarak bahsi geçen E-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gibi
yapısal düzenlemelere burada değinilebilir (AK Parti Seçim Beyannamesi, 2002).
2002 seçimlerinden sonra tek başına iktidar olan AKP, seçim beyannamesi ile aynı doğrultuda
hazırlanan Acil Eylem Planı’nı 30 Kasım 2002 tarihinde 55 sayılı Başbakanlık Genelgesi (BG, 2002/55) ile
uygulamaya koymuştur. Planın ilk adımı E-Dönüşüm Türkiye Projesi (RG, 2003: 25269)’dir. Bu proje daha
önceden yürütülen e-devlet, e-Türkiye gibi parçalı projeleri tek bir çatıda toplanması ihtiyacından doğmuştur.
Projenin sayılan yedi amacı arasında “Vatandaşın bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki
karar alma süreçlerine katılımı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi” de bulunmaktadır. Dolayısıyla seçim
beyannamesinde vurgulanan “katılım” kavramı Acil Eylem Planı ile tekrar ele alınmış ve E-Dönüşüm Türkiye
Projesi ile uygulamanın ilk adımı atılmıştır.
Bununla birlikte e-devlet kapsamında Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS), Vergi İdareleri
Otomasyon Projesi (VEDOP), E-Devlet Kapısı ve E-Okul gibi çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Farklı
alanlardaki projeler birbirlerinden farklı amaçlara hizmet etse de katılımın sağlanması noktasında
kesişmektedirler. Elbette katılım vergilerin ödenmesinden velilerin okulla olan diyaloglarının geliştirilmesine
kadar çeşitlilik gösteren projelerde farklı anlamları yüklenmektedir.
Daha evvel belirtildiği üzere seçim beyannamesinde katılımın sağlanmasına yönelik olarak E-Dönüşüm
Türkiye Projesi dışında bilgi edinme hakkının getirileceğinden de bahsedilmektedir. Bu doğrultuda 4982 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (RG, 2003: 25269) çıkarılmıştır. Amacı, “Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği
olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin
esas ve usulleri düzenlemek” olarak belirtilen Kanun, bir Bilgi Değerlendirme Kurulunun oluşturulmasını da
öngörür. Kurul yapılacak itirazlarla ilgili olarak karar almakla sorumlu tutulmuştur.
Kanun’un halkın katılımını denetim üzerinden yapılandırdığı söylenebilir. Yani Kanun, bu metnin
katılımı karar verme, uygulama ve denetim süreçlerine katılım olarak güç ilişkileri üzerinden oluşturduğu
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tanımının denetim kısmına işaret etmektedir. Bu yüzden Kanun’un katılım politikası açısından kapsama dâhil
edilmesinde bir sakınca yoktur. Bu ilişki bağlamında yine kapsama dâhil edilebilecek bir düzenleme de Kamu
Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun kurulmasıdır. Bu kurum yasal dayanağını öncelikle 2010 yılındaki
anayasa değişikliğini belirleyecek olan halk oylamasında bir hak olarak düzenlenmekle bulur. Daha sonra ise
6328 sayılı Kanun (RG, 2012: 28338) ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un amacında “kamu
hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle idarenin her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere…” denilmektedir.
Amaçta belirtilen “idarenin faaliyetlerini incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunma” vatandaşın katılımını
sağlamak açısından önemli olsa da kurumun yaptırımının olmaması katılımın sonuç vermesi açısından
etkinliğini zayıflatmaktadır.
Vatandaşların şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER)’nin kurulması da katılım şiarıyla ilişkilendirilebilir. 2006 yılında BİMER’e ilişkin genelgede (RG,
2006: 26055) doğrudan kamu yönetimi alanyazına atıf yapılmaktadır. Genelgeye göre bu alanyazında
“yönetişim” ve “yönetime katılma” kavramları ön plandadır. Bu kavramlar teknik olmakla birlikte aynı zamanda
birer değeri de ifade ederler. Hayata geçirilebilmeleri ise ancak vatandaşların şikâyet, talep, görüş ve önerilerini
iletebilmeleri ve en hızlı biçimde karşılık alabilmeleri ile mümkündür. Ayrıca demokrasinin sağlıklı
işleyebilmesi için de vazgeçilmezdir (RG, 2006: 26055). Genelgedeki bu açıklamalara göre demokrasi ile
yönetime katılma ve yönetişim arasında doğrudan bir bağ kurulduğu söylenebilir. Katılmanın kamu yönetimi
alanyazınında son dönemlerde öne çıkarılan ilkelerden biri olarak ve vatandaşları yönetimle ilgili süreçlere dâhil
etmenin karşılığında kullanıldığı görülmektedir.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı da 2002 yılı sonrasındaki reform sürecinin bir parçası
olarak katılım kapsamında değerlendirilebilir, ancak bu hakkın getirilmesinde gerekçe olarak Türkiye’den
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giden başvuru sayısının azaltılması gösterilmiştir. Buna rağmen bu hak,
alınan kararlara itiraz edebilmekle ilgili olarak kişileri tek başlarına harekete geçirecek düzeneği (mekanizmayı)
sağlamaktadır. Dolayısıyla bireysel katılımın bir boyutunu yansıtması açısından değerlendirilebilir.
Bireysel katılımın örgütlü hale dönüştürülmesi sivil toplum örgütleri üzerinden de incelenebilir. Bu
yüzden söz konusu dönemde sivil toplum örgütleriyle ilişkili mevzuatın temel değişikliklerini hatırlatmakta
fayda vardır. Bunlar arasında 2004 yılında çıkarılan 5253 sayılı Dernekler Kanunu (RG, 2004: 25649) ile 2008
yılında çıkarılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG, 2008: 26800) başı çeker. Kanunların her ikisinde de iç
denetim ilkesi benimsenmesi önemlidir. Bunun dışında yeni dernekler kanunu ile birlikte çocuk derneklerinin
kurulabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Derneklerin diğer sivil toplum örgütleri ile platform
oluşturabilmesinin de önü açılmıştır. Vakıfların ise şube açabilmeleri, mal edinebilmeleri ve bu mallar üzerinde
tasarruf yetkisine sahip olmaları ayrıca uluslararası işbirliği yapabilmeleri mümkündür. Hatta bu hak
yabancıların kurduğu vakıflar için de geçerlidir. Yabancı meselesi ve bu kanunların yönetmelikleriyle olan
ilişkileri konu ile ilgilenenlerin farklı açılardan eleştirilerine yol açmıştır. Söz konusu mevzuat değişiklikleri
katılımın örgütlü biçimine ilişkin olarak da başka bir çalışmada ele alınabilecek niteliktedir.
Buraya kadar 2002 yılı sonrasının yönetsel reformlarından doğrudan katılımla ilişkilendirilebilecek
olanları hatırlatılmıştır. Bu hatırlatma yerel yönetimleri de kapsayacak biçimde genişletilmezse eksik kalacaktır.
Çünkü AKP’nin ilk seçim beyannamesinden bu yana yönetime katılımın hayata geçirilmesinde en önemli atıf
yerel yönetimlere yapılmıştır. Bu yüzden, yerel yönetim düzeyinde vatandaşın yönetime katılımını sağlama
amacıyla yapılan düzenlemelere de bakılması gerekmektedir. Böylece halka en yakın düzeyde bulunan mahalle
muhtarlıklarının, vatandaşın katılımını sağlama amacını gerçekleştirebilecek biçimde güçlendirilmediği ortaya
çıkacaktır. Hatta yalnızca bu amaçla değil, herhangi başka bir amaçla da bu birimlere kökten biçimde
dokunulmadığı gösterilecektir.
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3. YEREL YÖNETİM REFORMLARINDA KATILIM
AKP hükümetleri yerel yönetimi doğrudan belediyeler üzerinden ele alma eğilimindedirler. Başka bir
deyişle AKP hükümetleri süresince, Türkiye’nin yerel yönetim birimlerini oluşturan il özel idaresi, belediye ve
köy arasında üzerinde en çok durulanı belediyeler olmuştur. Bu, mevzuat değişikliklerinden siyasi söylemlere
kadar etkisini hissettiren bir tespit olarak düşünülebilir. Böyle bir tespit, katılımın yerel yönetimler üzerinden
sağlanması gerektiğine ilişkin açıklamalarla birlikte düşünüldüğünde belediye ve katılım ilişkisine daha
yakından bakılmasını gerekli kılar.
Belediye-katılım ilişkinin bağları 2002 yılından evvelki süreçte Yerel Gündem 21 üzerinden
kurulmuştur. Gündem 21 (UN, 1992) metnindeki ilkelerin yerel düzeyde uygulanmasını düzenleyen dört
maddesi,2 1997 yılında Türkiye’de Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak hayata geçirilmeye
çalışılmıştır. Akabinde pilot uygulamalara Bursa dışındaki belediyeler de dâhil edilmiştir. Katılımla doğrudan
ilişkilendirilebilecek “Kent Konseyi” uygulaması da bu sürecin bir yansıması olarak farklı isimlerle varlık
göstermiştir. İkinci AKP hükümeti döneminde ise 2005 yılındaki 5393 sayılı Belediye Kanunu (RG, 2005:
25874) ile tek bir isim altında birleştirilerek yasal nitelik kazanmıştır. Kanuna göre kent konseyi “kent
yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap
verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır” (md. 76). Kent konseyine ilişkin
çıkarılan yönetmeliğin (RG, 2016: 26313) son haline göre ise kent konseyi, -mahallin en büyük idari
amiri/temsilcisi; -belediye başkanı/temsilcisi; - illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenen kamu
kurum ve kuruluşu temsilcilerinden en fazla 10 kişi; - beldede teşkilatı olan siyasi parti temsilcileri; -kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, noterlerin, baroların vakıf ve derneklerin temsilcisi; -kent
konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi; - üniversitelerden en fazla 2 kişiden oluşan
temsilci (üniversite sayısı birden çoksa her üniversiteden 1 temsilci) ve son olarak mahalle sayısı 20’ye kadar
olan yerlerde mahalle muhtarları, diğer yerlerde ise üst sınır 20 olmak üzere belediye başkanının çağrısıyla
toplanan muhtarların yüzde 30’undan oluşur. Konseyin kararlarının bağlayıcılığının olmaması ve herhangi bir
sebepten herhangi bir örgütte yer almayan vatandaşların konseyde söz hakkının bulunmaması gibi sebeplerle
kent konseyleri belirli güç kümeleri arasındaki ilişkilere hapsolmuş durumdadır. Konseylerin belediye
kararlarını doğrudan etkileyebilecek bir konumda olmaması alanyazında çeşitli örnekler üzerinden “kararlara
değil etkinliklere katılım” olarak değerlendirilmiştir (Özkan Erdoğan, 2015: 34).
Kent konseyleri dışında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (RG,
2005: 25745)’nda meclis toplantılarının halka açık yapılacağı da belirtilmiştir. Bu süreçte yerel yönetim
organlarındaki halka açık toplantıların da katılımla ilişkilendirilmesi mümkündür. Vatandaşın bilgi edinmesi ve
alınan kararlardan haberdar olmasına yönelik maddenin ne derece işletildiği başka araştırma ve çalışmaların
odak noktası olabilecek niteliktedir.
Yerel yönetimlere ilişkin düzenlemelerde katılımı meclis toplantılarını halka açma ya da konsey
oluşturma gibi ilk akla gelen oluşların dışında da değerlendirebilmek mümkündür. Örneğin Türkiye’nin de
onayladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı (RG, 1992: 21364) gereğince yerel yönetimlerin
sınırlarındaki değişikliklerde halk oylamasına gidilmesi gerekmektedir. Bu maddenin vatandaş katılımını
doğrudan sağlama amacı taşıdığı kuşkusuzdur. Öyleyse hem katılım şiarının sık sık dile getirilmesi bakımından
hem de söz konusu Şart’a taraf olmanın gereği olarak yerel yönetimlerin sınır değişikliğinde halk oylamasına
gidilmesi beklenmektedir ancak ne 2004 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu (RG, 2004: 25531)’nda ne 2008
Bu dört madde Gündem 21 metninin 28 bölümünü oluşturan “Yerel Otoritelerin Gündem 21’i Desteklemekteki
Öncelikleri” başlığı altında yer almaktadır. Buna göre maddeler sırası ile şöyledir: 1) Her bir ülkedeki yerel yönetimlerin
kendi halkları ile katılımcı bir süreç sonucunda üzerinde uzlaşılan bir “Yerel Gündem 21” oluşturmaları; 2) Yerel
yönetimlerin birbirleriyle olan işbirliğini arttırma amacına yönelik olarak uluslararası topluluğun katılımcı süreci
desteklemesi; 3) Yerel otoriteler arasındaki deneyimleri ve bilgi alışverişini güçlendirmek için şehir birliklerinin
temsilcileri ve diğer yerel otoriteler arasındaki eşgüdüm ve işbirliğini arttırmak; 4) Her ülkedeki yerel yönetim
otoritelerinin karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine kadınların ve gençlerin katılımını sağlayacak kontrol(gözlem)
programlarını uygulamaları ve desteklemeleri.
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tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (RG, 2004: 26824)’da ne de 2012 tarihli On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG, 2012: 28489)’da böyle bir
oylamaya gidilmiştir. Bilhassa 2012 tarihli Kanun’la yerel yönetimler üzerinde kökten değişiklikler yapılmış ve
büyükşehir kurulan illerdeki ilçelere bağlı köy ve belde belediyelerinin kamu tüzel kişilikleri sonlandırılmıştır.
Bu mülki sınırlar içinde kalan belde belediyeleri tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine
bağlanırken köyler ise mahallelere dönüştürülmüştür. Söz konusu illerdeki il özel idarelerinin de kamu tüzel
kişilikleri kaldırılmıştır (md. 1). Böyle kökten yapılandırmaların karar aşamasında ise vatandaşın katılımını
sağlayacak herhangi bir sistem/yönteme başvurulmamıştır.
Katılımı belediye öncelikli sürdürülen yerel yönetim reformları üzerinden inceleyebilmek mümkündür
ancak bu noktada vatandaşın yüz yüze ilişkiler geliştirdiği mahalle muhtarlıklarını da gözden kaçırmamak
gerekir. Çünkü her ne kadar kamu tüzel kişiliğine sahip olmasalar da seçimle belirlenen bir yönetime sahip olan
mahalleler katılımın etkinleştirilmesi için de önemli bir konuma sahiptirler.
4. MAHALLE MUHTARLIĞI İSTENEN KATILIMI SAĞLAYAMAZ MI?
2002 sonrası reformların yerel düzeyinde, katılımın sağlanabilmesinde öncelik belediyelere verilmiştir.
Kent konseyi gibi katılımı sağlamaya yönelik düzenekler (mekanizmalar) belediye bünyesinde oluşturulmuştur.
Böylece daha küçük ölçekli yerleşim alanları olan köy ve mahalleler üzerinden bir katılım gözden kaçırılmıştır.
Mahalleler kentlerin en küçük yerleşim alanları olarak nitelenecekse kentin yönetimine ilişkin söz hakkına sahip
birimler olarak da düşünülmelidir. Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasında mahallelere yönelik
niceliksel ve niteliksel dönüşümler yaşanırken bu birimlerin kendilerine ait bir kanunlarının hala olmadığı
gerçeği dikkate alınmamıştır. Kanunun olmamasının yarattığı sıkıntılar diğer kanunlardaki mahalleye ya da
muhtarlığa yönelik ifadelerle giderilmeye çalışılmıştır. Örneğin 5393 sayılı Belediye Kanunu mahalleyi
“Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk
ilişkisi bulunan idari birim” olarak tanımladıktan sonra 9. maddesinde “Mahalle ve yönetimi” başlığına yer
verir. Bu başlık altında ise mahallenin kurulması/kaldırılması ya da sınırlarının tespitine ilişkin hükümlerle
mahalle muhtarının görevi belirtilmektedir. Kanunun “Belediye (…) kararlarında mahallelinin ortak isteklerini
göz önünde bulundurur (…)” hükmü önemlidir. Çünkü hükme göre, belediyenin söz konusu istekleri hayata
geçirmek gibi bir görevi olmamakla birlikte aksi durumda davranmasının sonucuyla ilgili olarak da bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca mahalle ve muhtarlığına ilişkin tanımlamaların da bir belediye
kanununun maddesi olarak ele alınması bu birimin yasa koyucu tarafından “belediyeye yardımcı bir birim”
olarak düşünüldüğünü göstermektedir.
Temel hukuki ifadesini bu madde ile somutlaştıran mahalle ve muhtarları kent konseylerinde ve
belediye meclislerinin ihtisas komisyonlarında görüş bildirebilirler. Mahalle düzeyindeki katılımın belediyeye
yansıtılması ancak bu sınırlı düzenek içerisinde ve yasa koyucu tarafından belirlenen kurallar kapsamında
mümkündür. Yaptırımdan uzak görüş bildirme işlevinin etkinliği de elbette tartışmalıdır.
Daha evvel de bahsedildiği üzere 2002’den sonraki AKP hükümetleri reformlarında mahalle
muhtarlıklarına ilişkin köklü düzenlemeler yer almamaktadır. Mahalle muhtarlarının kuruluşuna ilişkin 1944
tarihli Kanun (RG, 1944: 5682) pek çok kez değiştirilmesine rağmen hala yürürlüktedir. Ayrıca mahalle
muhtarlarının yasal konumu ve bu birimlerin belediye ya da merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi ile olan
ilişkisi hukuki belirsizliğini korumaktadır. Bu süreçte muhtarlarla ilgili en belirgin düzenlemeler ise maaşlarının
iyileştirilmesidir.3
2015 yılı ise tüm reform sürecinde muhtarların öne çıktığı bir yıl olarak ele alınabilir. Çünkü bu yıl
içinde cumhurbaşkanı yaklaşık 50 bin muhtarla bir araya gelme niyetinde olduğunu dile getirmiş ve kısa
AKP hükümetleri dönemindeki muhtar maaşlarına ilişkin düzenlemelerin ayrıntılı bilgisi için bkz. Ş. Özkan Erdoğan,
Mahalle ve Türkiye’de Mahalle Muhtarlığı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2016, s. 123-124.
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aralıklarla toplantılara başlamıştır.4 Muhtarların görünür kılınması ve gündemde olmaları açısından önemli olan
bu toplantılar katılım açısından eleştiriye açıktır. Çünkü toplantılar Cumhurbaşkanı’nın muhtarlara hitabı
şeklinde tek yönlü olarak gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle muhtarların da konuşmaya doğrudan dahil
olabildikleri yani müzakereci bir ortamdan uzaktır.
2015 yılının bir diğer özelliği bu yıl içerisinde, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından “Muhtar
Talepleri” konulu bir genelge (MİGM, 2015) yayımlanmış olmasıdır. Genelgede muhtarlıkların katılım ve
demokrasi ile bağı kurularak önemleri vurgulanmış ve elektronik bir sistem olan “Muhtar Bilgi Sistemi”
tanıtılmıştır. Ayrıca aynı yılın iki genel seçime de tanıklık etmesi sebebiyle muhtarların AKP’nin seçim
sürecinde de öne çıkarıldığı görülür. Hatta dönemin başbakanı tarafından 19 Ekim’in “Muhtarlar Günü” olarak
ilan edildiği duyurulmuştur (Özkan Erdoğan, 2016).
19 Ekim’i “Muhtarlar Günü” ilan eden genelgede (RG, 2015: 29507) “Muhtarlarımız, bir yandan köy ve
mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu
yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi
yerine getirmektedirler” ifadesi birkaç açıdan önemlidir. İlki muhtarların ve onların temsiliyle muhtarlığın
devlet kurumları ve yöre sakinleri arasındaki konumunun “aracı” olarak ele alınmasıdır. Bu birimlerden
özellikle mahalle muhtarlığının söz konusu aracı rolü daha evvel bahsedildiği üzere belirsizliğini korumaktadır.
Diğer bir deyişle bu birimler belediyenin hiyerarşik olarak altında olmadığı gibi diğer devlet kurumlarıyla da
nasıl bir bağlantısının olduğu net değildir. İkincisi ise muhtarlığın katılımcılığın sağlanmasında önemli bir
göreve sahip olduğunun belirtilmesidir ancak mevcut durumda muhtarlıklardan beklenen yalnızca kendilerine
iletilen istek/talep/şikâyet ya da görüşleri görece üst mercie iletmeleridir. Çünkü Muhtar Bilgi Sistemi’nin il
genelinde yürütülmesinde de hem valiler hem de belediye başkanları sorumlu tutulmaktadır. Bu durum mahalle
muhtarlıklarının yerel ve merkezi idareye yardımcı olarak düşünülmesi açısından anlaşılabilir niteliktedir
(Özkan Erdoğan, 2016: 135).
5. SONUÇ YERİNE
Katılım kavramı yeni üretilmiş bir kavram değildir. Yalnızca son dönemlerde etkinlik, verimlilik gibi
kavramlarla aynı kaderi paylaşmış ve başka bir meşruluk zemininde yeniden görünür kılınmıştır. Dolayısıyla
kavram yeniden altı çizildiği dönemdeki diğer değişkenlerle birlikte düşünülerek ele alınmalıdır. Böylece
kavramın putlaştırılmasının da önüne geçilmesi sağlanabilir. Bu bakış açısı kavramı değersiz ya da gereksiz ilan
ediyor değildir. Yalnızca kavrama neden bu kadar önem atfedildiğinin altında yatan sebepleri gözden
kaçırmamanın bir yolu olarak anlaşılmalıdır.
Bu metnin kavrama yüklediği anlamda katılım, karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerine
vatandaşın dâhil olmasını ifade etmektedir. Bu dâhil olma süreci gücü elinde bulunduranların (yasa koyucular
olarak düşünülebilir) sınırları çizdiği, kuralları ve araçları belirlediği bir düzeneği kastetmemektedir. Başka bir
deyişle katılımın hayata geçirilebilmesinde kimin neye katılacağı sorusu çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Böylece gerçek bir katılımda esas aktörü katılanlar oluşturabilir. Gücün paylaşılmasına işaret eden bu sistemde
katılım araçları ve yöntemleri de katılanlar tarafından belirlenmeli ve her aşamada sürece müdahale mümkün
hale getirilmelidir. Yani katılımın “etkin”liği ancak süreci etkileyebildiği ve değiştirebildiği ölçüde mümkündür.
2002 sonrası reform sürecinde bu kavram oldukça sık dile getirilmiştir. Pek çok yasal düzenlemelerin bu
amacı gerçekleştirme amacında olduğunun altı çizilmiştir. Kavramın özellikle yerel yönetimlerle
ilişkilendirilerek hayata geçirilebileceği vurgulanmıştır. Bu amaca uygun olarak ise yerel yönetim birimleri
arasında belediyeler üzerinde durulma eğilimi vardır. Kent konseyleri bunun en güzel örneğidir. Tüm bu süreçte
mahalle ve muhtarlıkları gözden kaçırılmaktadır. Çünkü bu birimlerin niceliksel ve niteliksel değişimleri
gerçekleştirilirken yetersiz mevzuatına dokunulmamıştır.
Bu toplantılara hala devam edilmektedir. En son toplantı (38. toplantı) 1 Haziran 2017 tarihinde, 12 ilden (Adana,
Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Çorum, Düzce, Hatay, Mersin, Ordu, Şanlıurfa, Samsun, Sivas) gelen köy ve mahalle
muhtarı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilmiştir.
4
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Hâlbuki bu birimlerin hem halka en yakın yerde ve daha küçük bir ölçekte bulunmaları hem de seçimle
belirlenen bir yönetime de sahip oldukları düşünülürse “katılım” kavramı ile bağının kurulması belediyeden
daha kolaydır. Katılımda vatandaşın yaşadığı yer hakkında karar verebilmesi ve alınan karara dâhil edilmesi
birbirlerinden farklı süreçlere işaret eder. Benzer biçimde alınan kararlara desteği ya da itirazı ile eşitler
arasındaki tartışma/uzlaşma/zıtlaşma süreçleri de farklı düzenekleri gerektirir. Dolayısıyla yerel yönetimlerde
katılımın hayata geçirilmesinde mahalle muhtarlıklarından yararlanılabilir. Bunun için ise ilk olarak sürecin esas
aktörlerini oluşturan yöre sakinleri ve mahalle muhtarlarının talepleri ve ihtiyaçlarıyla oluşturulacak bir mevzuat
değişikliğine ihtiyaç vardır. Böylece amaç, yöntem, araç ve kaynakları doğrudan belirlenmiş sistemde mahalle
muhtarlıklarının belediyeler ve diğer devlet kurumları ile olan ilişkileri de netleştirilmiş olacaktır. Bu boyutta bir
çalışma ise kararlı, planlı ve uzun süreli araştırmaları ve bir araya gelme süreçlerini gerektirmektedir. Hepsinden
evvel ise katılım konusundaki kararlılığı ortaya koyacaktır.
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ÖZ
Halk; sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda merkezi yönetimden ve yerel yönetim birimlerinden daha
kaliteli kamu hizmetini talep etmektedir. Yerel yönetim birimlerinden olan belediyeler, kamu hizmetini sunarken etik
ilkeleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak uygulamada bazen etik dışı davranışlarla karşı karşıya
kalınabilmektedir. Dolayısıyla belediyeler, bir taraftan halkın taleplerini gerekli ölçüde karşılamakla yükümlü olmakta,
diğer taraftan bu hizmetleri etik değerler temelinde yürütmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada daha etik bir
belediye hizmetinin nasıl olabileceği irdelenilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, Belediyeler ve Etik.
The Importance of Ethical Values in Services Offered by Municipalities
Abstract
People; in social, political, cultural and economic sense demands better quality public service from the central
government and the local government units. Municipalities are required to consider ethical principles when providing
public services. In practice, however, sometimes unethical behavior can be encountered. Therefore, the municipalities are
obliged to meet the demands of the people from one side to the necessary extent and from the other side it is of great
importance that the services are carried out on the basis of ethical values. This study examines how a more ethical
municipal service can be.
Keywords: Local governments, municipalities and ethics.

1. GİRİŞ
Etik ilkeleri, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sunumunda rehberlik yapan en önemli araçlardan
birisidir. Kamu hizmeti sunumunda, yasallık, dürüstlük, adalet, güven, eşitlik, saydamlık ve liyakat gibi etik
ilkeleri referans kabul edilir. Bu ilkelerle hizmet sağlayan personellerin halka karşı objektif ve dürüst
davranmaları sağlanır. Bu vesileyle halk ile hizmet sunanlar arasında güven geliştirici mekanizmalar
oluşturulmaya çalışılır. Gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetimler hizmet sunumlarında karşılaşılan rüşvet,
yolsuzluk ve kayırmacılık gibi etik dışı uygulamaların önüne yeteri düzeyde geçilemediği düşünülmektedir.
Bu çalışmada öncelikle etik sözcüğü ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Daha sonra belediye yönetiminde
etik ilkeleri ve bu alanda yapılan hukuksal düzenlemeler irdelenerek, belediye hizmetlerinde karşılaşılan etik
dışı uygulamalar ve bunlara ilişkin alınabileceği önlemler üzerine durulmaktadır.
2. ETİK
Küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişim ve dönüşümler, birçok sözcük gibi "etik" sözcüğünün de
tanımlanmasını güçleştirilmiştir. Genel olarak etik; ahlak, hukuk, kültür ve inançla birlikte değerlendirilen bir
sözcüktür. Bunun nedeni, etiğin, daha çok soyut bir sözcük olması ve pek çok alanla ilişkilendirilmesinden
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kaynaklanır. Etik sözcüğü, Yunancada, "karakter, davranış ve töre" anlamlarına gelen "ethos" sözcüğünden
türetilmiştir. Günümüzde etik, felsefede ahlaki değerleri inceleyen bir bilim dalı olarak kabul edilir (Atayman,
2004: 12).Etik, insana, günlük yaşamında neyi yapmasını ya da neyi yapmaması gerektiğini öneren değerler
bütünü, diğer bir ifadeyle insanların davranışlarına yön veren kendilerince şekillendirdikleri bir ilkeler
sistemidir (Stroll, 1956: 17-22). Etik, bir toplumda, belli bir yaşam şeklinden kaynaklanan ve mutlak olarak iyi
olduğu düşünülen davranış, kural ve ilkelerinin tümü olarak da ifade edilir. Bu noktada etik, insanların
belirlediği, bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelindeki değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyikötü gibi ahlaksal açıdan araştırır; temelde doğru ve yanlış davranış, değer ya da tutumların standartlarını
belirlemeye çalışır (Pehlivan, 1997: 1).
Etik ile en çok karıştırılan, kimi zaman aynı anlamda, kimi zaman da birbirinin yerine geçecek şekilde
kullanılan sözcük “ahlak”tır. Etimolojik olarak "etik" Antik Yunan’daki “ethos”tan, ahlak ise Latince “mos”
sözcüklerinden türetilmişlerdir. Hem “ethos” hem de “mos”, töre, gelenek, görenek, alışkanlık, karakter, huy ve
mizaç gibi anlamlara gelmektedir. Moral karşılığı olarak kullanılan ahlak sözcüğü Arapçadaki “hulk” kökünden
gelerek töre, gelenek, görenek, alışkanlık, huy ve karakter gibi manaları ifade etmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, “etik”, “moral” ve “ahlak” sözcükleri genel olarak aynı anlamda kullanılan terimlerdir. Ancak bu
terimlerin felsefede kazanmış oldukları anlamları dikkate alındığında birbirlerinden farklılık gösterdikleri
görülmektedir (Özlem, 2004: 23).
Ahlak, insanlar arasındaki ilişkilerde, kişilerin uymaları beklenen ve istenen davranışlar olarak tanımlanır.
Bunlar değersel olarak “iyi”-“güzel” ya da “doğru”-“yanlış” şeklinde nitelenen davranış ve eylemlerdir. Bu
noktada ahlak sözcüğünden, davranışlara ilişkin belirli bir yerde ve zamanda geçerli olan değer yargıları
anlaşılır. Bu yargılar tarihin belirli dönemlerinde belirli bir kişinin, sınıfın ve ulusun yaşamına girerek bireylerin
eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm, buyruk ve yasak gibi unsurların toplamı olarak görülür. Bu açıdan
ahlak, her alanda yaşamın içinde var olur. Dolayısıyla ahlaka, her tarihsel dönemde ve her insan topluluğunda
mutlaka rastlanılır (Özlem, 2004: 29).
Etik ve ahlak sözcükleri birbirleriyle karşılaştırıldığında; etiğin, karakterin eğitilmesi ve uygulamada karar
verebilmeye karşılık geldiği; ahlakın ise, bir toplumda doğru ya da yanlış kabul edildiği uygulamalar anlamında
kullanıldığı görülür (Yüksel, 2005: 50). Ahlak değerleri, tarihsel süreç içerisinde kişilere, toplumlara, bölgesel
ve ulusal değerlere; ekonomik, kültürel ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda etik
değerler daha evrensel ve daha az değişen ilkeler olarak değerlendirilir. Başka bir karşılaştırmada ahlak, olgusal
ve tarihsel anlamda yaşayan, topluma ve zamana göre değişiklik gösteren bir “değer” olmasına rağmen; etik bu
olguyu inceleyen bir felsefe disiplini kabul edilir. Felsefe disiplini olması bakımından etiğin görevi; herhangi bir
şekilde “ahlakı” geliştirmek ve buna uyulmasını sağlamak değil; aksine ahlaksal bağlantıların niteliği üzerinde
genel bir görüşü ortaya koymaktır (Takış, 1998: 5).
Ahlak, bireylerin günlük yaşamlarında nasıl davranacaklarına ilişkin yazılı olmayan standartları kapsar; etik
ise, daha soyut sözcüklere dayalı ve bunlardan neler çıkarılabileceğini araştırır (Pehlivan, 1998: 9). Dolayısıyla
etik, doğru ve yanlış davranış kuramı olurken; ahlak, onun pratiğini ifade eder. Etik bir kişinin belli bir
durumda ortaya koymak istediği değerlerle ilgilidir; ahlak ise, bu değerleri hayata uygulama şeklidir(Sayın,
1998: 8). Bu bağlamda “ahlak”ın yaşanan bir olgu ve “etik”inde bu olguyu sorgulayan bir disiplin olduğu
söylenebilir (Tepe, 1998: 9-24). Etik ve ahlak sözcükleri taşıdıkları anlam ve günlük yaşamdaki yerleri
bakımından bir bütünlük arz ederler. Birbirinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde ya pratiğe
dönüştürülemeyen değerler bütünü ya da doğruluğu-yanlışlığı sorgulanmayan davranışlar meydana gelir.
Kamu yönetiminin varlık nedeni, kamu hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu hizmetler
sağlanırken uyulması gereken ilkelerin neler olacağı sorunsalı "kamu yönetimi etiği" sözcüğünü ortaya
çıkarmıştır. Kamu yönetimi literatürü incelendiğinde, kamu yönetimi etiğine ilişkin farklı tanımlamaların
yapıldığı görülür. Kamu yönetim etiği, kamu yöneticilerinin karar alma ve kamu hizmetlerini yürütmede
uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, sosyal adalet, saydamlık, hesap verebilirlik ve kamu yararı gözetme gibi
ilke ve değerler bütünü olarak ifade edilir. Bunları benimseyen, karar alma ve uygulama süreçlerine dâhil eden
yönetime “etik yönetim” denilir (Eryılmaz, 2008: 330). Başka bir tanımda kamu yönetimi etiği, kamu
yöneticilerinin ortaya koyması gereken davranış kuralları, şekil ve şartları gibi bir takım yöntemlerin
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kullanılması olarak karşımıza çıkar. Bu noktada kamu yönetimi etiği, kamu hizmetinin yerine getirilmesinde
istenilmeyen davranışların önüne geçmeyi; istenilen davranışların da uygulanmasını sağlamayı amaçlayan ve
teşvik eden ilke ve standartlardan meydana gelir (Nohutçu, 2004: 393). Bu tanımlamalardan yola çıkarak kamu
yönetimi etiği, kamu personellerinin görev alanlarını ilgilendiren işlem ve eylemlerinde mevzuata uygun ve
bireysel ahlaki değerleri çerçevesinde hareket etmeleri biçiminde ifade edilebilir.
3. KAMU HİZMETLERİNDE ETİK İLKELERİYLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
Kamu görevlileri, kamu hizmetini yerine getirirken uymaları gereken ilke ve kurallar bulunmaktadır. Kamu
hizmetinin sunumunda etik dışı uygulamaların önüne geçmek, uyulması gereken ilke ve kuralların
uygulanmasını sağlamak sadece ulusal anlamda kamu kurum ve kuruluşların değil; aynı zamanda küresel
boyutta uluslararası kuruluşların gündeminde tartışılan ve çözüm bulunmaya çalışılan bir konu olarak
görülmektedir. Hem ulusal hem uluslararası kuruluşlar etik bir kamu yönetimi oluşumunu sağlamak için bir
takım hukuki düzenlemeler yaparak etik dışı uygulamaların önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Bu durum kamu
yönetimindeki etik sorunların uluslararası boyutunun olduğunu ve çözümü için ortak bir mücadeleye ihtiyaç
olduğunu göstermektedir.
Uluslararası boyutta etik bir yönetim anlayışına ilişkin olarak OECD Konseyinin 23 Nisan 1998’de“kamu
hizmetinde etik davranışı geliştirme” alanında aldığı tavsiye kararı, kamu hizmetlerinde uyulması gereken ilke
ve kurallar, hizmet sunumundaki uygulamalara ve davranışlara yön verici niteliktedir. Bu tavsiye kararında
üzerinde uzlaşılan “Kamu Hizmetinde Etik Yönetim İçin Prensipler” yer almaktadır. Söz konusu kararda üye
ülkelerin bu tavsiye niteliğindeki ilkeleri referans almaları gerektiği vurgulanmıştır. Tavsiye niteliğindeki ilkeler
“Kamu Hizmetinde Etik Yönetim İlkeleri” şeklinde belirlenmiştir. Bu ilkeler şunlardır (Yatkın,2015:243):
- Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken etik standartları açık ve anlaşılır
olmalıdır.
- Kamu görevlilerine etik alanında rehberlik ve danışmalık yapmak üzere mekanizmalar
oluşturulmalıdır.
- Kamu görevlileri kamu hizmetinde tespit ettikleri hatayı bildirdikleri zaman sahip oldukları hakları ve
yükümlülüklerini bilmelidirler.
- Kamu görevlilerine etik ile ilgili gösterilecek siyasi sorumluluk, onları etik davranışta bulunmaya
teşvik etmelidir.
- Kamu hizmet sunumunda karar verme süreci şeffaf olmalıdır.
- Yöneticiler görevlerini yerine getirirken etik davranış sergilemeli ve diğer personellere de etik
davranmayı teşvik etmelidirler.
- Hizmet sunumunda yönetim politikaları, prosedürleri ve uygulamaları etik davranışı teşvik edici
olmalıdır.
- Kamu hizmetinde istihdam şartları ve insan kaynakları yönetimi etik davranış kuralları içinde
olmalıdır.
- Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde hesap verebilirlik mekanizmalar bulunmalıdır.
- Hizmet sunumlarındaki hatalı davranışla mücadele etmek için uygun prosedür ve yaptırımlar
olmalıdır.
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Türkiye’de ise etikle ilgili hukuki düzenlemeler arasında 1982 Anayasası’nın 10, 129 ve 137 inci maddeleri,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun,5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,2005 tarihli Kamu
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ve 6085 sayılı Sayıştay
Kanunu bulunmaktadır.
Kamu görevlilerin davranışlarında ve hizmet sunumunda etkili olan temel unsurlardan birisi hukuki, diğeri
etik değerlerdir. Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde, kamu görevlilerinin davranışlarını dışsal olarak
belirleyen faktör hukuki düzenlemeler olurken, davranışları içsel olarak yöneten ve denetleyen faktör etik
değerler olmaktadır (Cooper vd., 1998: 91). Kamu görevlilerinin davranışlarını dıştan belirleyen yasalar ve
kurallar, kamu görevlilerini hizmet sunumunda kamu yararı doğrultusunda eylemde bulunmaya zorlamaktadır.
Bu yaklaşıma göre kamu yönetimi etiği, kamu personelinin her türlü davranışını hukuki kurallara, etik değerler
ve beklenen diğer ilkelere göre yapmasıdır. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin içsel
belirleyeni olan kamu yönetimi etiği; kamu görevlilerinin eylemlerini, bireysel ahlaki değerleri dikkate alarak
yapması şeklinde değerlendirilebilir. Bu bakış açısında önemli olan kamu personelinin ahlaki gelişmişlik
düzeyidir (Maesschalck, 2004: 21).
Kamu hizmetleri sunumunda kamu görevlilerinin benimsemeleri gereken ilkeler ve uymaları gereken
kurallar anayasamızda ve diğer hukuki düzenlemelerde belirtilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları görev ve
sorumluluklarını yerine getirirken uyması gereken kurallar bütününü oluşturan yasallık ilkesi kurum ve
kuruluşun meşruluğunu ortaya koyarken, aynı zamanda halkın kendi haklarını bilme ve kullanabilme olanağı
verir.
4. BELEDİYELER VE ETİK
İnsan özü itibariyle toplumsal bir varlıktır. Bu durum insanın ortak yaşam alanını paylaşmadan kaynaklanan
kamusal hizmetlere ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İnsanların yerel düzeydeki ortak ihtiyacı, merkezi yönetim
tarafından karşılanmaya çalışılmakla beraber çoğunlukla halka yakın olan yerel yönetim birimleri tarafından
karşılanmaktadır (Berk, 2003: 47). Bu hizmetlerin sağlayıcıları ise yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler, belde
halkının ortak yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, topluma karşı çeşitli sorumlulukları ve görevleri
bulunan özerk kuruluşlardır. Diğer bir ifadeyle yerel yönetimler, devletin tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel
kişiliği, malvarlığı ve kendine özgü gelir kaynakları bulunan, yerel hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında
önemli görevleri bulunan birimlerdir (Bozkurt ve Ergun, 1998: 259). Bu birimler arasında halka hizmet sunması
bakımından en büyük görev ve sorumluluk hiç şüphesiz belediyelere düşmektedir. Çünkü halk hizmeti
kendisinin seçtiği bir yönetimden beklemekte ve yaşanan sorunların sorumlusunu onu görmektedir. Belediyeler,
bu sorumluluk kapsamında, kararlarını etik değerleri ve toplumun beklentilerini göz önünde bulundurarak
almalıdırlar. Halkın toplumsal yapısını bilerek temel ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemelidir. Belirlenen
hizmetlere en kısa sürede ve beklenen düzeyde isteklere cevap vererek, etkin ve verimli bir yönetimin yapması
gereken bütün hizmetleri yapmalıdır (Yüksel, Bozkurt ve Güven, 2005: 297). Bu hizmetleri yerine getirirken
etik davranış ilkelerine göre hareket edilmelidir. Uluslararası alanda kabul edilen ve belediyeler tarafından
benimsenmesi gereken etik davranış ilkeleri tarafsızlık, hukukilik, dürüstlük, bütünlük, liyakat, sadakat,
saydamlık, hesap verilebilirlik, eşitlik, güven ve saygınlık şeklinde sıralanabilir. Belediyeler etik ilkeleri
çerçevesinde, toplumun menfaatlerinin korunması, hizmetlerin eşit ve ihtiyaca göre dağıtılması, yöre halkının
beklentileri doğrultusundan uygun hizmet üretmesi gerekmektedirler (Yılmazer, 2005: 312).
Kaliteli ve etkili hizmet nitelikli personellerce icra edilebilir. Bu kapsamda belediyelerin hizmet sunumunda
etkinliğini ve verimliliğini, çalışan, hizmet üreten personellerin benimsedikleri etik değerleri ve buna bağlı
olarak gelişen kişilik oluşumları belirleyecektir. Sadece örgütsel anlamda değil, toplumsal anlamda da statünün,
benliğini, güvenilirliğini, diğer bir ifadeyle toplum tarafından benimsenip, benimsenmediğini belediyenin sahip
olduğu değerler belirleyecektir (Yatkın, 2008: 218).Etik değerleri benimsemeyen, hukuki düzenlemelerin
öngördüğü biçimde çalışmayan, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilere göre uygulamaların
yapıldığı bir belediyede en temel sorunlardan biri, hukuk devletinin sağlıklı bir biçimde işlemesi ya da
işlememesi sorunu olmaktadır (Emre, 2003: 220).
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Belediye personelinin hizmet sunumunda etik davranıp davranmaması yerel halkın gözünde belediyenin
başarısını ve halkın memnuniyet düzeyini etkileyecektir. Dolayısıyla etik davranan belediyenin halkın gözünde
imajı yükselecektir (Örselli, 2009: 487). Belediyelerin etik ilkelere göre hareket etmeleri, hizmet sunucuların
faaliyetlerini kolaylaştırıp daha verimli ve etkin çalışmalara yol açabileceği gibi yöre halkın da belediyeye olan
güveni artacaktır. Yerel yönetim birimi olan belediyede, hizmetlerin verimli ve etkin verilmesinin yanında
halkın yaşadığı yerin yöneticilerine güven duyması çok önemlidir. Bu güvenin zayıflamasına neden olan etik
dışı davranışların önlenmesi ve etik değerlerin benimsenmesi için teşvik edici politikalarının uygulanması,
hizmet sunumunda belediyeleri, etkinlik ve verimliliğin yanında adaletli, demokratik ve vatandaş
memnuniyetini kazanmış birimler haline gelmelerine önemli katkılar sağlayacaktır.
5. BELEDİYE HİZMETLERİNDE KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI UYGULAMALAR
Belediye hizmeti, belediye örgütü, gönüllü teşekkül veya özel sektör kuruluşlarının yereldeki ortak
ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu yararının sağlanması amacıyla sunduğu ve ilgili belediyenin sorumluluk ve
denetimi altında bulunan sürekli ve düzenli faaliyetler olarak ifade edilmektedir (Bozlağan, 2002: 205). Bu
hizmetler sunulurken bir takım etik dışı davranış ve uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Kamu yönetiminde en sık
karşılaşılan etik dışı davranışlar arasında haksız mal edinme, irtikap(kötü iş yapma, kötülük etme),
ihtilas(aşırma), kaçakçılık, resmi ihaleye fesat karıştırma, görevin getirdiklerini yapmaktan kaçınma, yetkiyi
kötüye kullanma, gücün istismar edilmesi (korkutmak ve işkence yapmak), kayırmacılık ve ayrımcılık yapmak,
ihmal, yaranma (dalkavukluk),hakaret, kötü alışkanlıklar, dedikodu ve aracılar yoluyla iş yürütme gibi eylem ve
uygulamalar bulunmaktadır (Aydın, 2002: 60-68). Bunların dışında rüşvet, kayırma, yozlaşma ve yolsuzluk
diğer etik dışı davranış ve uygulamalardır.
5.1. Rüşvet
Kamu yönetiminde etik dışı uygulamalardan söz edildiğinde pek çok insanın aklına “yolsuzluk” ve
yolsuzluğun yaygın türü olan “rüşvet” gelmektedir. Bu nedenle yolsuzluk ve rüşvetin etik dışı davranışlar
bakımından daha çok tartışıldığı görülmektedir(Özdemir, 2008: 180). Rüşvet, genellikle ya bir zarardan
kurtulmak veya bir menfaat temin etme ya da bir işi hızlandırmak amacıyla verilmektedir. Dolayısıyla rüşvet
kişinin bürokratik mekanizmayı kendi lehine çalıştırmasının bir aracı olarak değerlendirilmektedir(Eryılmaz,
2002:241). Bir başka tanıma göre rüşvet, kamu adına karar verme veya işlem yapma yetkisine sahip kişilerin
sağladıkları avantajlar karşılığında, kimi zaman işlemin hızlandırılması için para veya hediye almaları/istemeleri
şeklindeki yolsuzluk türü olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt ve Ergun, 1998:214).
Rüşvet alma/verme faktörleri arasında ilk olarak idari nedenler ele alınabilir. Bu nedenler arasında özellikle
statükoculuk önemlidir. Kamu yönetiminde icraatlar çoğunlukla yönetilenlerin bilgisi dışında
gerçekleşmektedir. Yönetenlerin yönetilenlerce denetlendiği demokratik ülkelerde, kurumlar etkin olarak
işlevlerini icra ettiklerinden rüşvete az rastlanırken, Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkelerde rüşvet özellikle
bürokrasi alanında daha sık görülmekte ve yoğunlaşmaktadır. Yönetimde gizlilik ve dışa kapalılık olarak ifade
edilen statükoculuk, rüşvetin ortaya çıkmasına neden olmakta ve yozlaşmaya yönelik davranışların
saklanmasına ortam hazırlamaktadır. Rüşvetin görülmesine yol açan idari nedenlerden biri de merkezden
yönetimdir. Merkezden yönetimin hâkim olduğu yerel yönetimin ikincil kaldığı Türkiye gibi ülkelerde rüşvet
seviyesinin çok fazla olduğu görülmektedir. Bir diğer idari neden ise devletin iktisadi, sosyal ve siyasi alandaki
payının artması neticesinde devletin büyümesi ve bu alandaki rolünün ve sorumluğunun artmasıdır. Aşırı görev
ve yetkilerle donatılan kamu görevlileri fırsat buldukları an sorumluluktan kaçabilirler. Kamu kurumlarında
yetki sahibi olan kişiler her fırsatta yetkilerini kişisel amaçlar yönünde kullanabilir ve etkin bir denetim
mekanizmasının olmaması bu süreci daha da hızlandırabilir (Yatkın,2015:204).
Rüşvetin nedenleri arasında idari nedenlerle beraber, birçok özel nedenlerde bulunmaktadır. Özellikle
personel maaşlarının hayat standardının altında kalması, ekonomik krizlerin ortaya çıktığı dönemlerde önemli
görevlerde bulunan personellerin niteliksiz oluşu, eğitimin yetersizliği, toplumsal baskının eksikliği, sosyokültürel ve yasal nedenlerde rüşvet oluşumuna yol açan etkenlerdir (Çoban,1993:4-6).
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5.2. Kayırmacılık
Kamu hizmetlerinde etik dışı uygulamalardan bir diğeri de kayırmacılık teşkil eder. Kamu yönetiminde
karşılaşılan kayırmacılık, kurum ve kuruluşlara etkinlik ve verimlilik açısından önemli bir katkı sağlamadığı
gibi örgüt yönetimine de ciddi zararları söz konusu olmaktadır. Adam kayırmacılık kamu hizmetlerine girişte,
objektif ölçütlerin dikkate alınmayarak eş-dost olma ve siyasi yandaşlık gibi sübjektif ölçütlerin belirleyici
olduğu durumdur. Kamu hizmetlerinin karar alma süreçlerinde meydana gelen bir yozlaşma türü olan
kayırmacılık, Türkçede iltimas sözlüğüyle aynı anlamda kullanılmakla beraber halk dilinde "torpil" şeklinde
algılanmaktadır. Adam kayırmacılığının uygulamada akraba kayırmacılık (nepotizm), eş-dost kayırmacılığı
(kronizm) ve siyasi kayırmacılık (siyasi yandaşlık) ve patronaj gibi farklı türleri bulunmaktadır
(Yatkın,2015:205).
Kayırmacılık, gerek personel rejiminde gerekse belediyenin sunduğu hizmetlerde önemli etik sorunlardan
birisidir. Belediyelerde sıklıkla karşılaşılan etik sorunları ve etik dışı davranışlar hizmet sunan personeller
arasında çatışmalara, saldırgan davranışlara ve sorunlara yol açabilmektedir. Etik dışı davranışlar, örgütsel
yaşamın kalitesini, iş gören motivasyonunu, performansı, örgütsel bağlılığı, iş tatminini olumsuz yönde
etkilemektedir. Hem bireysel hem de örgütsel nedenleri bulunan örgütsel etik dışı davranışla, ayrımcılık,
kayırma, yolsuzluk, rüşvet, yıldırma ve korkutma gibi durumlarda kendini gösterebilmektedir. Bu gibi
durumların belediyede oluşumunu önlemek amacıyla etik iklimin oluşumu ve belirlenen etik ilkelerinin tüm
personeller tarafından benimsenmesi gerekmektedir (Gül,2006:45).
5.3. Yolsuzluk
İngilizcedeki “corruption” sözcüğüne karşılık gelen yolsuzluk, yozlaşma ve bozulma gibi anlamlarda
kullanılmaktadır. Türk dil kurumu sözlüğünde yolsuzluk, “bir görevin veya yetkinin kötüye kullanılması” olarak
tanımlanmıştır. Yolsuzluk belli bir grup veya sınıfın çıkarları doğrultusunda, özel çıkarların, tercihlerin,
prestijlerin ya da kamu gücünün kullanılması ile birlikte, istenilmeyen zararlara yol açacak şekilde yüksek
ahlaki değerlerden ve hukuktan kaçmak için başvurulan bütün yollardır (Friedrich, 1994: 7). Yolsuzluk, maddi
kazanç için veya maddi olmayan özel çıkarlara yönelik olarak kamu yetkisinin hukuk dışı kullanımını içeren
davranış ve eylemleri kapsamaktadır (Berkman, 1983: 9). Bu bağlamda yolsuzluğun ortaya çıkması için
kamusal yetkinin kötüye kullanılması ve kişiler arasında çıkar ilişkisinin olması gerekmektedir. Yolsuzluk,
toplumların ve örgütlerin sıklıkla karşılaştığı bir sorundur. Bu noktada çözüme yönelik ortak tavır koyulması
gereken bir konu haline gelmiştir. Yolsuzluk, kamu hizmetini yürüten örgütlerde olduğu kadar toplumsal yapıyı
oluşturan diğer örgütler içinde önemli bir sorun olarak görülmektedir (Köseoğlu, Yurttaş ve Selek, 2005: 143).
Yolsuzluk olgusu, kamu hizmetini sunan insan faktörü ile ilgilidir. Kamu yönetiminde, kamu görevlilerine
tanınan takdir yetkisi bazen hukuk dışı veya etik ilkelere aykırı şekilde kullanılabilmektedir. Yolsuzluk
olgusunu ortaya çıkaran unsurların başında kamu yararına kullanılması gereken yetkilerin saptırılması veya
kişisel menfaat doğrultusunda kullanılması gelmektedir (Özsemerci, 2005: 3).
Yolsuzluk, siyasetçilerin kamu hizmetlerinde çıkar sağlamak amacıyla kullandığı siyasi ve yöneticilerin
kamu hizmetlerinde kullandığı yönetsel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Siyasi yolsuzluk, siyasi karar alma
sürecindeki aktörlerin kişisel çıkar elde edebilme amacıyla yasal ve ahlaki normları göz önünde bulundurmadan
eylemde bulunmalarıdır (Aktan, 1992: 22). Siyasi yolsuzluklara, kamu gücüne sahip siyasi parti bağı olan, parti
üyeleri, delegeler, parti yöneticileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri ve bakanların
doğrudan ya da dolaylı şekilde katılmaları mümkündür. Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile
milletvekilleri yasama faaliyetlerini yürütürken siyasi yolsuzluklara katılabilir ya da diğer siyasi kişiler
tarafından etkilenerek kendilerine oy sağlanması karşılığında bu kişilerin siyasi yolsuzluklarına yardımcı
olabilirler (Özsemerci, 2002: 18). Siyasi alandaki yolsuzluklarda öncelikli olarak siyasi parti mensupları dikkat
çeker. Siyasi parti mensupları yerel ve ulusalda yönetimde kaldığı süre zarfında toplum çıkarlarından çok kişisel
çıkarlarını göz önünde tutabilirler. Buda hızlı biçimde iktidarın imkânlarını ve gücünü kötüye kullanma eğilimi
yolsuzlukların ortaya çıkarmasına neden olur (Ergun, 1978: 26).
Kamu hizmeti sunumunda yöneticilerin kişisel çıkar sağlamak amacıyla yaptıkları yönetsel yolsuzluk ise
yönetsel işlevlere ilişkin kamu görevlisinin kamu yönetimi ya da siyasi uygulama sürecinde kişisel çıkarlarını
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ön planda tutarak yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi şeklinde ifade edilir (Berkman, 1983: 18). Yönetsel
yolsuzluk olgusunun temel nedeninin yönetimin siyasileşmesi ve siyasetin kamu yönetimi üzerinde etkili
olmasıdır. Dolayısıyla yönetsel yolsuzluğun nedeni aynı zamanda siyasi yolsuzluk oluşturur. Bu nedenle siyasi
yolsuzluğun tam belirlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar üzerinde durulmalıdır. Siyasi ve yönetsel
yolsuzluk ayrı ayrı ele alındığında siyasi yolsuzluklarda baş aktörler siyasetçiler (milletvekilleri, belediye
başkanı ve belediye meclis üyeleri) olurken; idari yolsuzlukta ise, kamu yönetiminde çalışan kamu personelleri
olduğu söylenebilir.
6. ETİK DIŞI UYGULAMALARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNLEMLERİ
Kamu hizmeti sunumunda etik değerlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum etik bir belediye
hizmetinin nasıl sağlanabileceği yönündeki arayışları hızlandırmıştır. Etik dışı uygulamalar için alınması
gereken tedbirler ve etik bir belediye hizmetinin nasıl olabileceği yönündeki yaklaşımlar şunlardır:
6.1. Etik Yönetim Kültürünün Oluşturulması
Devlet Memurları Kanunu’nun 10 uncu maddesi yönetim kültürünün oluşturulmasında en önemli rolü
belediye başkanına/amirlere vermektedir. Madde de “amirler sorumluluğundaki personellerin yetiştirilmesinden,
hal ve hareketlerinin takip ve kontrol edilmesinde görevli ve sorumludurlar” şeklinde bir düzenleme
içermektedir. Belediye yöneticileri, özellikle belediye başkanı belediye kültürünün oluşmasına önemli katkı
sağlar. Belediye başkanının önem vermediği bir değer veya norm belediyede çalışan personeller tarafından
kolay içselleştirmeyebilir. Belediye yönetiminin önemsediği değerler ve normlar belediye içinde daha kolay
yayılabilir. Bunun için belediye yöneticileri, etkili ve verimli iletişim sağlamaları yönünde denetim
mekanizmasını kurmaya, ödül ve ceza sistemlerini çalıştırmaya kadar birçok yolu ve yöntemi denemeleri
gerekir. Çünkü yönetim kültürü, belediye başkanının ve onu izleyen diğer yöneticilerin kişilik özelliklerine göre
nitelik kazanır. Eğer belediye başkanının ve onu izleyen diğer yöneticilerin davranış bozuklukları varsa,
etkilemenin derecesine göre, belediye yönetiminin tamamını etkiler (Başaran, 1992:222).
Belediye yönetiminin etiğe uygun davranışları, personeller tarafından belediye başkanına ve diğer belediye
yöneticilere karşı güven hissini oluşturur. Bunun tersi hem belediye başkanına hem de diğer yöneticilere olan
güvenlerin kaybolmasına neden olabilir. Etik ilkelerle adil muamele gören personel, görevini daha özveriyle
yerine getirebilir ve belediyeyi daha fazla sahiplenebilir. Özellikle belediye başkanları görevlerini yerine
getirirken toplumun refahını sağlamaya yönelik hizmetlerde bulunması gerekir. Hizmetlerini, güven, saygı,
dürüstlük, adalet ve insani ilişkiler çerçevesinde şekillendirmelidirler. Bu etik ilkeler doğrultusunda alınan
kararlar, yöneticilerin kendi menfaatleri doğrultusunda faaliyet göstermelerini engelleyerek daha adil ve etik bir
hizmet yönetim kültürü oluşmasını sağlar. Etik değerlere olan uyum kurumsal güven seviyesinin yükselmesine
de katkı yapar. Böyle durumlarda etik değerler belirsizliği azaltır ve kurumsal güveni attırır. Güven ortamının
hâkim olduğu bir belediyede verimlilik ve kalite artışının gerçekleşmesi daha kolay olabilir (Yatkın, 2015:219).
6.2. Etik Davranma Zorunluluğu
1982Anayasası’nın ikinci maddesinde, devletin; "insan haklarına saygılı bir hukuk devleti" olduğunu
belirtilmektedir. Bu bağlamda kamu hizmetinde etik politikası insan odaklı ve insanın özgür gelişimine saygılı
bir biçimde yapılandırılması gerekmektedir. Erdem sıralamasının en üst basamağında bulunan dürüstlüğün
belediye ve tüm toplum tarafından aynı önemle anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda örgün
ve yaygın eğitim olanaklarından yararlanılabilir. Bunun yanı sıra ehliyetin, liyakatin önemine ve gerekliliğine
mutlaka güvenilmeli ve personel alımında nesnel ölçütler kullanılmalıdır. Etik dışı faaliyetleri önleme çabaları,
insan davranışlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alınması esasına dayandırılmalıdır. Aksi halde etik dışı davranış
ve uygulamaların önüne geçmek için hukuki düzenlemeler yeterli olmayabilir. Bunlarla birlikte etik bir hizmet
sunumu için tutarlı bir ahlak da lazımdır. Etik dışı faaliyetleri önleme ve etik davranma zorunluluğu için sosyal,
kültürel,siyasi ve ekonomik planlamalar yapılmalıdır (www.tedmer.org.tr).Bu açıdan kişisel etiğin ve ahlak
ölçülerinin geliştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkar. Etik bir hizmet sunumunun sağlanması ancak etik
davranma ilkelerini benimsenen kişilerce mümkün olabilir.

450 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

6.3. Sosyal Sermayenin Güçlendirilmesi
Sosyal sermaye, yürütülen faaliyetlerde koordinasyon içinde tümüyle bir çalışma sisteminin adıdır. Bu
çalışmanın özü güven oluşturur. Diğer bir ifadeyle sosyal sermaye, bir toplumda güven duygusunun hâkim
olmasından ileri gelen doğal yatkınlıktır. Sosyal sermaye, gelişmiş ülkelerin gelişme yolundaki önemli yapı
taşlarından birisidir(Fukuyama, 1999: 14). Bu güven yönetimin temelini insanların kurduğu sosyal ağlar
belediyelerin başarılarına katkı sağlar. Böylelikle kamu hizmetini sunan belediye çalışanların görevlerine karşı
geliştirdikleri olumlu güven duygusu hem personelin kendisine hem de hizmet bekleyen halka pozitif yansıması
olabilir.
6.4. Güven
Hizmet sunumunda karşılaşılan bir diğer sorun belediye personeline olan güvensizlik durumudur. Bunun
temelini emin olunmayan kişiyle sağlıklı bir iletişimin kurulamaması oluşturur. Güven problemin görüldüğü
kişilerde yaşanan bu sorun ortak yaşam alanına dair işlemlerin önündeki en büyük engellerden birini meydana
getirir. Belediyeye güven, temel olarak belediye personelinin içinde yer aldığı belediyeyi güvenilir bulmasıdır.
Toplumsal değerler ve örgütsel yapılar, bireyin güvene dayalı davranışlar sergilemelerini özendirici rol oynarlar
ve gerektiğinde müeyyideler uygulayarak güveni besleme yönünde bir işlev görürler (Farrel ve Knight, 2003:
538). Güven inşa edici davranışlar, kamu hizmetini sunan belediyenin en önemli sosyal sermaye kaynağıdır. Bu
güven, dayatma veya talimatla oluşması söz konusu değildir. Özerk ve demokratik bir yönetimin varlığı halkla
hizmeti sunan personel arasındaki güvene dayanır. Bu nedenle belediye personelleri, kamu hizmetinde etik
davranmak istiyorlarsa öncelikle güveni sağlayacak şekilde davranmalıdırlar. Ayrıca görevin gerektirdiği itibar
ve güvene layık olduklarını sundukları hizmetin kalitesiyle ortaya koymalıdırlar. Belediye yönetimi, halkın
kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe oluşturan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlardan
kaçınmaları gerekir.
6.5. Değerler ve normlar
Değerler, örgüt kültürüne temel oluşturan varsayımları yansıtan, örgüt içerisinde neyin arzu edildiğine
yönelik anlayış ve davranışlara rehberlik ve kaynaklık eden görüşlerdir. Normlar ise bir örgüt içerisinde
onaylanması mümkün olan veya olmayan davranış şekillerini belirterek, işbirliği ve beklentilerin belirleyicisi
olan yazısız kurallardır (Terzi, 2000: 47). Belediye yönetiminin amaçlarına ve topluma hizmet politikalarına
yönelik olmayan ve toplumsal kabul görmeyen değerler ve normlar sosyal sermaye oluşumuna katkı
sağlamazlar. Değer ve normlar olabildiğince geniş bir toplumsal alanı kapsamayı, kabul görülmeyi, örgütsel
yükümlülüklerini yerine getirmeyi, sorumluluk almayı hedefleyen erdemleri içermelidirler. Değer ve normlara
bağlı bir belediye yönetimi anlayışında yönetici-çalışan-vatandaş arasında güçlü bir duygusal bağ oluşturur.
Belediye tarafından oluşturulan değer ve normlar toplumun değerlerine aykırı olmamalıdır. Ayrıca sunulan
hizmetlerin özelliği, hedef kitlesini oluşturan halkın sayıca fazlalığı dikkate alınırsa, adalet, eşitlik, katılım ve
toplum yararına yönelik yükümlülükleri ile bu değerlerin oluşturulmasında yaşamsal öneme sahiptir (Yatkın,
2015:239). Bu bağlamda etik bir belediye hizmetinin sağlanabilmesinin esası tüm halkın eşit haklara sahip ve
eşit düzeyde kaliteli hizmet almaya layık görülmesiyle mümkündür. Belediye hizmetleri eşit kalitede tüm
mahallelere sunulmazsa, daha az veya kalitesiz hizmet gören mahallelerde yaşamlarını sürdüren halkta,
kendilerini ikinci sınıf vatandaşı görme olasılığı yüksektir. Ayrıca hizmet sunumundaki farklılıklar
yaşanabilirlik düzeyi ve güvenli olmaları bakımından farklı mekânları oluşturabilir. Oy potansiyelin yüksek
olduğu mahallelere veya seçkin kesim tabir edilen halkın yaşadığı yerlere daha kaliteli ve fazla hizmet
sunulması, o mahalleleri/yerleri daha güvenli ve yaşanabilir hale getirebilir. Yeterli veya kaliteli hizmet almayan
mahalleler ise güvensiz mekânlar haline dönüşebilir.
6.6. Hesap verilebilirlik
Hesap verebilirlik, yapılan iş ve eylemler hakkında dışsal bir otoriteye karşı açıklama yapma anlamına gelir.
Bu yönüyle hesap verebilirlik, bir taraftan hesap veren diğer taraftan hesap soran taraflarla ilintili bir durumdur.
Hesap verenlerle hesap soran taraflar arasındaki ilişkilerin, sürecin ve amacın önceden saptanmasını, bunlara
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aykırı davranışların hesap verenler tarafından sorumluluğunun üstlenilmesini ve gerekli yasal mekanizmaların
önceden kurulmasını zorunlu kılar (Yıldırım, 2006: 4). Hesap verebilirlik kendisine başkası tarafından verilen
sorumluluğa karşı cevap verme süreci olduğu için belediyenin halka karşı hesap vermesi demokrasinin temel
öğesidir. Bir kentte yaşayan halk, yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediye yönetimine beş
yıllığına yetki verir. Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri temsil ettikleri halka karşı ellerindeki yetkilerle
ne yaptıkları veya yapmadıkları konularında sorumludurlar. Bu sorumluluk demokratik sistemin vazgeçilmez
unsurlarından biridir. Ayrıca hesap verme sorumluluğunun bir diğer amacı, bürokrasilerin daha fazla vatandaşa
hesap vermesinin sağlanarak geliştirilmesidir. Bunlara ilave olarak, kamusal yetkilerin doğru kullanımının
sağlanması ve suiistimalinin önlenmesi, kamusal kaynakların kamusal niteliklere ve yasalara uygun olarak
kullanımının güvence altına alınması da hesap verme sorumluluğunun diğer amaçlarıdır (Aktan vd., 2004: 170).
Belediyelerde kaynakların etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılması hesap verilebilirlik ve şeffaflık
uygulamalarının hayata geçirilmesiyle mümkündür. Bu ilkeler, toplum vicdanını rahatsız eden, hukuk devleti
ilkelerini zedeleyen, siyasi otoriteye duyulan güveni zaafa uğratan, iltimas, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede
etkilidir (Erdoğan,2005:280). Hesap verilebilirlik hizmet sunumunda sadece yasal anlamda görev ve
sorumluluğun yerine getirilmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda hizmet alan halkın ödenen vergilerin
nerelerde ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinmelerine de olanak tanıyor. Bu noktada hesap verilebilirlik
bakımından örnek bir belediye, hizmet sunumunda meydana gelen aksaklıkların nedenlerini halkla paylaşması
toplumsal tepkileri azaltabilir.
6.7. Vatandaş Odaklı Yönetim
1980’li yıllardan sonra tartışılmaya başlayan vatandaş odaklı yönetim anlayışı, işletme yönetiminden kamu
yönetimine aktarılmasında birtakım zorlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çünkü işletmelerin kitlesi, müşteri
profili daha belirgin ve belirli bir alanda sınırlıdır. Kamu kurum ve kuruluşların hizmet alıcıları (vatandaş)ise
oldukça fazladır ve çeşitlilik arz eder. Örneğin belediye, yediden yetmişe, öğrenciden öğretmene, işçiden
işverene kadar tüm toplum katmanlarına hizmet sunmakla yetkili ve sorumludur. Halka hizmet götürmek
belediyenin varlık nedenini oluşturur. Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık, etkinlik, verimlilik ve duyarlılık ilkelerinin
benimsendiği vatandaş odaklı yönetimi anlayışı, halkın belediyeye olan yitirilmiş güveninin yeniden
kazanılmasına katkı sağlayabilir. Böylelikle hizmet sunumunda etik değerler ve ilkeler ön plana çıktıkça halkın
memnuniyet düzeyinde olumlu etki yapabilir.
7. SONUÇ
Halka hizmet götürmekle yetkili ve sorumlu olan belediye yönetimi, görevini ifa ederken etik ilke ve
standartlara uygun davranması kaliteli hizmet sunumu açısından önem arz etmektedir. Belediye personeli kamu
yararını ve etik ilkelerini gözeterek hareket etmelidir. Uygulamada, belediyelerde, kamu yararının bazen
gözetilmediği ve etik dışı davranışların olduğu görülmektedir. Demokratik ve etik değerlerin hâkim olduğu bir
dönemde kaliteli hizmet sunan, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeyen, mevcut olanakları toplum menfaatine
kullanan, kayırmacılık, rüşvet ve yolsuzluk yapmayan belediye yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuç olarak belediyelerde etik bir hizmet sunumunun sağlanması için; etik kültürünü yerleştirmek
amacıyla belediye personeline belirli aralıklarla etik değerleri öğretici ve özendirici eğitimler verilerek topluma
karşı sorumluluk bilinci geliştirilmelidir; karar alma ve uygulama sürecinde yönetişim anlayışı geliştirilerek
vatandaş odaklı bir yönetim kültürü oluşturulmalıdır; denetim mekanizmaların etki alanı genişletilmeli ve bu
konuda bir standart oluşturulmalıdır; hizmet götürmede oy kaygısı veya kişisel menfaatin önüne geçilmelidir.
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ÖZ
Türkiye'nin konut sorunu, Cumhuriyet kurulduğundan beri çözülememiş;
kalitesiz eğitim, terör, işsizlik gibi ülkenin kronik hale gelmiş toplumsal bir sorunudur.
Konut politikalarında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) önemli bir aktördür. 1980’li yıllarda
konut kooperatiflerine kredi desteği veren İdare, günümüzde imar planı yapan, kentsel
dönüşüm projeleri yürüten, kamu arsaları satan bir inşaat şirketi görüntüsü vermektedir.
TOKİ’nin ele alındığı bildiride öncelikle İdare’nin tarihsel geçmişine yer
verilecektir. İkinci bölümde, uygulamada görülen aksaklıklar ve bunların nedenleri
üzerinde durulacaktır. Bildiri bir değerlendirme ile tamamlanacaktır
Anahtar Kelimeler: Konut, Konut sorunu, Toplu Konut İdaresi, Kentsel Rant
What Kind of Housing Development Administration
Abstract
The housing issue is one of the chronic social issues in Turkey just like low
quality education, terror and unemployment which we have been unable to solve since
the foundation of the Republic of Turkey. The Housing Development Administration
plays a key role in housing policies. The housing development administration used to
provide credits to housing cooperatives in 1980s and it is now transformed into a
Construction Company that handles zoning, oversees urban transformation projects and
sells public lands.
The paper on the Housing Development Administration will first give an
outline of the history of the housing development administration. The second part, on
the other hand, will focus on the problems observed and lay emphasize on the reasons of
these problems. A general evaluation will be the final part of the paper.
Keywords: House, Housing problem, Housing Development Administration, Urban
Rent
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1. GİRİŞ
Türkiye’de geçmiş yılların konut ihtiyacının yeterli düzeyde
karşılanmaması, afetler nedeniyle yaşanan yıkımlar, yenileme, kamulaştırma,
kentlileşmeyle birlikte ortaya çıkan hane halkında küçülme eğilimi, artan kent
nüfusu gibi nedenlerle konut açığı büyük boyutlara ulaşmaktadır. 1963–1994
yılları arasında uygulanan kalkınma planlarında öngörülen toplam konut ihtiyacı
9.464.437’dir. Oysa aynı dönem içinde yapı kullanma izni alan konut miktarı
4.207.177 olmuştur (Keleş, 2014: 321). X. Kalkınma Planında (2014-2018)
konut açığı 4,1 milyon olarak belirlenmiştir. 2023 yılında Türkiye'deki konut
açığı 7,5 milyona ulaşacaktır (toki.gov.tr., 19.06.2016). Rakamlardan
anlaşılacağı gibi Türkiye’nin ciddi bir konut açığı bulunmaktadır.
Genel kabulün aksine, kimi zaman yeterli kaynaklara sahip olmak ya da çok
sayıda konut üretmek konut sorununun çözümü anlamına gelmemektedir. Sorun
daha karmaşık ve çok yönlüdür. Büyük şehirlerde yaşayanların yarısının
gecekonduda, üçte birinin kirada oturduğu Türkiye'de son beş yılda üst gelir
grubu için 3 milyon konut inşa edilmiştir. Oysaki Türkiye’de konut sorununun
asıl mağduru olan, dar ve sabit gelirliler için sosyal konut politikaları
üretilmeden konut sorununun çözüme kavuşturulması mümkün değildir.
Devlet ilk kez 1980'li yıllarda konut yatırımlarının ekonomi için yarattığı
fırsatları fark etmiştir. Bu dönemde Toplu Konut İdaresi kurulmuş ve konut
piyasasına devlet doğrudan müdahale etmiştir. Benzer bir süreç günümüzde de
yaşanmaktadır. AKP hükümetleri inşaata dayalı büyüme stratejisi kapsamında
konut üretiminin önünü açmakta, inşaat sektörü ülkenin lokomotif sektörü
haline gelmektedir.
Toplu Konut İdaresi kurulduğu 1980'li yılların İdaresi değildir. İdare
ülkenin siyasal, ekonomik ve kültürel iklimi içinde bambaşka bir yapıya ve
kimliğe bürünmüştür. Daha önceleri konut finansmanında yoğunlaşan, konut
kooperatiflerine kredi sağlayan İdare, günümüzde daha çok doğrudan konut
üretmeyi tercih etmektedir. Toplu Konut İdaresi yapılan hukuki düzenlemelerle
imar planı yapan, ruhsat veren, karakoldan stadyuma onlarca yapı inşa eden bir
kurum haline dönüşmüştür.
Toplu Konut İdaresi'nin yaşadığı bu değişimin ele alındığı bildirinin ilk
bölümünde Toplu Konut İdaresi'nin tarihi geçmişi ele alınacaktır. İkinci
bölümde nasıl bir TOKİ olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu bölümde
TOKİ'nin uygulamalarından hareketle doğru ve yanlışlar ortaya konacak, ileride
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daha iyi bir TOKİ'nin nasıl olması gerektiği sorununun cevabı aranacaktır.
Çalışma genel bir değerlendirmeyle son bulacaktır.
Türkiye'de kamu kurumları içerisindeki bütçe büyüklüğü ile yarattığı
ekonomik değer ve sektörler arası çarpan etkisiyle TOKİ gelecekte de önemini
sürdürecektir. Bu nedenle TOKİ için yeni bir rota çizmek Türk kamu
yönetiminin geleceği için de büyük önem taşımaktadır.
2. TOPLU KONUT İDARESİ'NİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Türkiye’de 1980 öncesi devlet konut yatırımları konusuna çok da istekli
değildir. Konut yatırımları için gereken desteğin verilmemesinin nedeni, bu
yatırımların ekonomik bakımdan verimsiz kabul edilmesidir. Zaten kıt olan ülke
kaynaklarının konut yatırımları yerine sanayinin gelişimi için harcanmasının
daha yerinde olacağı düşüncesi hâkimdir. 1. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda konut
yatırımlarının verimli olmadığı açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle, konut
sektörüne yatırım yapmak yerine mevcut kaynakların verimli kullanılması
üzerinde durulmuş, aynı kaynakla daha çok konut üretmenin doğru olacağı
vurgulanmıştır. Bu anlayış, 4. 5 Yıllık Kalkınma Planı dönemine kadar
sürmüştür.
4. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda devletin artan konut ihtiyacının karşılanması
amacıyla gerekli tedbirleri alması gerektirdiği üzerinde durulmuştur. İlk kez bir
kalkınma planında konutun barınma gereksinimi dışında “sosyal bir güvence”
olduğu ifade edilmiştir. 5. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda konut sektörünün
ekonomi ve istihdam üzerinde canlandırıcı etkisi üzerinde durulmuş, konut
sektörünün yarattığı potansiyelin kullanılması bir amaç olarak belirtilmiştir. Bu
amacı gerçekleştirmek isteyen dönemin hükümeti 1981 yılında 2487 sayılı
Toplu Konut Kanununu çıkarmıştır. Aynı Kanunla Toplu Konut İdaresi
kurulmuştur. İdare'nin bu tarihten sonraki tarihsel gelişimi iki farklı dönemde
incelenebilir. Bunlar; 1981-2001 arası birinci dönemi, 2002'den günümüze
kadarki ikinci dönemdir.
2.1. Birinci Dönemi (1981-2001)
1981 yılında çıkarılan 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu konut politikaları
bakımından önemli bir değişimin habercisidir. Bu Kanunla devlet ilk kez konut
sektörünü destekleyici bir tavır içerisine girmiştir. 2487 sayılı Kanunla Toplu
Konut İdaresi kurulmuş, konut üretiminin finansmanı amacıyla Kamu Konut
Fonu adında bir fon oluşturulmuştur. Genel bütçe gelirlerinin % 5’i konut
üretilmesi maksadıyla bu fona aktarılacaktır.

457

458 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2487 sayılı Kanunla konut ihtiyacının toplu konut inşası suretiyle
karşılanması, konut yapımcılarının tabi olacağı esas ve usullerin belirlenmesi ve
konut üretimini desteklemek için mali kaynakların oluşturulması amaçlanmakta,
genel bir çerçeve çizilmektedir. 2487 sayılı Kanun bireysel konut üretiminden
çok toplu üretimi desteklemekte, fonun kullanımı konusunda bazı sosyal
nitelikli sınırlamalar getirmektedir. Buna göre fondan yararlanacak kimsenin
kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocuklarına ait bir evinin olmaması, kişinin
alt ya da orta gelir grubuna mensup olması gerekmektedir. Bir kimse fonun mali
kaynaklarından ancak bir kez yararlanmaktadır. Ayrıca kanun kapsamında
yapılacak konutlar 100 m2’den daha büyük olmayacaktır.
2487 sayılı Kanunla ilk kez konut kooperatiflerine bir ayrıcalık getirilmiş,
kooperatiflere arsa temini konusunda öncelik verilmiştir. 2487 sayılı Kanunla
Toplu Konut Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Kurul'un başı Başbakan ya da
görevlendireceği bir bakandır. Kurul, Başbakan ve konut ile ilgili bakanlardan
oluşmaktadır. 2487 sayılı Kanunun getirdiği bir diğer yenilik, Türkiye Emlak
Kredi Bankası'nca 1951 yılından beri uygulanmakta olan "yapı tasarruf"
sisteminin ilk defa bir hukuki düzenlemede yer almasıdır. Bu sistemde kişi belli
bir miktar para yatırmakta, yatırılan para kadar ya da daha fazlası banka
tarafından ilave edilerek konut yapımı için kullanılmaktadır. Bu uygulamanın
amacı konut sahibi olmak isteyenlerin birikim yapmasını sağlamaktır.
Ancak tüm bu olumlu niteliklere sahip 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu
fazla uzun ömürlü olmamış gerek 1980 sonrasının küresel politikalarının
etkisiyle gerekse konut üretiminde etkin olan yap-satçıların dışlamış olmasının
yarattığı siyasi baskı sonucunda kanun değiştirilmiştir. 1984 yılında 2985 sayılı
yeni Toplu Konut Kanunuyla yapılan değişikliklerle, 2487 sayılı Kanunun
çizdiği sosyal çerçeve önemli ölçüde yok edilmiştir. Zaten 2487 sayılı Kanun,
vaat edilen bütçe kesintisi konut fonuna aktarılmadığı için hiçbir zaman hayata
geçirilememiştir.
2985 sayılı Kanunla, eski kanunda var olan konut ihtiyacının “toplu konut
inşası suretiyle karşılanması” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 2985 sayılı Kanun
ferdi kredi imkânı getirmiş, konut edinmek için şart koşulan "daha önceden ev
sahibi olmamak" ile "dar ve sabit gelirli olmak" şartları kaldırılmıştır. Konut
kooperatifleri, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kuruluşlarına sağlanan
arsa sağlama önceliğine yeni kanunda yer verilmemiştir.
Toplu Konut Fonuna ait kaynaklar değiştirilmiş, daha önce genel bütçeden
verilmesi düşünülen pay kaldırılmış, dönemin anlayışına uygun olarak, genel
bütçe gelirleri dışında kaynakların kullanılması öngörülmüştür. Ayrıca yeni
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kanunla 100 m2 olan konut büyüklüğü 150 m2ye çıkarılmış, böylece kamu
kaynaklarıyla lüks konut yapımının yolu açılmış, yap-satçılar için kaynak
yaratılmıştır. Yeni kanun, konut üreticileri tanımına “yap-satçı” olarak
adlandırılan üreticileri de dâhil etmiştir.
Hukuki anlamda yaşanan bu olumsuz değişime rağmen Toplu Konut Fonu
cumhuriyet tarihinin en büyük fonudur. Fon sayesinde daha önce görülmedik
miktarda bir mali kaynak konut sektörüne aktarılmıştır. 1962-1987 yılları
arasında Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) verdiği kredilerle inşa edilen
konut sayısı 203 bin, Bağ-Kur'un verdiği konut kredisi ile inşa edilen konut
sayısı 45 bin, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) ürettiği konut sayısı 55
bin iken, 1984-1999 döneminde TOKİ’nin sağladığı kredi desteğiyle 1.130 bin
konut üretilmiştir (Karasu, 2001: 39).
1980 öncesi devletin kredi sağladığı konut sayısı yılda 10 bin civarında
iken, bu sayı Toplu Konut Fonu’nun devreye girmesiyle, 1984 yılında 150 bine,
1987 yılında ise en yüksek değer olan 157 bine ulaşmıştır (Karasu, 2001: 50).
Bu rakamlar bize konut politikalarında devletin finansmanının, ucuz ve uzun
vadeli kredinin ne derece gerekli ve etkili olduğunu göstermektedir.
Bu dönemde TOKİ tarafından sağlanan krediler ile konut kooperatifleri ülke
geneline yayılmış, kooperatiflerin konut üretimindeki payı hızla artmıştır.
Konut kooperatiflerinin konut üretiminde payı 1970 yılında % 5,22 iken bu
oran, TOKİ'nin desteğiyle, 1984 yılında %15,8'e, 1989 yılında ise % 27'e
ulaşmıştır. TOKİ hem mali kaynakları daha da geliştirmiş hem de konut kredisi
anlamında işleyen bir sistem kurmuştur.
Ancak burada unutulmaması gereken devletin konut sektörüne yatırım
yaparken asıl amacının ne olduğudur. Burada asıl amaç dar gelirliler için konut
üretmek değil, ekonomik canlanmayı sağlamak ve piyasa oyuncularının ihtiyaç
duyduğu kaynağı sağlamaktır. 2487 sayılı Kanunun değiştirilmiş olması bu
amacı doğrular niteliktedir. 1980'li yıllara Özal hükümetleri arsa ve konut
sertifikası, TOKİ’nin doğrudan konut üretmesi, 2-B uygulamaları, ıslah imar
planları, kamu arsa ve arazilerinin satışı, 2634 sayılı Kanunla getirilen turizm
merkezi uygulamalarıyla hem kentsel rantın dağıtımını yeniden organize etmiş
hem de konut ve arsa sektörünün tümüyle ticarileşmesine neden olmuştur.
TOKİ ile başlayan sürecin olumsuz tarafı, belediyelerin sürecin dışında
tutulmasıdır. Ne 2487 ne de 2985 sayılı toplu konut kanunlarında belediyeler ile
ilgili bir ifadeye rastlanmamaktadır. 1992 yılında çıkarılan Belediye Arsaları
Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair
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Yönetmelik (R.G. 14 Kasım 1992, Sayı: 21405) çok da etkin olmamıştır.
İdare'nin 1984-1990 arası dönemde tamamladığı 975 bin konuttan yalnızca 20
bini belediyelerle işbirliği çerçevesinde yapılmıştır.
5 Nisan 1994 ve 2001 Ekonomik Krizleri hem ekonomiyi hem de konut
sektörünü durma noktasına getirmiştir. TOKİ, 1984-1988 döneminde toplam
konut maliyetinin % 80'i oranında kredi verirken, 1990-1995 arası döneme bu
oran % 15'e düşmüştür. İdarenin mali kaynakları giderek daha fazla oranda
hazineye devredilmiştir. 1984-1987 yıllarında İdare konut fonunda biriken
gelirlerinin tümünü kullanabilmiş iken, 1988-1989 yıllarında bu pay % 71'e,
1990 yılında % 53'e inmiştir. TOKİ, 1991 yılında fon gelirlerinin % 53'ünü,
1992'de % 57'sini kullanmıştır. Fonun bütçe kapsamına alınmasıyla TOKİ'ye
konut fonundan kullandırılan paylar 1993 ve 1994 yıllarında % 4 düzeyine
inmiş, 1995 yılında ise bu oran % 1'e kadar düşmüştür. 1996 yılında bu oran %
7'e kadar çıkmışsa da, TOKİ konut fonundan 1997 yılında % 3, 1998'de % 6,
1999 yılında % 2 oranında pay kullanmıştır (Karasu, 2001: 55). 2002 yılında
4684 sayılı Kanunla Toplu Konut Fonu, IMF ile imzalanan niyet mektubunda
verilen taahhüt nedeniyle tasfiye edilmiş, genel bütçeye aktarılmıştır. Kasım
2002 tarihinde Toplu Konut İdaresi Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı) bağlanmıştır.
Yaşanan bu mali olumsuzluklar 1990'larda yüksek enflasyonun neden
olduğu konut maliyetlerindeki artışla birleşince konut üretimi durmuştur. 26
Şubat 2001'de bir gecede Türk lirası dolar karşısında % 90 dolayında değer
kaybetmiştir. Bu dönemde 125 bin konut TOKİ tarafından yeterli kredi desteği
sağlanamadığı için bitirilememiştir. Bu konutların bitirilmesi ancak ikinci
dönemde mümkün olacaktır.
2.2. İkinci Dönemi (2002-Günümüze Kadar)
2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesiyle başlayan dönem, TOKİ için
önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Yapılan hukuki değişikliklerle
TOKİ, konut ve arsa konusunda tek yetkili kamu kurumu haline gelmiştir. Bu
dönemde, konut alanında belediyelere önemli yetkiler verilmekle birlikte
merkezi idare, Toplu Konut İdaresi'nden vazgeçmiş değildir. Bu durum
cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan merkeziyetçi geleneğin bir devamı
niteliğindedir.
Türkiye'de siyasal iktidarlar rant yaratma ve yaratılan rantın paylaşımda
etkin rol oynamayı ısrarla sürdürmekte, patronaj ilişkilere dayalı siyasal sistem
içinde, rant dağıtıcı konumunu korumayı amaçlamaktadır. İnşaat sektöründe
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yaratılan her imar rantı devlete ait olduğu gibi, kentsel rant devlet sayesinde
yaratılmaktadır. İnşaat sektörünün her alacağı hiyerarşik ve merkezi olarak
denetim altındadır. Merkezi ya da yerel yönetimlerin teknisyen ya da
mühendislerinin oluru olmadan ödeme yapılmadığına göre, sistem tümüyle
siyasetin kontrolündedir (Gülhan, 2016: 37). Herkesin kendi zenginini yarattığı
Türk siyasal yaşamında AKP de kendinden öncekilerin yolunu izlemekte, kendi
burjuvazisini inşa etmektedir (Buğra ve Savaşkan, 2014/ Yankaya, 2014).
Bu anlamda TOKİ vazgeçilmez, stratejik bir kurumdur. TOKİ gerek açtığı
ihaleler gerekse sahip olduğu arsalar nedeniyle çok büyük bir rantın üstünde
oturmaktadır. Bu rantı elinde tutmak isteyen AKP hükümetleri hem yetki ve
sorumluluk hem de kurumsal yapı olarak TOKİ'yi güçlendirmektedir.
2004 tarih ve 5162 sayılı Kanunla TOKİ’ye uygulama yapacağı alanlarda
her türlü ölçekte plan yapma ve uygulama yetkisi verilmiştir. Benzer bir
biçimde, 2010 tarih ve 5793 sayılı Kanunla, TOKİ kentsel dönüşüm konusunda
önemli yetkilere kavuşmuştur. Bu Kanunla TOKİ, çevre düzeni planını
bozmayacak şekilde, her tür ve ölçekte plan yapma yetkisine sahip olmaktadır.
5273 sayılı Kanunla, TOKİ tarafından yapılacak ya da yaptırılacak olan
konutlara, mülkiyetinin belgelenmesi kaydıyla başkaca bir belgeye gerek
kalmaksızın, avan projeye göre yapı ruhsatı verme olanağı getirilmiştir. 2012
tarihli 6292 sayılı Kanunla TOKİ'ye 2/B kapsamındaki orman alanlarında
kentsel dönüşüm yapma yetkisi verilmektedir.
Yapılan hukuki değişikliklerle sınır karakolu, cami, stat, öğrenci yurdu gibi
yapıların üretimi TOKİ’nin yetki alanına dâhil edilmiştir. 2004 tarih ve 5226
sayılı Kanunla TOKİ'nin kredilerinin en az % 10'luk bölümünün tarihi ve
kültürel varlıkların yenileme ve bakım işlerine ayrılması hükme bağlanmıştır.
Oysaki kuruluş kanununda yazdığı gibi, İdare’nin asıl işlevi konut üretimini
finanse etmektir.
2004 yılında Toplu Konut İdaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) alınarak doğrudan Başbakanlığa bağlanmıştır.
03.04.2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Emlak
Bankası’nın bankacılık faaliyetleri dışında kalan şirket ve gayrimenkulleri
TOKİ’ye aktarılmıştır. Benzer bir biçimde, 5237 sayılı Kanunla Arsa Ofisi
Genel Müdürlüğü kaldırılarak TOKİ’ye devredilmiş, 775 sayılı Gecekondu
Kanunu’nun uygulanması, 5609 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı’ndan TOKİ’ye geçmiştir (Aydoğmuş, 2007: 35).
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2003 tarih ve 4966 sayılı Kanunla Konut Müsteşarlığı kaldırılmış, yetkileri
TOKİ'ye devredilmiştir. 2005 tarihli 5366 sayılı Kanun kapsamında TOKİ’ye
tarihi ve kültürel yapıların bulunduğu alanlarda yenileme yetkisi verilmiştir.
İdare, bu yetkisini bölgedeki yerel yönetimlerle birlikte kullanabileceği gibi tek
başına re'sen de kullanabilir. 2002-2016 arası dönemde TOKİ ile ilgili yapılan
hukuki düzenleme sayısı yüzün üzerindedir.1
Toplu Konut İdaresi'nin bu derece yetki ile donatılmasının ardında rant
paylaşımının yanında, inşaata dayalı büyüme stratejisi de yatmaktadır. Orta
gelir tuzağından bir türlü çıkamayan Türkiye'de bilgi üretimi ve teknolojik
yeniliklerin sınırlı oluşu, sanayi üretiminin Çin ve Hindistan'ın ucuz emek gücü
karşısında rekabet şansını kaybetmesi hükümetleri turizm ve inşaat sektörüne
yöneltmektedir. Terör saldırılarına karşı fazlasıyla hassas olan turizm sektörü
döviz gelirleri konusunda dalgalı bir seyir izlemekte, yıldan yılan değişen döviz
gelirleri turizm sektörünü güvenilir olmaktan çıkarmaktadır. Bu durumda bir tek
inşaat sektörü kalmaktadır.
Diğer taraftan, inşaat sektörü bir mecburiyet değildir. AKP hükümetleri
eğitim kalitesini artırmak, yeni ve gelişmiş inovasyon merkezleri kurmak, var
olan üniversitelerin kalite sorununu çözmek, bilgi toplumu için uzun ve
zahmetli bir yolu seçmek yerine, Menderes ve Özal dönemlerinde olduğu gibi,
kolay yolu seçmekte inşaat sektörünün ekonomiyi canlandırıcı yönünü sonuna
kadar kullanmaktadır. Menderes'in İstanbul imar çalışmaları, Özal'ın otoyol ve
toplu konut hamleleri bugün için de birer örnektir. AKP Hükümetleri İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nde KİPTAŞ için kullandıkları modeli günümüzde TOKİ
için ülke genelinde uygulamaktadır (Bayraktar, 2006: 23).
2002 yılında kurulan 58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem
Planı’nda konut üretimi konusunda atılım yapılacağı ifade edilmiştir. Bu
dönemde TOKİ doğrudan konut üretimine ağırlık vermeye başlamıştır. 2003
yılından itibaren TOKİ konut kooperatiflerine vermiş olduğu kredileri
durdurmuştur. 2002-2011 yılları arasında TOKİ 500 bin konut üretmiştir.
Ayrıca 17 kentte 23.531 göçmen konutu ile 22 bin afet konutu inşa edilmiştir.
2023 yılına kadar İdare 700 bin konut daha üretmeyi planlamaktadır
(toki.gov.tr., 19.06.2016).
Bu dönemde, kentler arası rekabet, marka kent olmak ve bu amaçla ses
getirecek çılgın projeler üretmek (Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray,
Hukuki düzenlemelerin ayrıntıları için; (Bayraktar, 2006/ Bayraktar, 2013/ İMO,
2009).
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AOÇ’nin yerine kurulacak dev park vb.), yeni küresel sınıf için, küresel
standartlara sahip, korunaklı siteler inşa etmek küreselleşme-yerelleşme
ekseninde gelişen yeni kent söyleminin bir parçasıdır. TOKİ bu söylem
kapsamında "gelir paylaşımlı projeler" adı altında bir uygulama başlatmıştır. Bu
uygulamada kent içinde kalan kamu arsaları üzerinde özel sektör tarafından
yapılan lüks konutların satışından TOKİ'nin de pay alması amaçlanmaktadır. Bu
uygulamayla, daha çok üst gelir grubu için korunaklı yerleşim yerlerinin
üretilmesi hedeflenmektedir. 2002-2016 arası dönemde TOKİ'nin ürettiği
konutların % 15'i bu sistemle inşa edilmiştir. Lüks konut üretiminin ülke
geneline yayıldığı 2000'li yıllarda, Türkiye'deki konut piyasası, gerek Antalya
ve Muğla'ya yerleşen yabancılar gerekse sermaye fazlası olan Arap ülkelerinden
gelecek yatırım beklentisiyle tümüyle küresel sermayeye açılmıştır. Son on
yılda yabancılara satılan konut miktarı 163 bine yaklaşmaktadır
(emlakrehberi.com, 02.04.2016).
Merkezi ve yerel yönetimler kentsel dönüşüm projelerini yarattığı rant
nedeniyle hararetle desteklemektedir. Kentsel dönüşüm projeleri, inşaata dayalı
büyüme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konuda yapılan ilk yasal
düzenleme 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi belediyelere kentsel
dönüşüm konusunda yetki vermektedir. Kentsel dönüşüm konusunda çıkarılan
son hukuki düzenleme 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Kanundur. 6306 sayılı
Kanunla kentsel dönüşüm hukuki bir çerçeveye oturtulmaktadır.
Tarihi ve kültürel alanlarda kentsel dönüşüm projelerine destek olmak
amacıyla 5366 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunla sit alanlarının kentsel
dönüşüm projelerine açılması amaçlanmıştır. Aynı Kanunla TOKİ'nin de
kentsel dönüşüm yapabileceği, gerekirse yerel yönetimlerle işbirliğine
gidebileceği hükme bağlanmaktadır (Bayraktar, 2006: 207). 5162 sayılı
Kanunla TOKİ'ye kentsel dönüşüm alanlarında planlama, dönüşüm uygulaması
yapma ve proje üretme konularında geniş yetkiler verilmektedir (Özden, 2010:
201). TOKİ, Türkiye'deki 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedeflemektedir
(Bayraktar, 2013: 24).
2000’lı yıllarda yaygınlık kazanan kentsel dönüşüm projelerinde
görünürdeki amaç konut stokunu güvenli hale getirmek olsa da herkes bu
projelerin rant elde etmek amacıyla yapıldığını bilmektedir. Üstelik çoğu
kentsel dönüşüm projeleri kentsel sorunları çözmek yerine yeni sorunlar
yaratmaktadır. Halkın katılımının hiçe sayıldığı kimi kentsel dönüşüm
projelerinde yörede oturan insanlar kent dışına gönderilmektedir (Türkün,
2014). Erzincan Çarşı Mahallesi, Trabzon Tabakhane, İstanbul Ayazma, İzmir
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Kadifekale ve Karşıkaya Kentsel Dönüşüm Projelerinde hak sahiplerinin bir
bölümü başka yerlere gönderilmiştir (Bayraktar, 2006: 251-272).
Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara ya belirlenen bina bedelini nakit
olarak almaları, ya yapılacak yeni konutlar için uzun vadeli borçlanmaları ya da
gösterilen başka bir yerde yapılan konutlardan seçmeleri istenmektedir. Bu
seçeneklerinin kabul edilmemesi durumda kamulaştırma yapılmaktadır
(Bayraktar, 2006, 243-248). Bu yöntemlerin demokratik olduğunu iddia etmek
zordur. Kentsel dönüşüm projelerinde halk katılımı son derece sınırlıdır (Kaya,
2009: 208). Ankara Gültepe ve Yatıkmusluk Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin ele
alındığı bir araştırmada, katılımcıların % 63,5’inin gecekondu dönüşüm
kararının alınması ve uygulanması sürecinde görüşlerine başvurulmadığı ortaya
çıkmıştır (Kara, 2010: 198).
Kentsel dönüşüm projeleri, TOKİ’nin doğrudan konut üretmesi, kimi
kentsel mekânlarda yürütülen soylulaştırma uygulamaları, ciddi miktarda kamu
arsasının satışa çıkarılması, kent merkezindeki kamu arsalarının lüks konut,
rezidans ve AVM yapımı için yandaş müteahhitlere verilmesi konut sorununu
çözecek uygulamalar değildir. Türkiye'de 2000-2010 yılları arasında inşa edilen
konutların % 44'ü lüks konuttur ve üst gelir grubuna yöneliktir (gyoder.com,
5.3.2015). Bu anlamda yukarıda sıralanan uygulamalar bir yandan devletin rant
dağıtıcı rolünü sağlamlaştırırken, diğer taraftan konut sektörünün sosyal
niteliğini yitirmesine neden olmaktadır.
TOKİ giderek sosyal konut politikalarından uzaklaşmaktadır. Dar ve sabit
gelirli kimselerin konut edinmesinin tek yolu, konut üretim sürecinde devletin
kredi desteği vermesidir. Avrupa deneyimi de göstermiştir ki, devletin desteği
olmadan konut sahibi olmak mümkün değildir. 1980 sonrası devletin sosyal
konut üretiminden çekildiği Büyük Britanya’da evsizlerin oranı İngiltere’de %
165, Galler’de % 110 ve İskoçya’da % 115 oranında artmıştır. İngiltere’de evsiz
olarak kabul edilen ve yerel yönetimlerce bir konuta yerleştirilen hane
halklarının sayısı 1979’da 70 bin iken, 1992’de 180 bine yükselmiştir (Olgun,
2013: 107). 2002-2015 yılları arasında, TOKİ tarafından alt gelir grupları için
üretilen 146 bin konut ile orta gelir grubu için üretilen 265 bin konut ülkedeki
toplam konut açığı düşünüldüğünde yetersiz kalmaktadır.
Devlet, 5582 sayılı Mortgage Kanunu’nu çıkararak konut sektörünü özel
finans sistemine bağlamaktadır. Oysaki 1984-1989 yıllarında olduğu gibi devlet
konut finansmanını üstlenmelidir. Doğrudan konut üretmek yerine konut
kooperatiflerine ve yerel yönetimlere destek olmalıdır. 1984-1989 yılları
arasında 1 milyon konutu finanse eden TOKİ, yalnızca 40 bin konut üretmiştir.
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Bu politika devam ettirilmelidir. TOKİ’nin 1992 yılında yayınladığı
Yönetmelikte öngörüldüğü gibi, yerel yönetimlerin sosyal konut üretimi
desteklenmeli, konut kooperatifleri ile yerel yönetimler arasındaki halen
yetersiz olan işbirliği artırılmalıdır.
3. TOKİ UYGULAMALARINDAKİ AKSAKLIKLAR
Toplu Konut İdare'sinin uygulamalarını iki dönemde ele almış bulunuyoruz.
Bu iki dönemin benzer yanları olduğu gibi birbirinden farklılaşan özellikleri de
bulunmaktadır. Yazık ki dönemler ve siyasal iktidarlar değişse de bazı yanlış
uygulamalarda ısrar edilmektedir. Bu bölümde artık konuttan ziyade inşaat
denilince ilk akla gelen kamu kurumu olan TOKİ'nin uygulamalarındaki
aksaklıklar maddeler halinde ele alınacaktır. Bu sayede hem yazı daha anlaşılır
hale gelecek hem de öneriler için somut ve anlaşılır bir zemin yaratılacaktır.
3.1. İnşaata Dayalı Büyüme ve Konutun Bir Rant Aracına Dönüşmesi
AKP hükümetleriyle birlikte inşaat sektörü ekonomide öne çıkmaya
başlamıştır. Yalnızca konut üretiminde değil, aynı zamanda, ülke genelindeki
büyük projelerle inşaat sektörü ekonominin itici gücü haline gelmiş durumdadır.
Duble yollar, Anadolu kentlerinde yeni açılan havaalanları, İstanbul 3.
havaalanı, Marmaray, kent hastaneleri projesi, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale
1915 Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çandarlı ve Filyos limanları gibi birçok kamu
yatırımının ya inşaatı devam etmekte ya da yapımı planlanmaktadır. Türkiye'nin
hâlihazırda 90 milyar dolarlık proje stoğu bulunmaktadır.
İnşaat sektörü, sermaye için vergilendirme dışı olağanüstü karlar üreten,
hükümet için ekonomik büyüme ve istihdam sağlayan, toplum içinde mülk
sahibi kesimlere sermaye aktaran, toplumun genelinin modernleşme
tahayyüllerini tatmin eden bir sihirli değnek olarak kabul edilmektedir
(Çavuşoğlu, 2016: 85). Kredi ve borçlanma sayesinde orta sınıfın konut iştahı
kabartılırken, toplumsal bir statü, bir yatırım aracı, bir prestij ürünü olarak da
konut ön plana çıkarılmaktadır. İnşaata dayalı büyüme siyasi iktidarlara hem
seçmen çekmede hem de kendi sermayedarını yaratmada geniş imkanlar
sağlamaktadır (Sönmez, 2015: 30).
Türkiye’de 2002 yılında yapımına yeni başlanan konut sayısı 160 bin iken
bu sayı 2010 yılında 907 bine çıkmıştır. 2014 yılında bu rakam 1 milyonu
aşmıştır. 2004 -2007 arası dönemde inşaat sektörü % 12 büyümüştür.
Türkiye'de 2008 yılında 427 bin, 2010 yılında 607 bin, 2012 yılında 701 bin
konut satılmıştır. 2014 yılında 1.029 bin konut satılarak, bir rekor kırılmıştır.
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2015 yılında 185 milyon m2 konut üretilmiş olup, yıllık satılan konut sayısı 878
bindir (tüik.gov.tr., 22.06.2016). Türkiye'de bulunan AVM sayısı 1995 yılında
12 iken, bu sayı 2009 yılında 207'e, 2013 yılında 326'ya ulaşmıştır. 2016 yılında
inşaatı tamamlanacak AVM'lerle birlikte sayı 449'u bulacaktır (GYODER,
2014: 60).
Ancak inşaata dayalı büyüme sürecinde, sistemin doğası gereği konut bir
barınma aracından çıkıp bir rant ve yatırım aracına dönüşmektedir. TOKİ
tarafından alt gelir grupları için konut üretilse bile, konutun bir rant aracına
dönüşmesi lüks konut üretimini artırırken, artan konut ve kira fiyatları dar ve
sabit gelirlilerin konut edinmesini zorlaştırmaktadır. Yatırım aracına dönüşen ve
belli bir gelir grubu için konut üretilen bu sistemde krediler ticarileşmektedir.
Türkiye'de konut için kullanılan kredi miktarı 2005 yılında 12,7 milyon iken,
2013 yılında kullanılan kredi miktarı 110,43 milyon TL'ye ulaşmıştır. 8 yılda
yaklaşık 10 kat artış yaşanmıştır. 2009 yılında 22 bin konut ipotekli konut
kredisi ile satılırken, bu sayı 2013 yılında 376 bine ulaşmıştır (GYODER, 2014:
33).
TOKİ, yaşanan bu ticarileşme sürecinin öncüsüdür. TOKİ eski başkanın da
dediği gibi, TOKİ asıl geliri, Emlak Bankası, Arsa Ofisi ya da kamu
kurumlarından TOKİ'ye geçen arsaları kullanıma açarak, kaynak geliştirme
projelerinden sağlamaktadır (Bayraktar, 2013: 87). 2985 sayılı Toplu Konut
İdaresi kuruluş kanununda, 2003 tarih ve 4966 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikle, "İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle
uygulamalar yapmak veya yaptırmak" yetkisi verilmektedir. İdareye para
kazandıran bu kar amaçlı projelerin tümü üst gelir grubu için üretilen
konutlardan oluşmaktadır. TOKİ eliyle yaşam alanları rant alanlarına
çevrilmektedir (İMO, 2009: 4).
Kamuya ait olan değeri milyon dolarlarla ölçülen arsalar inşaata dayalı
büyüme stratejisi çerçevesinde elden çıkarılmakta, birbirinden lüks konutların
üretiminde kullanılmaktadır. Bu kullanım biçimi kamusal kullanıma konu
olması gereken alanların, son derece sınırlı sayıda insanların yerleşim alanlarına
dönüşmesine neden olmaktadır (Akalın, 2016: 120). Doğru kent ve konut
politikaları ancak çok sayıda arsanın kamunun elinde bulunmasıyla mümkündür
(Keleş, 2015: 560).
Türkiye'de inşaata dayalı büyüme o noktaya gelmiştir ki, rantı kontrol
etmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. 2010-2014 arası dönemde
enflasyon toplamda % 33 iken, İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış % 80'dır
(Sönmez, 2015: 89). Nisan 2015-Nisan 2016 arası dönemde yıllık konut fiyat

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

artışı İstanbul’da % 18.73, Ankara’da % 9,14, İzmir’de % 17,3’dür. Aynı
dönemde en yüksek fiyat artışı Çanakkale ve Balıkesir’de yaşanmış, bu
kentlerde konut fiyat artışı % 20,8’e ulaşmıştır (milliyet.com.tr., 02.07.2016).
Kentin yarısının yoksulluk sınırında yaşadığı Şanlıurfa'da 1 milyon TL’ye,
ciddi bir sanayi birikiminin olmadığı Elazığ'da 650 bin TL'ye konut
satılmaktadır (emlakrehberi.com, 2.3.2014). Son on yılda arsa 15 kat
kazandırırken, altın 4 kat, borsa 6,5 kat kazandırmıştır (milliyet.com.tr.
2.2.2016). Üstelik kamu tarafından yaratılan bu rant vergiye tabi değildir.
İnşaata dayalı büyüme, sanayi yatırımlarının azalmasına ve mali kaynakların
toprağa gömülmesine neden olmaktadır.
Sanayi sektörleri güç kaybederken, inşaat sektörü çıkıştadır. 2003-2014
arası dönemde Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım tutarı 127 milyar dolar
olup, bunun % 23 emlak satışlarıdır (tcmb.gov.tr., 28.06.2016). İnşaat
sektörünün toplam istihdam içindeki oranı 2002 yılında % 4,9 iken, bu oran
2008 yılında % 5,9'a, 2013 yılında ise %7'ye yükselmiştir (GYODER, 2014:
29).
2015 yılında Türkiye'de yabancılara satılan 22 bin konuttan 5 milyar dolar
gelir sağlanmıştır (gyoder.org.tr., 23.06.2016). Otomotiv sektöründe ihracat
rakamı 2015-2016 döneminde 22 milyar dolardır. Aynı dönemde kimya sanayi
ihracatı 15 milyar dolardır. Rakamlardan anlaşılacağı üzere, konut sektörü için
harcanan kaynaklar ülkeye diğer sektörler kadar döviz girdisi sağlamamaktadır
(tim.org.tr., 23.06.2016). Bu nedenle bilgi teknolojileri ve sanayi üretimi için
ayrılması gereken kaynakların kentsel ranta ayrılması ulusal kaynakların heba
edilmesidir. Üstelik kentsel rant vergilendirilmediği için ortada ciddi bir vergi
kaybı bulunmaktadır. Konutların üretimi sırasında kimi lüks malzemeler ithal
edilmekte, ciddi bir döviz çıkışı yaşanmaktadır.
Konut fiyat artışları ile konut talebindeki artış birlikte hareket etmektedir.
Konut talebi ile fiyatlar arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Artan konut
fiyatları özellikle yap-satçı konut üreticilerinin konut arzını artırmalarına yol
açmaktadır (Öztürk ve Fitöz, 2009: 43). Artan fiyatlar daha çok konut
yapılmasına neden olmakta sonuçta hem üst gelir grubu için yapılan konut
sayısı gereksiz yere artmakta hem de konut ve kira fiyatları şişmektedir.
Oysaki artan konut fiyatlarının ekonomik gelişmenin değil; bilakis,
sağlıksız bir büyümenin işareti olduğu ve Mortgage sisteminde yapay olarak
artan konut fiyatlarının küresel bir ekonomik krize neden olabileceği ABD’deki
2008 Mortgage Krizi’nde acı bir biçimde görülmüştür (Güney, 2009/
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Topaloğlu, 2011). 2008 yılında başlayan ve dünyanın bütün ekonomilerini ciddi
bir biçimde etkileyen küresel krizin nedeni inşaat sektörü ile emlak piyasasının
irrasyonel büyümesi ve bu tür bir büyümeyi temel alan konut finansman
sistemidir. Şişen emlak balonunun patlamasından sonra emlak piyasası
değersizleşmiş, öncelikli gayrimenkullerin sürekli değer artışına dayanan konut
finansman sistemi çökmüş ve ardından tüm ekonomik sistem bir kriz ortamına
girmiştir (Balaban, 2016: 20).
3.2. Doğrudan Konut Üretimi
Devletin doğrudan konut üretmesinin kimi sakıncaları bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, devletin konut üretmesi konut üretim sürecinin siyasallaşması
anlamına gelmektedir. Bu durumda siyasal kayırmacılık, yolsuzluk gibi
istenmeyen hadiseler yaşanmaktadır.
İkinci olarak, devletin doğrudan konut üretmesi konut üretim maliyetini
artırmaktadır. Şanlıurfa, Hatay ve Bursa’da TOKİ’nin ürettiği konutlarda
yapılan farklı araştırmalarda; TOKİ konutlarının ucuz olmadığı, uzun vadeli
ödeme planının alt gelir grubunun aleyhine olduğu ortaya konmaktadır (Karasu
ve Gültekin, 2012/ Bulut ve Diğ., 2012/ Gür ve Dostoğlu, 2010).
TOKİ dar gelirliler için ürettiği konutlarda da başarılı değildir. Kars ilinde
yapılan bir araştırmada, TOKİ'nin dar gelirliler için ürettiği konutların bir
kısmının orta gelir grubu tarafından satın alınarak, kira geliri için kullanıldığı
görülmüştür (Can ve Çiçek, 2012: 48-49-52). İstanbul Taşoluk’ta kentsel
dönüşüm projesiyle oluşturulan yeni konut alanında, konuta hak kazanan 300
aileden sadece 27’sinin mahallede kaldığı belirlenmiştir (İMO, 2009: 9). Ankara
Gültepe ve Yatıkmusluk Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin ele alındığı bir başka
araştırmada, hak sahibi olan 388 kişiden yalnızca 175'inin bölgede oturduğu
geri kalan 213 hak sahibinin konutları kiraya verdiği anlaşılmıştır (Kara, 2010:
195).
TOKİ'nin kamusal ayrıcalıklara sahip olması, elindeki arsalar üzerinde
dilediği gibi imar hakkı oluşturması konut sektöründe haksız rekabete neden
olmaktadır. Büyük aktör TOKİ’nin sistemi kilitlediği söylenmektedir. TOKİ
büyüyüp geliştikçe inşaat sektörünün genel anlamda durgunlaştığını iddia
edenler bulunmaktadır. TOKİ’nin arsa kullanımındaki özgürlüğü belediyeleri
rahatsız etmektedir. Gözüne kestirdiği arsa üzerinde başlatılan inşaat, kent için
belediye tarafından hazırlanmış planlarla çelişebilmektedir. Kentin gelişme
yönü değişebilmekte alt yapı ve ulaşım maliyetlerinde hesapta olmayan artışlar
ortaya çıkmaktadır (Eşkinat, 2012: 170/ İMO, 2009: 3).
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TOKİ konut üretmekten ziyade konut üretimini finanse etmelidir. TOKİ
kredi sağlayan bir kuruluş olarak kalmalıdır. TOKİ belediye ve konut
kooperatifleri ile işbirliğine gitmeli, konut sahibi olmak isteyen alt ve orta gelir
gruplarını teşvik edici önlemler almalıdır. Sağlanacak kredi mutlaka konutu
olmayan, denetim altındaki konut kooperatif birliklerine üye olan kooperatiflere
verilmeli, kredi verilecek konut alanı 100 metrekare ile sınırlandırılmalıdır.
1985-1989 arası dönemde TOKİ’nin konut kooperatiflerine ucuz ve uzun
vadeli kredi sağlaması konut kooperatiflerine "altın çağı"nı yaşatmıştır. 19841999 yılları arasında, yapı kullanma izinleri esas alındığında, ülkemizde üretilen
konut miktarı 3.493.663'tür. Bu konutlardan 1.004.296 tanesi, başka bir deyişle,
% 29'u TOKİ tarafından finanse edilen konut kooperatiflerinin yaptığı
konutlardır (Karasu, 2015: 90). Bu büyük bir başarıdır.
3.3. Kurumsal Yapıda Sorunlar
Toplu Konut İdaresi'nin ilk dönemi ile ikinci dönemi arasındaki en büyük
fark İdare'nin kurumsal yapısı ile yetki ve sorumluluklarının aşırı
genişlemesidir. Yapılan hukuki değişikliklerle, günümüzde Toplu Konut
İdaresi; Konut Müsteşarlığı, Emlak Bankası, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü
içinde barındırırken, kısmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi davranmaktadır.
TOKİ, konut politikaları konusunda hem belirleyici hem de uygulayıcı olarak
diğer tüm aktörleri devre dışı bırakacak oranda etkin hale gelmiştir (Keleş,
2014: 344).
Türkiye'nin en önemli kentsel inşaat uygulaması olan kentsel dönüşüm
konusunda TOKİ, kentlerin sahipleri olan yerel yönetimlerden daha çok yetkiye
sahiptir. TOKİ, Türkiye genelinde 160 kentsel dönüşüm projesi yürütmektedir.
Bu durum Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na
aykırı bir uygulama olup, yerellik ilkesi ve yerel özerklikle bağdaşır nitelikte
değildir (Keleş, 2014: 348). TOKİ tarafından arsalar imara açılırken,
belediyeler, karayolları ve demiryolları gibi ilgili tüm birimler bir araya gelmeli,
her bir kurumun farklı planları birlikte tartışılmalı, çelişkiler ortadan kaldırılarak
koordinasyon sağlanmalı ve kentsel gelişme ve konut üretimi konusunda
rasyonel kararlar alınmalıdır (Eşkinat, 2012: 170).
TOKİ, Türkiye'nin istediği yerinde, istediği ölçekte bina dikme ve bu
binanın ruhsatını verme yetkisine sahiptir. 2006 tarih ve 5492 sayılı Kanunla
belediyelere TOKİ tarafından inşa edilmiş yapılara, TOKİ tarafından geçici
kabulü yapılmış olmak kaydıyla, 15 gün içerisinde yapı kullanma ruhsatı verme
zorunluluğu getirilmiştir. Belediyeler tarafından kanun gereği istenecek olan
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gerekli belgeler ise yapı kullanma izni verildikten sonra da tamamlanabilecektir.
Bu durum hem şehircilik ilkeleri ve planlama esasları hem de idare hukukunun
"idarenin bütünlüğü" ilkesi ile örtüşmemektedir.
TOKİ kuruluş kanununda örgütün temel görevi konut üretimi ve finansmanı
olarak belirlenmiştir. 2001 tarih ve 4684 sayılı Kanun ile 2003 tarih ve 4966
sayılı Kanunla İdare'nin görevlerine yenileri eklenmiştir. Yapılan bu hukuki
değişikliklerle, TOKİ'ye köy mimarisini geliştirme, gecekondu alanlarını
dönüştürme, tarihi doku ve yöresel mimarinin koruma, yurt dışında konut
üretme, iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkârlara ait işyerleri ve
küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi gibi amacı dışında
görevler verilmektedir. Kuşkusuz bu yeni görevler TOKİ'nin asıl amacından
uzaklaşmasına neden olmaktadır. TOKİ artık yalnız konut üretmemekte, bunun
yanında, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk
parkları gibi tesisler üretmektedir.
Hâlihazırda TOKİ konut sorunuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde
Diyarbakır'da 33 bin kişilik, Sivas ve Mersin'de 25 bin kişilik stat yapmaktadır.
Batman'da 15 bin kişilik kapalı yüzme havuzu inşa edilmektedir. İstanbul
Esenler ve Ümraniye vergi dairelerinin hizmet binalarını güçlendirme
çalışmalarını TOKİ yürütmektedir. Kütahya Simav hükümet binasını TOKİ
yapmaktadır. Burada elbette halka hizmet götürmenin yanlış bir yanı yoktur.
Diğer taraftan, devamlı devletin küçültülmesi söylemi içindeki AKP
hükümetlerinin neden konu inşaat olduğunda tüm işi TOKİ’ye yaptırdığı
doğrusu merak konusudur.
TOKİ, 1050 sayılı Muhasabei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden muaftır. TOKİ
yalnızca doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Devlet Denetleme Kurumu
tarafından denetlenebilmektedir. Bu denetim ancak Cumhurbaşkanının isteği ile
mümkün olup Kurul re'sen denetim yapamaz. Her yıl milyarlarca dolar yatırım
yapan, milyon dolarlık arsa satan, rant yaratan bir kamu kurumunun denetimden
uzak olması kabul edilebilir bir durum değildir (Geray, 2009/ Gülhan, 2016).
Şeffaflığın kamu politikalarının temel bir ilkesi sayıldığı günümüz devlet
yönetiminde denetimin olmaması akıl dışı bir uygulamadır.
TOKİ’nin son dönem yapmış olduğu ihalelerde gerekli şeffaflığı
göstermediği, belli şirketlere ayrıcalık tanındığı, TOKİ kullanılarak rant
dağıtıldığı ve siyasal nüfuz sağlandığı iddiaları dile getirilmekte, kurum
konusundaki kuşkular giderek yaygınlık kazanmaktadır (Gürek, 2008). 20032013 arası dönemde AKP hükümetleri tarafından Kamu İhale Kanunu’nda 29
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kez değişiklik yapılmıştır. Gerek sağlanan istisnalar gerekse ihalelerin
parçalanarak verilmesi yoluyla önemli oranda kamu ihalesi Kamu İhale
Kanunu’nun kapsamı dışına çıkarılmıştır (Buğra ve Savaşkan: 2015: 125-127).
3.4. Üretilen Konutlarda Kalite Sorunu
2002 yılından bu yana hararetle konut üreten TOKİ'nin konut kalitesinde
gözle görünür bir düşüş yaşanmaktadır. 1984-1989 arası dönemde sıkı yapı
denetim müşavirlik hizmetleri konusunda eleştiri alan İdare günümüzde bu
denetimi gevşetmiş durumdadır.
Türkiye’de son dönemde TOKİ tarafından inşa edilen, tek tip projeye
dayalı, yüksek katlı, kentten kopuk toplu konut uygulamaları; 1960'lı yıllarda
Amerikalı ünlü kent bilimci Jacobs tarafından “Amerikan halkının
hapishaneleri” olarak nitelendirilmiş, ağır bir biçimde eleştirilmiştir (Jacobs,
2011). Oysaki TOKİ estetik, emniyetli, kaliteli ve uygun fiyatlı konutları, sosyal
donatısı ve yeşil alanıyla birlikte vatandaşlara sunduğu iddiasındadır (Bayraktar,
2006: 217).
Kentsel planlama açısından bakıldığında, bu kadar büyük miktarlarda konut
üretimi yapan İdare'nin Türkiye’nin her yerinde aynı tip uygulamalar yapması
önemli bir sorundur. TOKİ projelerinde bölgesel ve yerel sivil mimari
örneklerini de yansıtan bir planlama bağlamında, çağdaş tasarıma ait yorumlar
eksiktir. Oysaki, doğal, ekolojik ve kültürel değerleri ortaya çıkaran kimlikli bir
mimarlık anlayışı ön plana çıkarılmalıdır (Gür, 2012: 4). TOKİ mimari
projelerinin tip projeler olarak hazırlandığı ve uygulandığı bölgenin iklimsel
verilerinin, yerel mimari özelliklerinin göz önüne alınmayarak hazırlandığı
görülmektedir (Çardak ve Çolak, 2011: 95).
TOKİ uydu kentler inşa ederken bunların avantajları, dezavantajları ve
maliyetleri konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapmamaktadır. Oysaki uydu
kent inşa ederken konut - iş alanları arasında ulaşım zamanı maliyeti, ulaşım
maliyeti, yol yapım maliyeti, mevcut altyapıları ıslah maliyeti, yeni yerleşim
alanına hizmet verilmesinin maliyeti, sosyal fayda ve diğer unsurlar ayrıca
değerlendirilmelidir (Uğur ve Sivri, 2014: 269).
TOKİ tarafından inşa ettirilen sosyal konut projeleriyle ilgili en önemli
şikâyet konusu inşaat kalitesidir. Çatı, dış cephe, doğramalar, zemin kaplaması,
boya, kalorifer tesisatı, kapılar, elektrik aksamı, mutfak dolapları, asansör işleri
ve su deposu gibi yapının kısa ömürlü yapı unsurlarının neredeyse tamamına
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ilişkin olarak malzeme ve işçilik konusunda yaygın şikayetler söz konusudur
(Gür, 2012: 6).
Adana Yüreğir Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi ve Aksantaş
Konutları’nda yapılan bir araştırmada, Adana iklimi için elverişli olmayan
kuzey, doğu cephelerine salon, yatak odaları gibi mekanların yerleştirildiği ve
bu alanlarda güney, batı cepheleriyle neredeyse eşit oranda pencere ve
balkonların yerleştirildiği görülmüştür. Bu da ısıtma ve soğutmada gereksiz
enerji sarfiyatına sebep olmaktadır (Çardak ve Çolak, 2011: 96).
Aynı araştırmada, banyo, tuvalet, koridor, antre gibi alanların ışık almadığı
görülmüştür. Bu durum gereksiz elektrik sarfiyatı ve havalandırma boşluğu
yapımına neden olmuştur. Projelerde balkonlar küçük ve kalıp sistemine bağlı
olarak yapılmıştır. Oysa Adana gibi sıcak bölgelerde balkon kullanıcıların tercih
ettiği yaşama alanlarının başında gelmektedir. Bu nedenle ortaya Adana iklimi
için kullanıma elverişsiz mekanlar ortaya çıkmıştır. (Çardak ve Çolak, 2011:
96).
Şanlıurfa'da TOKİ tarafından yaptırılan Akabe Konutları’nda yapılan bir
başka araştırmada, yapıların kalitesi ve çevre düzenlemesi konularında konut
sahiplerinin beklentilerinin karşılanmadığı görülmektedir. Ses yalıtımı, banyo
ve mutfakların kullanım kolaylığı, konutun genel tasarımı, asansör ve bina
girişlerinin düzeni konularında kullanıcıların yoğun şikâyeti bulunmaktadır.
Ayrıca konut sahipleri uzun süreli geri ödeme sisteminden dert yanmaktadır
(Karasu ve Gültekin, 2012: 401).
Türkiye genelinde TOKİ konutlarından artan şikâyetler karşısında TBMM
Dilekçe Komisyonu, TOKİ şikâyetlerinin incelenmesi için bir alt komisyon
kurmuştur. Bu komisyonun hazırladığı raporda yukarıda bahsedilen şikâyetlerin
haklılık payı olduğu vurgulanmaktadır. Raporda TOKİ'nin değişken artışlı faiz
sisteminin tüketicinin aleyhine sonuçlar doğurduğu, sabit bir faizin olduğu
başka bir ödeme seçeneğinin tüketicilere sunulması gerektiği ifade edilmektedir
(TBMM, 2011: 23).
4. GENEL DEĞERLENDİRME
Türkiye'de konut sorununun kısa sürede çözülmesi mümkün değildir.
Konut sorunu devam ettiği sürece TOKİ vazgeçilmez bir kamu kurumudur.
Diğer taraftan, TOKİ'nin ciddi bir değişim geçirmesi gerekmektedir. Öncelikle
TOKİ siyasal etkilerden uzak, özerk yapıya sahip, kendi geliri olan bir kurum
haline dönüşmelidir. TOKİ, SPK ya da BDDK benzeri bir yapıya
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kavuşturulmalıdır. Hâlihazırdaki arsa ve lüks konut satarak geçinen bir yap-satçı
görüntüsünden kurtulmalıdır.
TOKİ daha önce olduğu gibi bir konut fonuna sahip olmalıdır. Bu
fonun müdahaleye açık olmayan bir gelir kalemi tarafından sürekli
desteklenmesi gerekmektedir. İdare genel bütçeden pay almamalıdır. Bu durum
siyasi bağımlılığa neden olacaktır. Zaten 2487 sayılı Kanun döneminde genel
bütçeden pay almanın ne kadar zor olduğu görülmüştür.
Kurulacak olan konut fonunun geliri, Türkiye’de yıllık 15 milyar doları
bulan arsa ve konut rantından sağlanmalıdır. Arsa ve konut alım-satımında ciddi
bir vergilendirme yapılmalıdır. Türkiye'deki her kent için ayrı ayrı ve her yıl
yenilenen bir "rant haritası" çıkarılmalı, vergi bu rant haritası üzerinden
alınmalıdır. Emlak vergisi konusunda yaşanan aksaklıklar düzeltilmeli, emlak
vergisi de bu rant haritası üzerinden alınmalıdır.
Kurulacak olan konut fonu önemli avantajları sağlayacaktır. İlk olarak
kamu kendi yarattığı ranttan pay alacaktır. İkinci olarak devamlı güncellenen
rant haritası sayesinde arsa ve konut fiyatlarındaki yapay fiyat artışı azalacaktır.
Yüksek vergi ödeme riski arsa ve konut fiyatlarının olması gerektiği rakama
inmesini sağlayacaktır. Bu sayede konut maliyetleri de aşağı çekilecektir.
Türkiye'de bir konutun maliyetinin yarısı arsadır. Arsa fiyatlarının makul
seviyelere inmesi konut maliyetini azaltacaktır. Azalan konut fiyatları konutun
her gelir grubu için erişilebilir olmasını sağlayacaktır.
İdare konut üretmekten kesinlikle vazgeçmelidir. İdare konut ürettiği
sürece yolsuzluk iddiaları eksik olmayacaktır. Siyasi çevreler TOKİ üzerinden
rant dağıtmaya devam edecektir. İdare yalnızca konut finansmanı alanında
çalışmalıdır. TOKİ bir konut finansman kuruluşudur, inşaat şirketi değildir.
Karakol, stat ya da afet konutları yapmak TOKİ'nin görevi değildir. Afet
konutları yapımı, bu konudaki yetkili kuruluş olan AFAD tarafından kolaylıkla
ihale edilebilir.
Gerek TOKİ'nin faaliyetleri gerekse kurulacak fon mutlaka denetime
açık olmalıdır. Bir kamu kurumunun halkından gizli hiçbir faaliyeti olamaz.
Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurumu gibi kamusal denetim mekanizmalarının
yanında özerk mali değerlendirme kurumlarının denetimi de olmalıdır. Denetim
performansa dayalı yapılmalıdır.
TOKİ içine kapalı ve halktan uzak bir kamu kurumu olmaktan
vazgeçmelidir. Kurumdan bilgi edinmek mümkün değildir. İnternette paylaşılan
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bilgi değil, propagandadır. Yürütülecek konut politikalarında halkın fikri
alınmalıdır. TOKİ belediyeler ve konut kooperatifleri ile işbirliği yapılmalıdır.
Bu işbirliği şimdi olduğu gibi dayatma değil bir ortak akıl biçiminde olmalıdır.
Kentsel dönüşüm projeleri belediyeler tarafından "rant odaklı" değil, "insan
odaklı" yapılmalıdır.
TOKİ ya da belediyeler tarafından sağlanacak arsalar üzerinde, sıkı bir
biçimde denetlenecek konut kooperatiflerince örgütlenecek hak sahipleri TOKİ
konut fonundan sağlanacak uzun vadeli ve düşük maliyetli kredilerle kolaylıkla
konut sahibi olabilecektir. 61. Hükümet programında, konut kooperatiflerine
gerekli mali ve teknik desteğin sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır.
Başarılı bir konut finansmanının uzun vadeli borçlanmayı olanaklı
kılması, ihtiyaç duyanlar açısından olmazsa olmazdır. Çünkü konut aile
bütçesinin çok üzerinde pahalı bir maldır. Özellikle orta gelir grubuna yönelik
esnek ödeme kolaylığı sağlayan krediler konut talebini önemli oranda
etkilemektedir (Öztürk ve Fitöz, 2009: 43). Uzun vadeli ve ucuz borçlanma
olanağı olmadığı durumda dar ve sabit gelirli ailelerin konut edinmesi zor
olacaktır. Konut talebini belirleyen en önemli değişkenlerden birisi kredi
koşulları ve kredi faiz oranlarıdır. Önerdiğimiz kentsel ranttan pay alan konut
fonu, dar ve sabit gelirlilerin konut sahibi olması için gereken ucuz maliyetli ve
uzun vadeli kredi için bir kaynak olacaktır.
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TÜRKİYE’DE KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN
Bayburt Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
hsengun@bayburt.edu.tr
ÖZ
İnsanlığın tarihi kadar eski olan karşılıklı dayanışma ve beraber iş yapma davranışı, son yüzyılda konut edinme
yöntemleri arasında sıkça yer almaktadır. Türkiye’de konut edinme sistemi içerisinde yapı kooperatiflerinin rolü ve sayısal
büyüklüğü son yıllara kadar oldukça önemliydi. Kentlerdeki nüfus artışıyla birlikte dar gelirlilerin konuta olan ihtiyacının
artması, yapı kooperatiflerine olan ilgiyi de arttırmıştır. Günümüzde ise gerek para ve kredi politikaları, gerekse Toplu
Konut İdaresi (TOKİ) marifetiyle konut üretiminin hız kazanmasının yanı sıra, yapı kooperatifleri hakkındaki olumsuz
nitelendirmeler, dar gelirlilerin kooperatif yöntemle konut edinmelerine olan ilgiyi azaltmıştır.
Bu çalışmada, Türkiye’de yapı kooperatifçiliğinin durumu, gelişmesinin önündeki engeller, bu konuda TOKİ’nin
etkisi tartışılmakta ve yapı kooperatifçiliğinin geleceği ile ilgili öngörülerde bulunulmaktadır.
Anahtar kelimeler; Konut, Kooperatif, Yapı Kooperatifi, TOKİ.

The Past, Today and The Future of The Housing Cooperatives in Turkey
Abstract
Mutual solidarity and cooperative behavior which is as old as human history are frequently took its place among
the methods of housing in the last century. The role and the numrrical size of the building cooperatives in the housing
system in Turkey has been very important in recent years. The increasing needs for housing for the people having low
income with the increasing population in urban areas, has icreased the interest in the housing cooperatives. In recent years,
both monetary and credit policies have increased the speed of housing production by means of the houding development
administration (TOKI), beside this the negative qualifications about housing cooperatives have reduced the interest
in acquiring by cooperativing.
In this study, the situation of building cooperatives in Turkey, the obstacles in front of its development, the effect
of TOKI has been disscussed and determination about building cooperatives has been made.
Keywords: Cooperative, housing, building cooperative, TOKI

1. GİRİŞ
Konut, insan yaşamında tartışmasız çok önemli bir yere sahiptir. Tarih boyunca insanlar yaşam alanlarını
oluşturma sürecinde, büyük çabalar göstererek bugünkü konumuna gelmişlerdir. İnsanlığın barınma mekânları,
gelişen teknoloji ve koşulların da yardımıyla, mağaralardan, taştan yapılan yapılara, ahşap konaklardan
gökdelenlere kadar birçok aşamadan geçmiştir. Bugün artık barınma en temel insan hakları arasında ilk sıralarda
yer almaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi sıralamasında yeme, içme kadar temel ihtiyaç sayılan barınma,
günümüz dünyasında konut edinmeye karşılık gelmektedir. Gelinen bu aşamada, geleneksel yapı tarzı da
ekonomik ve teknolojik gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Birleşmiş Milletler’ in 1948
tarihli, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 25. maddesinde, “herkesin barınma hakkının olduğunun”
vurgulanması, bağlayıcılığı olmamasına karşın, yönetimlerin yurttaşlarının barınma hakkına saygı göstermesi
konusunda önemli bir gelişmedir.
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Tarihin ilk dönemlerinde sadece barınma aracı olarak kullanılan konutun, günümüz kapitalist dünyasında,
kullanım değerinin yanında değişim değeri de ön plana çıkmaktadır. Konut, insanların gereksinimini karşıladığı
bir meta olmanın yanında, tasarruflarını da değerlendirdiği bir araç haline gelmiştir. Bunun yanı sıra toplumsal
bir kavram olan konut gereksinmesi, karşılanmadığında toplumsal sorunlara da kaynaklık edebilmekte, sosyal
parçalanmaların aracı haline gelebilmektedir. Merkezi veya yerel yönetimlerce çözüm üretilmeyen konut
sorunu, halkın kendi yarattığı çözüm olan gecekonduların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kentlerin çevresini
saran gecekondular, kentsel hizmetlerin ulaşması, kente eklemlenme, kentli kültürünün oluşmasında birer direnç
noktaları haline gelmişlerdir.
Kentlere aşırı nüfus yığılmasının önüne geçilememesi, kentlerin gecekondularla kuşatılmasının
durdurulamaması, bugünkü kentsel sorunların temelini oluşturulmuştur. Siyasal rant beklentisi içindeki
iktidarların, imar afları düzenlemeleriyle, kentsel rantın kamuya geri kazandırılmasına, tarihi alanların
korunmasına, imar planlarının uygulanmasına, kentsel altyapı hizmetlerinin yönetilmesine yönelik yaklaşımları,
sorunu ağırlaştıran temel unsurlar arasındadır. Konut sorunun çözümsüzlüğünde bir umut olarak görülmesi
gereken kooperatif konut üretiminin yeterince desteklenememesi, giderek büyüyen konut sorununda bir çözüm
alanının gözden kaçırılmasına neden olmuştur. Oysaki alt ve orta gelir grubundakilerin, kırsal kökenlerinden ve
kültüründen gelen dayanışmacı ruhunu örgütleyecek yapı kooperatiflerinin geliştirilmesi ve kredi sistemince
desteklenmesi, denetim sisteminin oluşturulması sorunun çözümünde önemli bir aktördür. Konut sorununun
çözümü, tümüyle özel sektörün yaptığı yatırımlara koşut olarak çözülmeye çalışılmış, bu da kentsel rantın
eşitsiz paylaşımına zemin hazırlamıştır. 2000’li yıllardan sonra kamunun dar gelirlilere konut yapmak amacıyla
TOKİ’ye yetki ve kaynak sağlaması, uzun yıllara yayılan borçlanmalarla, yeni bir konut edinme alışkanlığı
ortaya çıkarmıştır. 1990’lı yıllardan sonra konut kooperatiflerin yeterince desteklenmemesi, kooperatif sistemin
işleyişinde kaynaklanan sorunlar, ekonomik krizlerin sıklığı yanında, devletin konut edindirme politikalarındaki
değişkenlik, konut sorununda bir çözüm olarak öne çıkan bir yapıyı giderek güçsüzleştirmiştir.
Bu çalışma, hukuken “yapı kooperatifi” olarak nitelendirilen kavramın, sadece barınma amaçlı yapıları
içeren konut kooperatifleriyle ilgilidir. Türkiye’de konut sorunun çözümünde bir ışık olarak görülmesi gereken
uygulamanın, ortaya çıkışı, gelişmesi ve bugünkü durumu, nitel veri toplama tekniği olarak, literatür taraması
yöntemiyle incelenmiştir. Konut Kooperatifçiliğinin geçirdiği evrim, bugünkü durum değerlendirilerek, yarının
Türkiye’sinde konut kooperatifçiliğinin nasıl olması gerektiğine ilişkin öngörülerde bulunulmuştur.
2. TÜRKİYE’DE KONUT GEREKSİNMESİNİN NEDENLERİ VE KONUT SORUNU
İnsanın en önemli yaşamsal gereksinimlerinden birini oluşturan konutu tanımlarken, fiziksel bir varlık,
psikolojik ve sosyal bir gereksinim olduğunu bilerek bir tanım yapmak uygun olacaktır. Bugün dünyadaki
milyonlarca insan evsiz ya da çok kötü koşullarda; gecekondularda, barakalarda ve benzeri yerlerde barınmak
durumunda kalmaktadırlar. Bir yandan, bir statü simgesi aline gelen konut, diğer yandan, bir rant aracı
özelliğiyle de değişim unsurudur. Konutu, çevresiyle beraber bütünlük içinde ele almak gerekmektedir. Geray,
konuta; güvenlik, sağlık, rahatlık ölçünlerine uygun olan; iş yerine erişimi kolay; ulaşım, su, kanalizasyon,
elektrik, alışveriş, kültür ve eğlence kolaylıkları gibi temel alt-yapı ölçünlerine uygun düşen oturma birimleri
olarak yaklaşmaktadır (Geray, 1983: 2 ). TDK Sözlüğü’nde konut, “insanların içinde yaşadıkları ev, apartman
vb. yer, mesken, ikametgâh” veya “bir kimsenin yerleşmek amacıyla oturduğu yer” olarak (tdk.gov.tr),
Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde ise (dwelling, residential building), “bir ya da birkaç ev halkının yaşaması için
yapılmış, yaşamsal davranışların gerçekleştirildiği; uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma,
yıkanma ve ayakyolu gibi temel gereksinme konularında kolaylıkları bulunan barınak” olarak tanımlanmaktadır
(Keleş, 1980:79) . Konut, sadece barınma gereksinimini karşılayan bir araç olmasından öte, aile kurumunun
yadsınamaz altyapısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda kişilerin hangi sınıf ve katmanda yer aldıklarının,
adreslerinin, toplumda kim olduklarının da önemli bir imgesidir (Erman, 2010: 7).
Ailenin fiziki varlığının psikolojik garantörü olan konut, kullanıcının yaşamsal gereksinimlerinin hiç değilse
bir bölümünü giderebilecek olanaklara sahip olmalıdır. Konutun mutfağı, banyosu, tuvaleti, kişilerin
kullanımına yetecek kadar odaları yanı sıra kullanımını kolaylaştıracak elektriği, suyu yolu ve sosyal olanaklarla
bütünleşmesini sağlayacak bir mekânda kurulu olması beklenir. Evrensel bir hak olarak tanımlanan ve 1966’da
Birleşmiş Milletler tarafından, üye ülkeler nezdinde bağlayıcılığı olan, Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel
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Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 11. Maddesinde de, taraf olan devletin herkesin konut hakkını tanıdığı
belirtilmektedir. Konutun beslenme gibi temel yaşam koşullarından biri olarak tanımlanması bu sözleşme ile
daha da önem kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 2003 yılına kadar onaylamadığı bu
sözleşmede, herkesin konut hakkının tanınması önemlidir (Çoban, 2012:76).
Konut gereksinmesi çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar; kentlere yönelen göç, nüfus artışının
neden olduğu konut gereksinmesi, aile yoğunluğunun küçülmesi ve eskiyen konutların onarılma süreci
nedeniyle oluşan konut gereksinmeleridir. 1980’li yıllardan günümüze kentsel alanda yaşayan nüfusun kırsal
alandaki nüfusa oranı önemli ölçüde değişmiştir. Günümüzde ülkemiz nüfusunun %80’e yakın bölümü
kentlerde yaşamaktadır. Bu oran nedeniyle kentlerde oluşan konut gereksinimi her geçen gün büyümesine
karşın, kentte orta gelir grubundaki kişilerin konut edinmeye yönelik talepleri de düşmektedir. Bu nedenle
büyük kentlerde çok sayıda boş konut olduğu gözlenmektedir. Günümüzde makroekonomik politikalarda
önemli değişikliklere neden olan konut sunumuna yeterince istem olmaması nedeniyle konut kredi faizlerinin
düşürülmesini gündeme getirmiştir. Son yıllarda konut sunumunun giderek lüks konuta doğru kayması da orta
ve alt gelir grubundakilerin konut edinme şanslarını giderek azaltmaktadır. Konut inşaat birim fiyatlarındaki
artış, sabit gelirlilerin ücretlerindeki artışın yetersizliği, taşeronlaşma, iş güvencesizliği kooperatif yöntemle
konut edinilmesini de zorlaştırmaktadır.
İnsanın temel gereksinimleri arasında yer alan konut, sürekliliği olan, dinamik bir sorundur. Bir kez
karşılanınca ortadan kalkan bir sorun olarak değerlendirilemez. Sorunun sürekliliği, beğeni düzeylerindeki
değişiklikler, zamanla değişen tercihler, yıpranma gibi nedenlerle söz konusu olmakta, konut piyasasına ek talep
olarak dönebilmektedir. Giderek değişen aile büyüklükleri ve birlikte yaşama alışkanlıkları, nüfus değişkenine
bağlı değişiklikler, sosyo-kültürel alışkanlıklar konut isteminde temel belirleyiciler olarak ortaya çıkmaktadır.
Gayrimenkul sektörüne ilişkin 2011 yılında yapılan bir araştırmada, nüfus artışı ve kentleşme, kentsel dönüşüm
ve yenilemeden kaynaklanan konut gereksinimi, 2012- 2023 yılları arası için, yaklaşık 4.72 milyon olarak
kestirilmektedir. Bu konut gereksinmesinin 2.97 Milyonu nüfus artışı ve kentleşme kaynaklı, 1.4 Milyonu
kentsel dönüşüm kaynaklı, 350 Bin’i yenileme kaynaklı olacağı öngörülmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Türkiye’de Konut Gereksinimi Öngörüleri 2023 (Bin Adet)

Yıllar

Nüfus Artışı ve
Kentleşme
Kaynaklı Artış

Kentsel
Dönüşüm
Kaynaklı

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Toplam

412
413
419
426
430
440
430
2 970

200
200
200
200
200
200
200
1 400

Yenileme
Kaynaklı
(Eskiyen
Konutlar)
50
50
50
50
50
50
50
350

Toplam
662
663
669
676
680
690
680
4 720

Kaynak: 2023 Vizyonunda Gayrimenkul Sektörü, 2012 ( 10.12.2016)
Konut, kentlere göç, kaçak yapı, kent topraklarının kullanımı ve planlama sorunlarını da beraberinde
dikkate almayı gerektiren, çok boyutlu bir sorundur. Konut, edinme süreçlerinin zorluğu nedeniyle hep sorun
olarak görülmüştür. Ailelerin sağlıklı, yaşanabilir bir konut edinmek için büyük bütçeler ayırmaları gerekmiştir.
Konutu sorun alanı haline getiren sadece gereksinimin karşılanamaması değil, aynı zamanda sosyal ve
ekonomik boyutunun olmasıdır. Diğer yandan, konut, sadece bir barınak değil, aynı zamanda, bir yatırım ve rant
elde etme aracı, ekonomik krizler karşısında sığınak, sosyal bir güvencedir. Bütün bu niteliklerinin yanı sıra,
toplumsal statü göstergesi olarak kabul edilmektedir (Erman, 2010: 11; Karasu, 2005: 56, Turan, 2010,27)
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Merkezi yönetimi ve yerel yönetimleri yakından ilgilendiren kentlerdeki konut sorunu, toplumsal olmaktan
çok, ekonomik sorun olarak da görülmesi gerekmektedir (Keleş, 2015: 494). Geçmişte; konut açığı, kaçak yapı,
gecekondu gibi sorunlar bağlamında ele alınan konut sorunu, bugün konut üretim ve konut sistematiğinde
çeşitlenmeler, yeni konut teknolojileri, kentsel dönüşüm alanları, dönüşüm süreçleri ve eski konut alanlarında
yeni kullanımlar gibi alternatif arayışlara yönelmiştir. (Özden vd., 2001:9)
Konut edinme bir birikim sorunu olabildiği gibi aynı zamanda talebin örgütlenmesini gerektiren içeriği ile
yönetim sorunu olarak da değerlendirilebilir. Türkiye’de konut sektöründeki üretimin büyük kısmı, neo- liberal
politikalarında etkisiyle, özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerde merkezi yönetimce,
kamu görevlileri için üretilen lojmanlar ve afet konutları dışında devletin konut sektöründeki rolü çok küçüktür.
Özel sektörün yapı üretimi ile kooperatifler ve devletin ürettiği yapılar arasında, sayısal olarak, çok ciddi farklar
vardır. Örneğin; 1964 yılında 10301 olan toplam yapı sayısının 9636’sı özel sektör, 335’i devlet sektörü, 330’u
da kooperatiflerce üretilmiştir. 1070’lere gelindiğinde oransal olarak özel sektörün payı % 95, kooperatiflerin
payı % 3 kamu sektörünün ise % 2 olmuştur. TUİK Yapı Kullanma İzin Belgesi istatistiklerine göre 1980’de bu
oranlar, özel sektör % 93, kooperatifler % 4, kamu sektörü %3 olarak değişmiştir.
3. KOOPERATİFÇİLİĞİN TANIMI
Toplumlar ilk çağlardan günümüze kadar birlikte üretme, birlikte davranma davranışları geliştirmişlerdir.
Bu birlikteliğin içinde bulunan kişilerin belirli ortak çıkarlar sağlamak amacına yöneltilmesiyle örgütlü bir
kooperatif davranışı ortaya çıkmaya başlamıştır.
Kooperatif kelime kökeni olarak Latince’de işbirliği anlamına gelen “coopera’tion” kelimesinden türemiş,
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kooperatifçilik olarak dilimize girmiştir (Bal ve Ada, 2012: 122).
Kooperatifin çeşitli tanımları yapılmaktadır. Bu tanımlarda kooperatif fikri, ya ekonomik içeriği, ya sosyopolitik amaçları, ya da hukuki yapısı bakımından ele alınmaktadır. Kooperatifçilik sistemini açıklamaya en
yakın tanımlar, içeriğini sosyo- politik çerçevede belirleyen tanımlardır. Buna göre kooperatif, üyelerinin kendi
istekleri ile bir araya geldiği, üretim, tüketim, konut edinme gibi amaçlara ulaşabilmek için, küçük birikimlerini
katarak, bir çeşit ticari işletme gibi örgütlenen yapılardır (Keleş,1967: 16).
Geray, kooperatifi, ekonomik açıdan gelirleri sınırlı bireylerin, genellikle de çalışanların temel
gereksinimlerini karşılamak, ortak sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, gönüllü olarak özüne ve karşılıklı
yardım, toplumsal dayanışma çerçevesinde, bir araya gelerek oluşturuldukları birer sivil toplum örgütü” olarak
tanımlamaktadır (Geray:1994: 34). Yürürlükteki 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda ise kooperatif; “tüzel
kişiliği olan, ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını
işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla
gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan, değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar” olarak
tanımlanmaktadır. (RG: 24.04.1969/13195). Uluslararası Kooperatif Birliği (ica.org) ise kooperatifi, “gönüllü
olarak bir araya gelen, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve isteklerini ortaklaşa ve demokratik olarak
kontrol edilen bir işletme aracılığıyla gerçekleştiren, özerk bir birlik olarak tanımlamaktadır (ica-ap.coop)
Bütün bu tanımların ortak yanı, kooperatiflerin bir dayanışma örgütü olarak kabul edilmesi ve ekonomik
çıkar sağlama amacından daha çok küçük tasarruflarla üretim yapabilme gibi niteliklere vurgu yapmasıdır.
Kooperatiflerin yolsuzluk ve benzeri olumsuzluklarda demokratik katılım yollarını kullanabilme niteliğinin
olması, siyasal anlamda demokrasi kültürünün toplumca benimsenmesinde de önemli rol oynamaktadır.
Kooperatifler, kendi kendine yardım, içsel sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışma değerlerine
dayanmaktadır. ICA Kooperatiflerin temel değerlerini, kurucu geleneklerine kooperatif üyelerinin, dürüstlük,
açıklık, sosyal sorumluluk ve başkalarına önem vermenin etik değerlerine inanmalarına dayandırmaktadır.
Evrensel olarak kabul edilen kooperatif örgütlenmesinin temel ilkeleri, Uluslararası Kooperatifler Birliğinin
(ICA)’ce şu başlıklar altında toplanmıştır; a) Gönüllü ve açık üyelik, b) Demokratik üye kontrolü, c) Üyelerin
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ekonomik katılımı, d) Özerklik ve bağımsızlık, e) Eğitim, öğretim ve bilgilendirme, f) Kooperatifler arasında
işbirliği, g) Topluluk için endişe olarak gruplandırılmaktadır.
Yukarıdaki ilkelerin içeriği kısaca; üyeleri arasında, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, demokratik
yönetim anlayışı ile üyelerinin ekonomik ortak katılımı, merkezi yönetimden bağımsız, kooperatif üyelerinin,
yöneticilerinin ve çalışanlarının eğitim ve öğretiminin sağlandığı, yerel ulusal, bölgesel ve uluslararası
işbirliğinde, üyelerinin onayladığı politikalar yoluyla, toplulukların sürdürülebilir kalkınması için çalışmalar
yapan, yapılar olarak sayılabilir.
Kooperatifçilik, dünyada ekonominin dinamikleri arasında sayılmaktadır. Gönüllü olarak bir araya gelip,
bireysel ekonomisini korumak veya geliştirmek güdüsüyle davranan insanlar, sadece kendileri için olduğu
kadar toplumları için de önemli ekonomik ve sosyal kazanımlar elde etmişlerdir. Kooperatifler, Türkiye’de de
dünyada olduğu gibi, geleneksel olarak tarım alanında (üretim, alış ve satış), toptan ve perakende ticaret
alanında, konut yapım, su, elektrik ve sağlık sektörlerinde, bankacılık ve sigortacılık alanlarında yer
almaktadırlar (Türkiye’de Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016, 2012:7)
3.1. Kooperatifçiliğin Tarihçesi
Günümüzde evrensel ilkeleri belirlenmiş kooperatifçiliğe benzer birlikte çalışma, beraber iş yapma
anlayışına, tarihin çok eski zamanlarından beri, birçok ülkede rastlanmaktadır. Tarihi kayıtlarda, Babilonya’da,
İsa’dan 3000 yıl önce, tam karşılığı olmasa da arazi kullanma kooperatiflerinin var olduğuna ilişkin bilgilere
rastlanmaktadır. İsa’dan 44 yıl önce o zaman Roma’nın limanı olan Ostia’da duvarcıların oluşturduğu
kooperatif hareketine rastlanır. (Mülayim, 1967: 9)
Çok eski dönemlerde, özellikle tarım alanında bugünkü modern kooperatiflere benzer birleşmelere ilişkin
kayıtlara rastlanmaktadır. Bunun nedeni, tarımsal işletmelerin bütün dönemlerde, ticari ve endüstriyel
işletmelere oranla kapitalist kimliği en az olan işletmeler olmasındandır. Slav ülkelerindeki ortak tarımsal arazi
kullanma kooperatifleri, İtalyan, İsviçre ve Fransız Alp’lerindeki ortak süthaneler, eski Yugoslavya’da bulunan
Üzadrugaü ve Rusya’daki Ümirülerin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. (Mülayim, 1967: 10-13)
Modern anlamıyla ilk kooperatif, kapitalizmin ekonomik sistem olarak ortaya çıkması sonrası, endüstri
devriminin acımasız koşullarıyla baş etmek üzere, 19.yy’da, İngiltere’de doğmuştur. Bir anlamda kooperatif,
geniş bir ekonomik hareket şeklinde, kapitalizmin düzenleyicisi durumundadır (Mülayim, 1967: 7). Bugünkü
anlamıyla ilk kooperatif, kapitalist işletme anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte, İngiltere’de, kapitalizmin alt
gelir grupları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yönelik olarak, ortaya çıkmış; halk birleşerek, kooperatif
davranmaya yönelik çabalar ortaya koymuştur.
İşçi sınıfının ekonomik, yaşam ve çalışma koşullarının ağırlığından kaynaklanan sorunlarının artması, bu
ortak sorunların çözümü amacıyla dayanışma ve yardımlaşmanın gelişmesi, kooperatiflerin ortaya çıkmasında
önemli güdüleyici faktördür (Geray, 1992: 427). Bir anlamda sanayi devriminin sorunlarından beslenen
kooperatifçilik, ilk kez İngiltere’de ortaya çıkmıştır. İngiliz kooperatifçiliğinin babası kabul edilen Robert
Owen, ilk kooperatif denemesini yapmıştır. Owen’dan sonra kooperatif hareketinde Dr. William King
kapitalizmin ortaya çıkardığı olumsuz koşullar karşısında, 1827 yılında Brigton’da ilk tüketim kooperatifini
kurmuştur. (Mülayim, 1967: 9) Konut kooperatifleri de tüketim kooperatiflerinin bir kolu olarak ortaya
çıkmıştır. Konut kooperatifçiliğindeki gelişme ise İskandinav halkının ev sahiplerinden kurtulma isteğiyle
giriştikleri çaba sonucu yaşanmıştır (Keleş, 1979: 32).
İngiltere’de kurulan Rochdale kooperatiflerinin amacı ise; 1) Ortakların zorunlu tüketim maddelerini temin
etmek, 2) Ortakların konut (barınma) ihtiyacını karşılamak, 3) Ortakların çocuklarının eğitim sorununu çözecek
çözümler aramak, 4) Ortakların gereksinim duyduğu tüketim maddelerinin üretim olanaklarını araştırmak, 5)
Ortakların iş ihtiyaçlarını bu iş yerlerinde sağlamak, 6) Ortakların bireysel çalışmalarına olanak sağlamak için
arazi almak ve işletmektir.
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Fransa’da 19. Yüzyılın başlarında, Charles Fourier’in modellediği Flanj adı verilen bir toplumsal düzen
tasarımının temelindeki mantık, kooperatif mantığıyla uyumludur. Bu Flanj’lar İsrail’deki Kibutzlarla da benzer
özellikler taşımaktadır. Kooperatifçilik tarihinde; İngiltere tüketim kooperatifçiliğinin, Fransa üretim
kooperatifçiliğinin, Almanya ise kredi kooperatifçiliğinin öncü ülkeleri olarak anılmaktadırlar (Mülayim, 1967:
14).
İlk kez l895'de, Uluslararası Kooperatif Birliği (ICA) kısa adıyla bilinen uluslararası düzeyde bir örgüte
kavuşan kooperatif hareket, bugün hala dünyada ve Türkiye’de önemini korumaktadır. ICA’nın açıkladığı,
dünya çapında 250 milyon kişinin geçimini kooperatiflerin çalışanı ya da üyesi olarak sağlamakta olması, bunun
da toplam istihdamın %12’sini oluşturması, bu yargıyı güçlendirmektedir (ica.coop). ICA’a üye konut
kooperatiflerinin kıtasal dağılımına bakıldığında; %71’inin Avrupa’da, %20’sinin Asya’da, % 6’sının Afrika’da
ve % 3’ünün Amerika’da olduğu görülmektedir (Kavruk, 2012: 18).
3.2. Türkiye’de Kooperatifçiliğin Tarihsel Süreci ve Konut Kooperatifçiliği
Türkiye’de kooperatif hareketinin başlangıç noktası olarak, Mithat Paşa’nın kurduğu Memleket Sandıkları
kabul edilmektedir. Mithat Paşa bu kooperatif benzeri örgütlenmeyi ilk olarak, Valiliğini yaptığı, bugünkü
Bulgaristan’ın Niş Vilayetinin Pirotü kasabasında kurmuştur. Bu örgütlenmeyi kurduktan sonra Mithat Paşa,
Memleket Sandıkları Nizamnamesi adı verilen bir düzenleme yaptırmış, bu düzenleme hükümetçe kabul
edilerek, bu sandıkların ülkenin her yerinde kurulması ve yaygınlaşması sağlanmıştır. Avrupa’daki
örneklerinden (kredi kooperatiflerinden) farklı olarak kooperatif sandıkları kooperatif tarihinde özel bir öneme
sahiptir. (Mülayim, 1967: 18) Ancak Memleket Sandıkları köylere kadar gitmemiş, kasabalara kadar

ulaşmakla sınırlı kalmıştır.

Cumhuriyetin kurulması sonrasında Atatürk’ün yönlendirmesiyle, yerel kalkınma aracı olarak
üretim ve sonrasında da tüketim kooperatifleri oldukça ilgi görmüştür. Ülke siyasetinde devletçilik
yaklaşımının bir yansıması olarak da benimsenen kooperatifçilik, 1930’lu yıllardan başlayarak, yasal
ve kurumsal düzenlemelerle geliştirilmeye çalışılmış bir yöntemdir. Türk Kooperatifçilik Cemiyeti’nin
20 Mayıs 1931 de kurulması bunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Bayraktar ve diğerleri, 2008:
3).
Kooperatifçilik, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesini, yerel üretimi ve istihdamı artırması
yanında, kentleşmeyi ve iç göçü önleyici unsur olarak değerlendirildiğinde, önemli bir aktör olduğu
görülmektedir. Toplumumuzun geleneksel yapısında bulunan yardımlaşma, birlikte iş yapma
davranışı, köylerde çok eski zamanlardan beri ortak süthaneler, ortak çamaşırhaneler, ortak fırınlar
ortak çoban tutmalar biçimde bilinen, hala süren kooperatif davranışlardır. Ancak, bugünkü anlamda
ilk kooperatif kapitalist işletmenin oluşmasıyla doğmuştur. Kooperatif, bir anlamda kapitalizmin
düzenleyicisi olarak geniş bir ekonomik hareket olarak ortaya çıkmıştır. 1982 Anayasa’sının 57.
Maddesinde devletin konut gereksiniminin karşılanması için gerekli önlemlerin alınması ve toplu
konut girişimlerinin desteklemesi, 171. Maddede de üretim ve tüketim kooperatifçiliğine ilişkin
geliştirici tedbir alınması düzenlenirken, 1961 Anayasa’sında devletin kooperatifçiliğin geliştirilmesi
için önlem almakla yükümlü kılınması önemlidir.
3.3.Türkiye’de Konut Kooperatifçiliğinin Gelişimi
Konutun en önemli işlevi barınma gereksinimini karşılamasıdır. Bu gereksinimin temelinde
barınma yanında korunma güdüsü de yer almaktadır. Konuta, korunma ve barınma işleviyle yaklaşıldığında,

insanın kendisi ve birlikte yaşamı paylaştığı yakınları ile içe çekilmeyi gerçekleştirdiği, içinde dış dünyadan
kendisini soyutlayabildiği, aynı zamanda içinde yaşayanların özelini ve mahremiyetini güvenceye aldığı bir
mekân niteliği ortaya çıkar. Özetle, konutun en temel işlevi barınma olsa bile, insanın değişken ve karmaşık
gereksinimlerinin karşılandığı bir mekân olarak düşünülmesi gerekir.
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Konut kooperatifleri, bireylerin konut veya benzeri gereksinimlerini karşılamak amacıyla; düşünce, emek,
sermaye, bilgi ve becerilerini birleştirerek, eşitlik esasına göre, giriş ve çıkışın serbest olduğu, hukuk kurallar
çerçevesinde, ana sözleşme ile oluşturdukları bir ortaklıktır. Kooperatifler toplumlara ekonomik, sosyal ve
politik bir takım yararlar sağlarlar. Bu yararların başında, “ortaklara az külfet yükleyerek sıkıntı çekmeden

ödeyebilecekleri taksitlerle evleri ucuza mal edip meydana getirmektir”(Mortaş, 1944: 90). Ekonomik

olarak, alıcı-satıcı çatışmasının ortadan kalkması, yüksek fiyatların alıcıları ezmesinin engellenmesi, sosyal
olarak dayanışma ve birlikte üretme davranışının geliştirilmesi, politik olarak demokratik davranış
alışkanlıklarının oluşmasında kooperatifler çok önemli role sahiptirler. Bunlara ek olarak, konut kooperatifleri,
sosyal ayrışmayı önleyici, toplumsallaşmayı sağlayıcı davranışlar edindirme konusunda da önemli role
sahiptirler. Bu denli önemli özelliklere sahip kooperatif davranışın tarihi yapı sektöründe çok eskilere
götürülememektedir.
Türkiye’de konut kooperatifçiliğinin gelişmesi Cumhuriyetle hayat bulmuştur demek yanlış olmaz. Ancak,
Türkiye’deki kooperatif örgütlenmesi tabandan gelen, demokratik geleneği olan bir örgütlenme değildir. Konut
kooperatifçiliğinin gelişmesinde, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardan başlayarak, kültürel dayanışma örüntüsü
olan imece ile beslenen, daha çok alt ve orta gelir grubundaki insanların ilgi gösterdiği kooperatif yöntemle
konut edinme yıllarca etkili bir aktör konumunu sürdürmüştür. Konut kooperatifleri, konut sorununun
çözümünde, yerel yönetimlerin de katkılarıyla, merkezi yönetimle birlikte önemli görev üstlenen birimlerin
başında gelmektedir.

Türkiye’de konut kooperatifçiliğinde, Cumhuriyet sonrasında Atatürk’ün isteği doğrultusunda,
“evsiz memurları ve benzer durumda olan yurttaşları ev sahibi yapmak amacıyla 1925’de çıkarılan 586
sayılı yasayla memurlara kooperatif kurmaları için avans verilmesiyle başladığını söylemek yanlış
olmaz (Keleş, 1979:31). Türkiye’nin yapı kooperatifi tarihinde 1935 yılında Ankara’da görevli daha
çok yüksek düzeyli memurların bir araya gelerek kurdukları Ankara Bahçelievler Konut Kooperatifi
ilk kooperatif örgüttür. Bu Kooperatif tarafından, o tarihteki merkez olan Ulus’a üç km uzaklıkta
gerçekleştirilen Bahçelievler yerleşimi, Cumhuriyet sonrası bu anlamdaki ilk uygulamadır. Osmanlı
döneminde ise 1887 yılında İstanbul’da kurulan ve üyelerini İngiliz azınlıktan üyelerin oluşturduğu
kooperatif bilinen ilk yapı kooperatifi örneği olması bakımından önemlidir (Keleş, 2016:433 ).
Ankara’nın başkent olmasının ortaya çıkardığı konut gereksinmesine çözüm yöntemlerinden biri
olarak görülen konut kooperatiflerinin 1940’lı yıllara gelindiğinde sayılarının 600’e yaklaştığı
bilinmektedir. (Keleş ve Duru, 2008: 33; Bayraktar ve diğerleri, 2014: 2). 1944 yılında yapılan yasal
düzenlemeyle, kredi olanaklarının geliştirilmesi, konut kooperatifçiliğinin gelişmesinde önemli bir

aşamadır. Sosyal güvenlik kurumlarının, çalışanlarına yönelik toplu konut uygulamaları ve kredi destekleri de
kooperatifleşmenin gelişmesinde önemli unsurlar arasındadır (Alkışer ve Yürekli, 2004: 65). Kamu kaynakları
ile kooperatif konut üretiminin desteklenmesi, kooperatif örgütlenmesinde başından beri vesayet sisteminin
egemen olduğu söylemini güçlendirmektedir (Keleş, 1967: 17). Günümüze kadar geçen sürede konut
kooperatifçiliğinin desteklenmesi konusunda, hükümetlerin izlediği politikalar inişli çıkışlı olmuşsa da konut
kooperatifleri, ekonomik ve toplumsal bir görevi yerine getirmektedirler. 1990’lara kadar ekonominin
canlanması özel sermayenin konut piyasasına yönelmesine ve orta gelir grubunun yarasına merhem olan konut
kooperatiflerinin sayısının da artmasına neden olmuştur. Bu dönemde kooperatifler, orta sınıfı ve dar gelirliyi
konut sahibi yapma, komşuluk ilişkisi oluşturma, devletin hem merkezî hem de yerel anlamda yükünü
hafifletme işlevini görmektedir. Konut üretiminde kooperatiflerin payı incelendiğinde durum daha bir açıklığa
kavuşmaktadır (Çoban, 2012: 95-96). 1981 ve 1984 yıllarında çıkarılan yasalarla konut kooperatiflerine kredi
desteği arttırılmış, bu durum konut üretiminde kooperatiflerin payını önemli ölçüde arttırmıştır (Bekaroğlu,
2004:44). 2000’li yıllardan sonra konut kooperatifleri aleyhine TOKİ’ye sağlanan ayrıcalıklar, toplu konut
üretiminde neredeyse bir tekel yaratmıştır. 5273 sayılı, Arsa Ofisi Kanunu ve 5237 sayılı Toplu Konut Kanunu'nda
Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun’un 2. Maddesi doğrultusunda,
Arsa Ofisi’nin bütün yetkileri ve varlıkları TOKİ’ye devredilmiştir (RG. 15.12.2004/25671). TOKİ’nin toplu konut
üretimindeki payının devlet politikası olarak arttırılması sonucunda, kooperatif konut üretimi 1979’lardaki
düzeyine düşmüştür. 2009 yılında konut üretiminde % 9,9 olan kooperatif konut üretimi 1979’daki oranın altına
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gerilemiştir (Soydan, 2011:101). Özyurt ve Altun’un yaptığı araştırma sonuçlarına göre, konut üretiminde
kooperatiflerin payı 1960’larda % 7 iken, 1970’lerde %13’e çıkabilmiş, fakat 1980’lerde hızlı bir artışla %30
olmuştur. Kooperatif sayısı 1979 yılında 14.872 iken 1998 yılında 38.450’ye yükselmiştir.
Konut kooperatif sayısındaki artış, genel ekonomik politika kararlarından bağımsız düşünülemez. 1950’li
yıllarda hız kazanan göç, kentlerde konut gereksinmesini görünür bir biçimde ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu konut gereksinmesi, kooperatif örgütlenme ve bu yolla konut edinme de önemli artışlar sağlamıştır.
Kentlerde nüfusun yığılması, bunun yarattığı gecekondulaşma, kamu kaynaklarının konut üretiminde sınırlı
kalması, giderek konut sorununun içinden çıkılmaz hal almasına yol açmış, konuta olan istem, kentlere göçün
hızlandığı 1970’ler sonrası daha fazla artmıştır.
1980’de yürürlüğe konulan 24 Ocak kararlarıyla, sıkı ekonomik politikaların uygulanmaya başlaması, kişi
başına gelirin düşmesi, mevduat faizlerinin enflasyon değerlerinin üzerinde olması konuta olan talebi
düşürmüştür. Konut kredisi dağıtımını yönetmek üzere kurulan Emlak Kredi Bankası, Sosyal Sigortalar
Kurumu, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kurumlarının konut kredisi
vermesi, konut kooperatiflerinin sayısının, dolayısıyla konut üretimin artmasında önemli bir etken olmuştur.
Enflasyonist dönemlerde konut kredi faizleriyle, konut istemi arasında ters bir ilişki söz konu olmaktadır. Konut
kredi faizlerinin artması, geri ödeme taksitlerini de artıracağı için, bu durum kullanım amaçlı konut edinmek
isteyen sabit gelirliler üzerinde caydırıcı etki yaratmaktadır (Türel, 1989: 138).
Konut kooperatifçiliğinin gelişmesinde kamu desteğinin yanı sıra konut gereksinmesinin karşılanmasında
yasadışı konut edinme yöntemlerine yönelik temel politikalarda belirleyicidir. 1970’li yıllarda hız kazanan
kooperatif yöntemle konut edinme, ne yazık ki, yeterli desteği bulamamıştır. Kente gelen dar gelirliler
kentlerdeki örgütlü radikal siyasi yapılanmalara eklemlenerek, hazine arazileri üzerine gecekondular inşa edip,
bunların resmi güvenlik makamlarından korunma işlevini de gecekondu alanlarındaki bu siyasi yapılara
bırakmışlardır. Kendi içinde propagandasını yapan gecekondulaşma, kısa zamanda kurtarılmış mahalleler olarak
kentlerin etnik, siyasi kimlikler üzerinden bölünmesine neden olmuştur. Bu bölünme gecekondulaşmayı farklı
ölçülerde etkilemiştir. 1980 sonrası dönemde kentlere yoğun göçte, 1980 Askeri darbesi sonrası büyük
kentlerdeki göreceli güven ortamı ve bunun yarattığı cazibenin etkisi büyüktür. Kentlerde yığılmanın yarattığı
konut ihtiyacı ve ekonomiye canlılık kazandırma amacıyla alınan bir dizi önlemler, kooperatiflerin sayılarında
da artışı tetikleyen nedenlerin belirleyicisidir (Dursun ve diğerleri, 1985: 4). Örneğin 1984 yılı öncesi kurulan
kooperatif sayıları, toplam kooperatiflerin %21’ini oluştururken, 1984 -1991 yılları arasında kurulan kooperatif
sayısı 1941 yılından bu tarihe kadar kurulan toplam konut kooperatifi sayısının % 62’sine ulaşmıştır. 1991
yılına kadar kurulan konut kooperatif sayıları dikkate alındığında ise bu oran %79’a ulaşmaktadır (1984
Sonrasında Konut Kooperatifçiliği, 3).
Konut kooperatiflerinin sayısındaki artışta belirleyici diğer bir unsur; 1981 ve 1984 yıllarında çıkarılan toplu
konut yasaları ve bu yasaların uygulamalarıdır. Konut kooperatif örgütlenmesinin artmasında, 1980’lerden sonra
konut üretiminde kooperatiflere sağlanan finansman olanakları belirleyici olmuştur. Kredi olanaklarının sabit
gelirliler üzerindeki olumlu etkisi, konut gereksinmesinin yoğun olduğu özellikle büyük kentlerde, kooperatif
konut üretimini ve örgütlenmesini büyük ölçüde etkilemiştir.
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Grafik 1. Yapı Kooperatiflerinin Yapı Kullanma İzin Belgelerine Göre Dağılımı (1964-2015)
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Kaynak: TÜİK Yapı İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
1981 yılında yürürlüğe giren 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 1. maddesi ile konut ihtiyacının toplu
konut inşası suretiyle karşılanması, konut gereksinimi olanlarla inşaat yapanların tabi olacağı usul ve esasların
düzenlenmesi, devletin yapacağı desteklemeler için Kamu Konut Fonu’nun oluşturulması ve kullanılmasının bu
yasa hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. (RG. 10 Temmuz 1981/17396) Aynı Kanun’un 2. maddesinde
Toplu Konut İdaresinin kaynaklarının hangi amaçlar için kullanılacağı da düzenlenmiştir. Düzenleme; bireysel
ve toplu konutlara kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesi, gecekondu alanlarının dönüşümü, tarihi
doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelerde, kredi kaynaklarının kullanılabilmesi ve
kredilerde faiz desteklemesi yapılabilmesine olanak sağlamaktadır (Cumurcu, 2006: 225) 1984 yılında 2985
sayılı Toplu Konut Kanunu ile yapılan düzenlemede diğer bir kaynak kullanım alanı olarak toplu konut
alanlarına arsa temin edilmesi sayılabilir (RG: 17.3.1984/ 18344)
Grafik 2: Konut Kooperatiflerinin Sayısal Dağılımı
(10'ar yıllık dilimler halinde)
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Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kooperatifler Daire Başkanlığından alınan verilerinden
hazırlanmıştır.

Konut kooperatiflerinin kuruluş ve yapım süreci yapı kullanma izin sayıları bağlamında
değerlendirildiğinde, 1964’te yapı kullanım izni alan kooperatif sayısı 330 iken, 1970’te 1328’e, 1980’de
1351’e, 1990’da 10 332’e, 2000 yılında ise 19 746’a ulaşmıştır (tuik.gov.tr). 2010 yılında 3992 kooperatif
sayısına düşmüş olmasında, konut kooperatif sisteminin devletçe desteklenmemesinin etkisi olduğu söylenebilir.
Bu dönemler arasındaki değişkenlikte belirleyici unsur, makro düzeyde para ve kredi politikaları olmuştur
(Grafik 2).
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Kooperatiflerin varlığı, kamu politikalarıyla yakından ilgilidir. Kooperatiflerin konut üretimindeki payları,
devletin izlediği politikalar doğrultusunda artmakta ya da azalmaktadır. Konut kooperatiflerinin desteklenmesi
amacıyla yapılan düzenlemelerde süreklilik olmaması, alt ve orta gelir gruplarına yönelik konut edindirme
politikalarında yetersizliklere neden olmaktadır( Kılıç ve Özyerel, 2006: 225). Grafik 3’de görüldüğü gibi, yapı
kooperatiflerinin yoğun artış gösterdiği yıllar, 1990-2000 yılları arasıdır. Özel sektör konut üretiminde ise bazı
dönemlerde yoğun azalmalar görülmektedir. Kooperatif sayısında azalmaların yoğun olduğu dönemler
irdelendiğinde, ülkenin ekonomik kriz yaşadığı zamanlara karşılık geldiği görülmektedir. Ekonomik krizden
çıkış için özel sektör konut yatırımları desteklenmiş ancak, konut kooperatiflerine yönelik yeterli kamu desteği
söz konusu olmamıştır.
Grafik 3. Özel sektör yapıları ve kooperatif konut yatırımlarının, yapı kullanma izin belgelerine göre yıllık
dağılımı.

Konut Üretimi

100000
80000
60000
40000

Özel Sektör Yapı Sayısı

20000

Yapı Kooperatifleri Yapı Sayısı

1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009

0

Yıllar

Kaynak: TÜİK Yapı İstatistikleri (Yapı kullanma izin istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.)
1984 yılı öncesi yılda ortalama kurulan kooperatif sayısı 140 iken, bu yıldan sonra kurulan kooperatif sayısı
yılda ortalama 2787 olmuştur (1984 Sonrasında Konut Kooperatifçiliği). Bu artış inşaat ruhsatı alıp, yapıma
başlayan kooperatif sayılarında da görülmektedir. 1984 öncesinde % 32 olan yapı izni almış kooperatif sayısı,
1984-1989 döneminde % 61’e ulaşmıştır. 1984 sonrası kooperatiflerin inşaata başlama oranı % 68 oranındadır.
Sayısal olarak bakıldığında, 1963- 1984 arası yapı izni alan kooperatif sayısı yılda ortalama 301, aynı dönemde
yapı kullanma izni alan kooperatif sayısı 1421dir (1984 Sonrasında Konut Kooperatifçiliği). 1984-1989 arası
yılda ortalama yapı izni alan kooperatif sayısı 1931, yapı kullanma izni alan kooperatif sayısı ise ortalama
5725’dir. Kooperatif sayılarının önemli ölçüde arttığı (Grafik 2) 1990 ile 2005 yılları arasında yıllık ortalama
14 931 olan yapı kullanma izni alan konut kooperatifi sayılarının, 2006-2015 yılları arasında yıllık ortalama 4
298 olduğu görülmektedir (1984 Sonrasında Konut Kooperatifçiliği).
4. TOPLU KONUT UYGULAMALARI VE KONUT KOOPERATİFLERİNİN DURUMU
Türkiye’nin 1950’lerden bu yana yaşadığı hızlı nüfus artışı ve kentleşme sonucunda artan konut
gereksiniminin karşılanabilmesi amacıyla 1981 yılında, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlüğe
konulmuştur. 1984 yılında yayımlanan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile “Toplu Konut Fonu” uygulaması
başlatılmıştır. Toplu Konut Fonu’nun etkin kullanılması amacıyla aynı yıl Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
İdaresi kurulmuştur. 1969 yılında yürürlüğe giren Kooperatifler Kanunu’na uygun kurulan kooperatiflerin
1985’lerden 1990’lı yılların sonuna kadar konut kooperatifleri marifetiyle üretilen konut miktarındaki artışın
arkasında, finansman sorununun çözüm aktörü olarak bu fondan sağlanan krediler rol oynamıştır. 1980 sonrası
dönemde (ruhsatlı) konut sektöründe gözlenen en belirgin dönüşüm, küçük üreticilerin üretimden aldıkları payın
düşmesidir. Buna karşılık kooperatiflerin konut üretiminden aldıkları pay artmıştır. 1990’lı yıllarda kentlerin
imarlı kesimlerinde inşa edilen konutların 1/3ü kooperatifler eliyledir. Grafik 4’te de görüldüğü gibi bu kurulan
kooperatiflerin büyük çoğunluğu büyük kentlerdedir. Son 15 yıldır TOKİ tarafından üretilen konut sayıları
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önemli rakamlara ulaşsa da, kentsel konut açığının 2023 yılına kadar yaklaşık 4.5 Milyona ulaşacağı tahmin
edilmektedir (Gürlesel, 2012. 46)
Grafik .4 Kooperatiflerin en çok bulunduğu iller

Kaynak: csb.gov.tr (10.12.2016)
1990 yılında Toplu Konut İdaresi Kurumundan Kamu Ortaklığı kısmı ayrılarak, idare tek başına daha özerk
bir hale getirilmiştir. 1993 yılında Toplu Konut Fonu genel bütçeye bağlanmış, 2001 yılı sonunda, diğer kamu
fonlarıyla birlikte, tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. TOKİ kaynak olarak, kredi geri ödemeleri, gayrimenkul
satışları ve hazine ödeneğini kullanmaya başlamıştır. 2004 yılına kadar hazine arsalarının yönetiminden sorumlu
kurum olan Arsa Ofisi’nin yetkileri de bu tarihte TOKİ’ye devredilmiştir. Böylece TOKİ hazineye ait arazileri
bedelsiz olarak devralmış, konut üretiminde kamu sektöründe tam yetkili hale gelmiştir. TOKİ, 1987 yılından
beri kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konutlar yaptırarak ve bu konutlara uzun vadeli kredi vererek satışa
sunmaktadır. Buna karşın, konut yapı kooperatiflerine geçmiş dönemlerde sağlanan arsa ve kredi desteği
günümüzde yok denecek kadar azalmıştır (Türkiye’de Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016,
2012: 30)
Konut kooperatifleri konut sorununun çözümünün önemli aktörlerinden biridir. Ancak, 2000’lerden sonra
ülkede yaşanan ekonomik sorunlar sonucunda, varoluş amaçları dışına çıkarak, üst gelir gruplarının istemlerine
göre hareket eder hale gelmiş, 1984-1989 yılları arasında çok önemli artış görülen kooperatifler vasıtasıyla
konut üretimi devletten beklediği kredi desteğini alamadığından, dar ve sabit gelirliler için bir umut olmaktan
çıkmıştır (Grafik 2). Toplumsal dayanışmayı ve alt gelir gruplarının küçük birikimlerin değerlendirilmesini
amaçlayan kooperatifçilik, amacının dışında yazlık konut üretmek, kentin (Ankara-Çayyolu, İzmir-Mavişehir)
rant getiren semtlerinden konut edinmek için bir araç haline gelmiştir. (Karasu, 2015:60)
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre kurulan TOKİ‘nin asli görevleri arasında özetle; konut inşaatı ile
ilgili sanayi ve bu alanlarda çalışanları desteklemek ve özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut
inşaatıyla ilgili şirketlere iştirak etmek olarak tanımlanmıştır. Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya
kurulmuş şirketlere iştirak etmek, ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin korunup yenilenmesine
yönelik projeleri kredilendirmekte diğer görevleri arasında sayılmaktadır.
Toplu konut kredileri sağlamak yerine doğrudan konut üretimine aracılık eden Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının uygulamalarıyla devletin karışmacı anlayışı, farklı bir boyutuyla, konut sunumunda etkin bir
aktör haline gelmiştir. Gerçekte, Türkiye’deki konut sorunu bir üretim sorunu değildir. Sorununun temelinde
toplumun büyük bir kesimini oluşturan alt ve orta sınıfların konut edinmesindeki ekonomik zorluklar
yatmaktadır (Karasu, 2005: 58). 1970’li yıllardan sonra alt ve orta gelir grubundaki yurttaşlar tarafından konut
kooperatiflerine katılma yoluyla, tercih edilse de, 2000’li yıllardan sonra, devletin özel sektörle işbirliği
içerisinde TOKİ’ye konut üretiminde önemli sorumluluk vermesi ve kaynak sağlaması, kooperatif yönteme olan
ilgiyi azaltmıştır. Konut kooperatifleri ile sosyolojik olarak yakınlık duyan insanların bir araya gelmesiyle
yaşanan toplumsal kültür, TOKİ konutlarına yerleşenler açısından yerini ortak değerleri oluşmamış, kimi zaman
etnik ve sınıfsal üstünlük karmaşasının yaşandığı mekânlar haline gelmesine zemin hazırlamıştır. Özellikle
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gecekondu alanlarının dönüşümünde TOKİ’nin belirleyici rolü ve uygulamaları sosyal sonuçları olan durumlar
yaratmaktadır (Erman, 2010: 12). TOKİ uygulamalarıyla ve kredilendirme koşullarıyla alt ve orta gelir
gruplarının konut gereksinmesini karşılama konusunda önemli yetkilerle donatılarak, bir anlamda kooperatif
sistemin rekabet ettiği kurumsal yapılanmaya dönüşmüştür.
Özel sektör konut üretimi, ekonomik kriz dönemlerindeki azalmanın dışında, hep artış göstermektedir
(Tablo 2). Türkiye ekonomisinin güdüleyici sektörü olarak kabul edilen inşaat sektörünün çok sayıda girdisi ve
emek yoğun sektör olarak istihdam içerisindeki payı aynı oranda büyüktür. Bu nedenle ekonomik kriz
dönemlerinde konut üretimi çok fazla etkilenmektedir. 1994 ve 2002 yıllarındaki derin krizleri konut üretim
rakamlarını izleyerek anlamak mümkündür (Grafik. 2).
Tablo 3. Konut Yapılarının Ortalama Büyüklükleri (m2) (2011-2016 İlk 6 Ay)
(Belediyelerce verilen Kullanma ve Yapı İzin Belgelerine Göre
Genel Ortalama
Yıllar

Kullanma

Yapı

İzni
98.339
94.750
117.619
96.381
78.374

İzni
101.900
104.151
116.525
110.984
89.577

Kamu
Kulla
nma Yapı

Özel Kesim
Kullanm
a
Yapı

Kooperatif
Kulla
nma Yapı

İzni
4.263
4.085
4.586
3.630
2.788

İzni
89.732
87.912
110.222
90.592
73.580

İzni
4.339
2.753
2.311
2.159
2.006

İzni
6.161
6.630
6.656
5.327
5.467

İzni
94.143
96.060
106.621
103.932
82.950

İzni
1.591
1.411
3.243
1.725
1.160

2011
2012
2013
2014
2015
2016 (Kasım Ayına
Kadar)
76.185
94.015 2.837 5.074 71.042
87.510 2.306 1.431
Kaynak: TUİK Yapı İzin İstatistikleri ve Yapı Kullanma İzin İstatistiklerinden yararlanılarak
düzenlenmiştir.
Konut üretiminde 2002 yılında göreve gelen hükümetle beraber önemli politika değişikliği olmuştur.
Konutta özel sektör yatırımlarının destekleneceği söylemine ek olarak TOKİ’nin rolünün güçlendirileceği bir
politika olarak kamuoyuna sunulmuştur. Alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretmek amacıyla TOKİ ‘ye
büyük ölçüde kaynak aktarılmış ve desteklenmiştir. Gerek hazine arsalarının konut alanı olarak tahsis edilmesi,
gerekse dönüşüm alanlarından elde edilen arsaların kullanımı, TOKİ’ye, konut üretiminde önemli ölçüde
maliyet avantajı sağlamaktadır. TOKİ’nin bu dönemde sağladığı ivme kamuoyunda iktidara olan ilgiyi arttırmış
ve iktidar açısından siyasi getirisi olan bir hedef haline dönüşmüştür. Bu konut politikalarında konut
kooperatiflerine finans kolaylığı sağlanması, arsa edinmelerinde her hangi bir ayrıcalık söz konusu olması söz
konusu olmadığı gibi, TOKİ’nin kredi kaynaklarıyla kooperatifleri desteklemesi de söz konusu olmamıştır.
Bugün gelinen noktada artık alt ve orta gelir grubuna TOKİ’ce üretilen konut sayılarında da azalma, lüks konut
üretiminde ise ciddi bir artış söz konusudur (Tablo.4). Hükümetin konut politikaları sonucu TOKİ, konut
sektörüne hızlı bir giriş yaparak ucuz arsa temini için çoğu kez hazine arazilerini kullanarak, 81 ilde 432 ilçede
yaklaşık 300 bin konut yapımını gerçekleştirmiştir (toki.gov.tr).
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Tablo.4 TOKİ Konut Uygulamalarının Sayısal ve Oransal Dağılımı
Konut Sayısı

Oransal Dağılımı (%)

Dar ve Orta Gelir Grubu

318.109

43,16

Alt-Yoksul Gelir Grubu

149.166

20,24

Gecekondu Dönüşümü

116.849

15,86

Afet Konutu Uygulaması

37.734

5,12

Tarım Köy Uygulaması

5.747

0,78

TOPLAM SOSYAL KONUT

627.605

85,16

Kaynak Geliştirme (TOKİ)

20.933

2,84

Kay. Gel. (E.G.Y.O+EPPY)
TOPLAM KAYNAK
GELİŞTİRME

88.396

12,00

109.329

14,84

TOPLAM

736.934

Kaynak: TOKİ verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. (toki.gov.tr, 10.12.2016)

Konut üretiminde merkezi yönetimin kamu konutları üretimi yanı sıra, 1990’lardan sonra TOKİ aracılığıyla
üstlendiği rol, 1980’li yıllar sonrasında bazı kent belediyelerinin (Ankara gibi) kooperatiflerle işbirliği içerisinde
gerçekleştirdiği projelerle sağladığı başarıları örneklerini model almıştır. Belediyeler, kurulan kooperatifler
vasıtasıyla konut üretiminde fiilen yer almaya başlamış, belediyelerin işbirliği yaptığı kooperatifler, 1984’te
oluşturulan Toplu Konut Fonu kaynaklarından sağladığı kredi desteğiyle, büyük ölçekte konutların yapımına
katkı sağlamıştır. (Geray, 1999: 40) Belediyelerin konut kooperatifi üretiminde doğrudan yer almasalar bile,
altyapısı olan konut yapılacak arsalar sağlanması, diğer altyapı hizmetlerinin sunulması yanında konut
kooperatiflerinin kurulmasına yardımcı olunması gibi çok önemli görevleri yerine getirebilmişlerdir. 1163 sayılı
yasanın izin verdiği ölçüler içerisinde Batıkent (Ankara), Egekent (İzmir), Yenikent (Kocaeli-Derince) vb. gibi
uygulamalar örnek olmaları bakımından çok önemli uygulamalardır (Keleş, 1983: 19).
5. KONUT KOOPERATİF SİSTEMİNİN SORUNLARI VE KONUT KOOPERATİFLERİNİN
GELECEĞİ
Kooperatif sisteminin özünde ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek, kaynakları birleştirip sonuca
ulaşma arzusu vardır. Dayanışma ruhunun örgütlendiği, dar gelirliler için bir konuta sahip olma umudu taşıyan
kooperatif uygulamalarının başarısı, öncelikle devletin kooperatiflere yaklaşımına bağlıdır. Düşük gelir grubuna
ait kişilerin konut sorununun çözümünde, devletin finansman desteğine olan gereksinim çok fazladır. Bunu
gerçekleştirmek ise devletin anayasal sorumlulukları arasındadır.
Kooperatifçiliğin bugünkü geldiği noktada sorunların ilk sırasında finansman konusu yer almaktadır.
TOKİ’ye, 4966 sayılı yasayla, “konut ile ilgili şirket kurma ve kurulu şirketlere ve finans kurumlarına ortak
olma hakkı tanınması, 775 sayılı Gecekondu Yasası’nda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (2012 yılından
sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) sorumluluğunun verilmesi karşısında kooperatiflerin alt ve orta gelir
grubundaki kişilerin küçük birikimleriyle üretim yapma şansı kalmamaktadır. Bu durum TOKİ lehine haksız
rekabete konu olmaktadır.
Kooperatif örgütlenmenin nedenli başarılı olduğundan çok, hangi kaynakları kullanabildiği önemli sorudur.
En başarılı örgütlenme sağlansa bile eğer yeterli kaynakla desteklenemiyorsa, amaca ulaşılmakta güçlük
çekilmektedir. Sadece finansman sorunu değil, aynı zamanda denetim ve arsa sorunu da konut kooperatiflerinin
uygulanabilirliğini etkilemektedir. TOKİ’nin ucuz arsa edinmesine ilişkin yasal düzenleme ve TOKİ’ye yönelik
devlet desteği, konut kooperatiflerini yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot durumuna düşürmüştür.
Konut kooperatiflerine ilginin azalmasında, kişi başına düşen ulusal gelirin azalması, tasarruf
yapılamayacak hale gelmesi, çalışanların sosyal haklarının sınırlanması (sendikacılığın eski pazarlık gücünü
kaybetmesi), kooperatiflerin kendi içsel sorunları da diğer belirleyici faktörler arasındadır. TOKİ’ye yönelik
ilginin yoğunluğu yanında bankacılık sistemiyle sağlanan ipotekli konut kredisinin tercih edilmesinde,
kooperatif örgütlenmelerde yaşanan içsel sorunlar, çok uzun dönemlere yayılan inşaat uygulamaları, yolsuzluk
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usulsüzlük ve denetimsizlik gibi uygulamalar etkili olmaktadır. İnşaat yapımı konusunda bilgisi olmayan
kişilerin kooperatifler kurması, konutun bir yatırım aracı olarak görülmesi, iç ve dış denetimlerin yeterli
olmaması da kooperatiflere ilgiyi azaltan diğer etkenlerdir. Konut kooperatiflerinin iş akışının ve işlevlerinin
sıcak paraya dayanan işlevi, sıcak paranın izlenmesinin de zamanında ve nesnel olması gerekliliği denetimi
gerektiren temel unsurlardır. Bankacılık sisteminin konut kooperatiflerini destekleyecek, uzun vadeli ve düşük
faizli kredi vermesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanması konut kooperatiflerine hayat verebilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Habitat III için hazırladığı raporda da, Türkiye’de son yıllarda hızlı
gelişen inşaat sektörü ve konut üretimine rağmen, alt ve orta gelir grubuna yönelik alternatif konut sunumunda
sıkıntılar yaşandığı vurgulanmaktadır. Ayrıca orta ve daha alt gelir gruplarının konut edinmelerine katkı
sağlayan konut kooperatiflerinin son yıllardaki katkılarının giderek azaldığı, bu sorunları ortadan kaldıracak
politikalarla kooperatiflerin konut üretimindeki payını ve kooperatifler eliyle konut üretimin etkinliğinin
artırılmasına ihtiyaç bulunduğu, raporda dikkat çekilen önemli noktalardır ( csb.gov.tr).
Konut kooperatiflerinin bütün zor koşullara karşın, küçük kentlerde başarılı örneklerine hala
rastlanmaktadır. Buralardaki konut kooperatiflerinin başarısında, geleneksel olarak dayanışma kültürünün
etkisinin yanında, tasarruf koşullarının daha iyi ve arsaların daha ucuz olmasının etkili olduğu gözlenmektedir.
Küçük kentlerde tarımsal üretimlerinden destek alan kentliler, kooperatif kurma konusunda hala istekli olarak
görülmektedirler. Büyük kentler söz konusu olduğunda, son yıllarda çeşitli ortak özellikleri bulunan insanların
bir araya gelerek, dayanışma içerisinde konut kooperatifi ya da ortak herhangi bir konudaki dayanışmacı
birlikteliğine çok az rastlanmaktadır. Kooperatif sisteminin ortak çıkarlar için bir araya gelme ruhunu oluşturan
dayanışma duygu ve davranışının olmaması, sistemin yürümemesine neden olabilmektedir.
6. GENEL DEĞERLENDİRME
Konut, sosyal, fiziksel, toplumsal, yönetsel, siyasal, ekonomik, hukuksal ve teknolojik açılardan ele
alınması gereken çok yönlü bir konudur. Konutun yalnızca fiziksel bir yapı olarak değerlendirilmesi bir sorun
olarak algılanmasını ve sorununun çözümünü güçleştirir ya da olanaksız hale getirir.
Konut üretimi konusunda, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan kooperatifçilik hareketi ekonominin önemli
aktörleri olmuştur. Ankara’nın başkent olması sonrasında konut gereksiniminin karşılanması amacıyla, Batı’da
örnekleri görülen konut kooperatifçiliği, önemli ölçüde konut üretim aracı olarak uzun yıllar uygulanmıştır. Son
yıllarda daha çok lüks konut ve ikinci (yazlık) konut edinme amacına dönük olarak sürdürülse de, konut sorunun
çözümündeki rolü yadsınamaz.
Konut kooperatiflerinin sayısının azalması ve konut üretiminde paylarının düşmesi bağlamında etkili olan
sorunlar sadece ekonomik değildir. Hükümet politikaları, kredilendirme koşulları, ticari bankacılığın durumu,
dayanışma kültürünün geldiği düzey de diğer belirleyici unsurlar arasındadır. Kooperatif kurumların kendi
finans bankacılığını, yani Batı’da olduğu gibi kooperatif bankacılığını kuramamış ve kendi kredi koşullarını
belirleyememiş olması, finans sağlanması konusunda önemli bir eksikliktir. Günümüzde kamu politika kararları
doğrultusunda, konut kooperatifçiliği yerine TOKİ marifetiyle toplu konut üretimi tercih edilmektedir. Siyasal
sonuçları bağlamında önemli bir aktör olan konut sunum politikaları, iktidarların beklentileri doğrultusunda
sürekli değişkenlik göstermektedir. Örneğin; günümüzde TOKİ’nin kooperatiflere kredi vermek yerine,
alternatif olarak konut üretmesi ve özellikle özel sektör konut üretimlerinin satılmasında destek sağlayan
ipotekli konut sistemi (mortgage) sistemi, konut kooperatiflerini son derece dezavantajlı duruma gelmesine yol
açmıştır.
Türkiye’de konut açığının giderilmesi amacıyla yapılacak düzenlemelerde hedef nitelikli ve sosyal konut
üretimi olmalıdır. Önümüzdeki 7 yılda yaklaşık 4,5 Milyon konuta gereksinim duyulmaktadır. Konut
kooperatiflerine yönelik uygulamalarda, mevcut konut stokunun yenilenmesi için TOKİ‘ye uygulanan
finansman, planlama, maliyet gibi kolaylıkların, konut kooperatiflerin de sağlanması halinde, bu sistemin
yeniden başarılı olması yolunda önemli adımlar atılmış olur.
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Konut, Amerika’da olduğu gibi kriz nedeni olduğu kadar, krize çözüm arayışında da belirleyici aktör olarak
değerlendirilmektedir. Kapitalizmin krizlerinin sürmesi, kriz çözümlerinin konut üzerinden planlanması, uzun
süre konutun kooperatif üretimle değil özel sektör üretimiyle veya TOKİ marifetiyle yönlendirileceği
görülmektedir.
Konut kooperatiflerinin sayısının azalmasında, küreselleşmenin toplumsal kültüre etkisi, kentlileşmeyle
azalan dayanışma ve alt ve orta gelir gruplarının reel olarak gelirlerinin düşmesinin büyük etkisi vardır. Yerel ve
merkezi otoritenin gerek küçük tasarrufları değerlendirmek, gerekse kentsel yoksulluğu azaltmak ve dar
gelirlilerin konut edinmelerini sağlamak amacıyla, belirli büyüklüğe kadar (100 -120 m2) konut üreten
kooperatifleri desteklemeleri önemlidir. Konut kooperatiflerine sağlanacak finansman desteği uzun vadeli ve
düşük faizli olmalıdır. Denetim sisteminin de bu konutların kısa süre içerisinde bitmesini sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir. Sadece kamu kaynakları değil, bankacılık sisteminin de, ipotekli konut sisteminden ayrı
olarak, kooperatifleri destekleyici politikalar uygulaması beklenmektedir.
Konut kooperatiflerine talebin azalmasında finansman kadar etkili olan bir diğer durum da, kooperatif
üretim sürecinin uzun ve sorunlu olmasıdır. Bugün, ipotekli konut kredisine yönelmek, özel sektör konut
üretiminin artmasına, bu artışın da konut fiyatlarını sürekli yukarı çekerek, alt ve orta gelir grubundakilerin en
temel gereksinimlerini karşılayamamalarına neden olmaktadır. Kooperatif sistemin özünde olan dayanışmacı
üretim anlayışının canlandırılması, desteklenmesi yeniden kooperatif kültürünün oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Devlet eliyle toplu konut üretiminin alt ve orta gelir gruplarına yönelik olması, konut kooperatifleri vasıtasıyla
bu gelir gruplarının desteklenmesine engel olarak düşünülmemesi gerekir. Konut kooperatiflerine yönelik olarak
gerçekleştirilecek destek politikaları, toplumun dayanışma kültürünün yeniden örgütlenmesine, bu durumun
sağlayacağı olumlu sosyal etkiye ve sağlıklı ilişkilerin yaşatıldığı kentlerin oluşmasına olan gereksinimi
karşılama noktasında önemli katkı sağlayacaktır. Günümüz çalışma yaşamı pratiğinde, tasarruf alışkanlıklarının
revizyona uğradığı, tüketim üzerine kurgulu bir yaşam biçiminin pazarlanması karşısında kooperatif
davranmanın güçlüğü kendini ortaya koymaktadır. Bütün bunlara karşın, kooperatif örgütlenmenin tasarruf
alışkanlığı oluşturma, dayanışmayı güçlendirme ve konut sorununu alt ve orta gelirli sınıflar lehine çözme
konusunda sonuç üretecek bir yöntem olduğu, geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, unutulmamalıdır.
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ÖZ
Son yıllarda konut politikalarında yaşanan değişimler kentleşme alandaki tartışmaların merkezine oturmuştur.
Özellikle Avrupa’daki tartışmalara bakıldığında, konut politikalarındaki değişimler üzerinden gerçekleşen siyasi
tartışmaların ve bunların toplumsal alana yansımalarının kentleşme politikalarını şekillendirdiği görülmektedir. Türkiye’de
ise TOKİ sahip olduğu yasal ayrıcalıklar, geniş arsa stoku ve iştirakleri aracılığıyla konut piyasasının en büyük aktörü
konumundadır. TOKİ’nin yakın dönem söylemlerine bakıldığında son yıllarda konut üretimi politikasında değişiklikler
yaptığı anlaşılmaktadır. Bu değişiklikler temelde; yerel mimariyi öne çıkaran konut tipine öncelik verme, mahalle
kültürünü yaşatacak konut alanları üretme, yatay kentleşme politikasını benimseme ve lüks konutlar yerine ofis ve otel
yapımına yönelme şeklinde sınıflandırılabilir. Çalışmada, TOKİ’nin mekânı ve aynı zamanda ekonomiyi
yönlendiren/dönüştüren yapısının ‘nasıl’ işlediği incelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Toplu Konut İdaresi, Kentleşme, Konut Politikası, Piyasalaşma
TOKI: Governance, Market and Space
Abstract
The transformations in the housing policy are taking an essential part in the urbanization debates. As we can see in
the European academic milieu, the political debates and their influence on the social area about the housing policy
transformations shape the urbanization policies. In Turkey, TOKI stands at the first place on the housing market thanks to
its legal privileges, its parcel stocks and its affiliates. We can understand with its speech that TOKI will change its housing
production strategies. These changes are classified into four objectives; giving priority to the type of housing that improve
local architecture, producing spaces that support neighborhood culture, accepting the horizontal urbanization strategies and
finally building hotels and offices instead of luxury houses. The article analyzes how operates the system of TOKI that
shapes space and economy.
Keywords: Housing Development Administration, Urbanization, Housing Policy, Marketization

1. GİRİŞ
Manuel Castells, Fransa’nın içinde bulunduğu toplumsal kriz anlarından biri olan 1968 döneminde, Paris’te
gerçekleşen kentsel yenileme projeleri hakkında “kent planlaması, kentsel gelişmenin sinir merkezi haline
gelmekte; bunun motoru olmaktan çok yaygın eğilimlerin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır” tespitinde
bulunmuştur (Castells, 1997: 123). Bu görüşe göre kent planlaması, -yaygın görüşten farklı olarak- kentsel
politikaların ve kentsel gelişme politikalarının birer belirleyici unsuru olarak kabul edilmez. Aksine bu
politikaların birer aracı olarak ele alınır.
Geniş perspektiften bakıldığında, kentsel politikalar için kabul edilen bu görüş, daha dar bir çerçevede
konut politikaları alanına da uyarlanabilir. Türkiye’de konut politikaları alanının en önemli aktörü, ülkedeki
yıllık konut üretiminin yaklaşık %9’unu tek başına gerçekleştiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’dir. 2002
yılından bugüne kadar toplamda 730.000 konut ve bunlara ek olarak çok sayıda sosyal donatı yapıları üreten bu
kurum, Türkiye’de inşaat sektörünün gelişmesinde de en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir
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(TOKİ, 2016: 1). TOKİ’nin konut üretimi alanında niceliksel olarak sahip olduğu bu büyüklük -ister
gayrimenkul yatırım ortaklıkları olsun, ister diğer inşaat şirketleri olsun- özel sektördeki aktörlerin tek tek sahip
oldukları payların oldukça üzerindedir. Bu nedenle, gerçekleştirdiği projeler ve ürettiği konutlar aracılığıyla
Türkiye’de konut piyasasının yönlendiricisi ve ileriye yönelik politikaların belirleyicisi olarak görülen bir
konuma sahiptir.
Ancak bu çalışmanın temel hipotezi, 2015 yılında TOKİ tarafından benimsenen yeni konut üretimi
politikasının, Türkiye’de konut politikalarını şekillendirmekten çok, ekonomik yapının zorlaması sonucunda
ortaya çıkmış olmasıdır. Bu hipotezin savunulmasında en önemli nokta, 2008 yılında Dünya’da yaşanan
ekonomik kriz sonrasında sermayenin kendini yeniden üretmek için başvurduğu yöntemlerdir.
2008 ekonomik krizi, daha sonra kendisine verilen adla “standart-altı konut kredisi krizi” temelde
bankaların tüketicilere vermiş oldukları konut kredilerinin geri ödenemez hale gelmesinden kaynaklanmıştır
(Harvey, 2010: 12). Kapitalizmi savunan yaklaşımlar, bu krizi insanların ya da şirketlerin aşırı risk almaya
dönük bireysel ya da kurumsal hatalarına bağlamaktadır (Sönmez, 2010: 142). Bunun anlamı krizin nedeninin
bankaların kredi verirken gereken titizliği göstermemeleri ve tüketicilerin ödeyemeyecekleri kredilerin
sorumluluğunu almalarıdır. Ekonomik krizin kaynağını bu noktada arayan yaklaşımların çözüm önerilerinden
biri, konut kredilerinin ekonomik durumu daha sağlam olan tüketicilere verilmesidir.
Ekonomik kriz, Türkiye’ye konut
gayri-safi yurtiçi hasıla içerisindeki payının
çalışan işgücünde azalma ortaya çıkmıştır.
tekrar canlanmaya başladığı söylenebilse
ulaşamadığı görülmektedir.

sektörü alanında çeşitli şekillerde yansımıştır. İnşaat sektörünün
azalmasıyla konut satış oranları düşmüş ve konut üretimi alanında
İstatistiklere bakıldığında, 2013 yılı ile birlikte konut sektörünün
de kriz öncesi dönemde yakalamış olduğu büyüme oranlarına

Bu noktada TOKİ –kendisine yüklenen konut piyasalarındaki temel aktör olma rolüne de uygun olarakgeliştirdiği yeni politika ile birlikte konut piyasasında bir canlanma ve konut politikalarda bir yenilik yaratmak
için 2015 yılında “Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler Projesi’ni hayata geçirmiştir. Bu proje ile birlikte
TOKİ’nin uzun yıllardır uyguladığı politikalardan büyük çaplı bir kopuş yaşadığı görülmektedir. Ayrıntılarına
ilk bölümde değinilmek üzere bu kopuşun en temel unsuru, geçmiş dönemde alt-yoksul gelir gruplarına yönelik
gerçekleştirilen konut üretiminin yerine dar-orta gelir gruplarına yönelik konut üretiminin ön plana çıkmasıdır.
Nispeten daha yüksek gelir gruplarına yönelik konutların üretilmesi kuşkusuz konut satışları için kullanılan
kredilerin geri dönüşlerinin daha güvenilir olmasını sağlayacaktır.
Çalışmanın ilk bölümünde TOKİ’nin geliştirdiği yeni projenin içeriği ele alınacak, ilerleyen bölümde
ise bu değişikliğin temelde ekonomik bir zorunluluğun sonucunda ortaya çıktığı ekonomik veriler üzerinden
ortaya konacaktır.
2. TOKİ’NİN KONUT POLİTİKASINDA YENİ EĞİLİMLER
2015 yılında TOKİ, açıkladığı yeni politikası ile birlikte 2002 yılında beri süregelen konut politikasında
köklü bir değişiklik gerçekleşmiştir. Bu yeni politika, TOKİ tarafından “sürdürülebilir şehircilik yaklaşımıyla,
konut ve sosyal yaşam alanı üretimlerini kapsayan Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler Projesi, doğal çevreden
altyapıya, fiziki ve sosyal ihtiyaçları karşılayan ayrıntılı bir planlama” şeklinde tanımlanmaktadır (TOKİ, 2015:
2). Buna göre, sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan sürdürülebilirlik kavramının konut politikaları alanına
da girdiği görülmektedir. TOKİ sürdürülebilir şehircilik kavramını kullanırken kentsel gelişmenin kesintiye
uğramadan düzenli şekilde devam etmesine ve bu büyüme içerisinde çevresel ve sosyal konuların da sürecin
dışında bırakılmamasına vurgu yapmaktadır.
Bir kamu kurumu olan TOKİ’nin konut politikasında yaptığı veya yol açtığı değişiklikler kuşkusuz devlet
erkinin benimsediği politikalardan bağımsız düşünülemez. Konut politikalarındaki değişikliklere paralel olarak
siyasi iktidarın geçmiş dönemdeki TOKİ projelerinde bir takım hataların olduğuna yönelik söylemi de
önemlidir. Bunun önemli örneklerinden biri dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti 5. Yerel
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Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada “TOKİ eliyle yapılan yeni binalar için şehrin tarihi
mimarisine uygun olmayı şart getirdik. İnşallah TOKİ artık şehirlerimizin tarihi mirasına uygun binalar inşa
edecek… şehirlerimizde şehrin özgün mimarisine aykırı tek bir TOKİ inşaatı yapılmayacak" şeklindeki
ifadesidir (www.akparti.org.tr, 2016). Siyasi iktidarın söylemine bakıldığında geçmiş dönemde
gerçekleştirilen TOKİ uygulamalarının ortaya çıkardığı sosyal ve kültürel sorunların varlığı kabul
edilmektedir.
Buna göre, yeni konut politikası ile birlikte hataların ortadan kaldırılması amacıyla dört hedef ortaya
atılmaktadır. Bunlar:
-

Yerel mimariyi öne çıkaran konut tipine öncelik verilmesi,
Sosyal donatıları daha yoğun olan ve mahalle kültürünü yaşatacak konut alanlarının üretilmesi,
Dikey kentleşme yerine yatay kentleşme politikasının benimsenmesi,
Kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştirilen lüks konut üretimi yerine ofis ve otel yapımına ağırlık
verilmesidir.

Bu yeniliklere bakıldığında, son yıllarda akademik literatürde sıklıkla eleştiri alan dikey kentleşmenin ve
yüksek katlı blokların yerine yerel ve yatay mimari anlayışıyla geleneksel semt kültürünü birleştirecek mahalle
konseptinin bir araya getirilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Geçmiş dönemde özellikle eski
gecekondu alanlarında yer alan kaçak ya da sağlıksız binaların yerine inşa edilen konutlar, çoğunlukla eski
yerleşimcilerinin yeni konutlarda yaşayamamalarına ve kentin başka bölgelerine göç etmelerine neden olmuştur.
Bu duruma ilişkin olarak yapılan alan araştırmalarında, dönüşüm alanlarındaki eski yerleşimcilerin yeni
konutlarda sahip oldukları mahalle kültürünü devam ettiremedikleri ve eski sosyal yaşantılarını özledikleri
belirtilmektedir (Erman, 2016: 290). Bahsi geçen bu sorunun, TOKİ’nin konut üretiminde değişiklikler
yapmasının sebeplerinden biri olduğu söylenebilir. TOKİ Başkanı Turan, yeni konut üretim politikasını,
“Sadece barınma amaçlı projeler yapmıyoruz. İnsanımızın bizden beklentileri değişti. Her şehrin ayrı bir dokusu
var. Biz de o dokuya uygun projeler hayata geçirerek geleneklerine uygun modern şehirler kurmak istiyoruz.
Esnafla vatandaşların bir arada yaşadığı, caddesi, meydanları, kültürleri olan mahalleleri, yeni yaşam alanlarını
oluşturuyoruz” şeklinde tanımlamaktadır (http://www.toki.gov.tr, 2016).
Yeni politikanın temel vurgu alanlarından bir diğeri de yeni konut alanlarının kendi içinde bir merkez
yaratacağı iddiasıdır. TOKİ, bunu “Yeni alanlar, sahip oldukları işlevlerle kendi başına bir şehir merkezi gücü
taşıyan; şehir-alt bölge ve genişleyen bir mahalle zinciri modeli şeklinde tasarlandı” şeklinde ifade etmektedir.
(TOKİ, 2015: 7). Bu yeniliğin ortaya çıkmasındaki temel nokta ise, önceki konut projelerinin büyük bir
bölümünün kent merkezine oldukça uzak alanlarda gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu konut bölgelerinin kentsel
hizmetlere ulaşılabilirlik açısından zorluklara sahip olması alt-yoksul gelir grupları dışında bu alanlarda oturma
talebini azaltmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sosyal donatıların daha fazla yer aldığı, mahalle kültürünün
sürdürülebileceği, ticari ve kültürel etkinliklerin bulanacağı, konut ile işyeri arasında kentsel ulaşım ağlarının bir
arada olacağı alanların oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yeniliklerin genellikle dar ve orta gelir grubunun
beklentilerini karşılama amaçlı değişiklikler olduğu görülmektedir.
Söylemdeki bu yeniliklerin arka planına bakıldığında aslında değişimin ekonomik bir zorlamanın ürünü
olduğu ileri sürülebilir. TOKİ’nin 2002-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği konut projelerinin alt-yoksul gelir
gruplarının yaşadığı bölgelerde ve gecekondu alanlarında yüksek sayıda konut projesi gerçekleştirmek şekllinde
olduğu görülmektedir. Ancak 2014 sonrasında konut üretimindeki hedef kitlenin değiştiği anlaşılmaktadır.
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Tablo 1. 2002-2016 Dönemi TOKİ Tarafından Üretilen Konut Sayısı
Üretici
Dar ve Orta
Gelir Grubu
Alt-Yoksul
Gelir Grubu
Gecekondu
Dönüşüm
Afet Konutu
Uygulaması
Tarım Köy
Uygulaması
Toplam Sosyal
Konut
Kaynak
Geliştirme
Toplam

2002-2013
236.566

Yüzde
39.8

2014-2016
81.543

Yüzde
56.8

Toplam
318.109

144.485

24.4

4.681

3.2

149.166

84.441

14.2

32.408

22.6

116.849

37.688

6.3

46

0.003

37.734

5.584

0.9

163

0.01

5.747

508.764

85.6

118.841

82.8

627.605

84658

14.3

24.671

17.2

109.329

593.422

100

143.512

100

736.934

Kaynak: TOKİ, (2013), Konut Üretim Raporu; TOKİ, (2016), Konut Üretim Raporu.
Bu rakamlara göre, 2002-2013 yılları arasında alt-yoksul gelir grupları için gerçekleştirilen konut üretimi
tüm TOKİ konutları içerisinde %24,4’lük bir pay sahibi iken, 2014 yılından günümüze kadar olan dönemde bu
rakamın %3,2’ye gerilediği görülmektedir. Buna karşın dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretimindeki
payın ise %39,8’den %56,8’e çıktığı anlaşılmaktadır. Bu rakamlara bakıldığında TOKİ’nin son üç yılda altyoksul gelir gruplarını konut üretimi alanında hedef kitlesi olmaktan çıkardığı ve yerine dar-orta gelir gruplarını
ön plana aldığı anlaşılmaktadır. Bu tespiti doğrular nitelikteki bir diğer veri de gecekondu alanlarında
gerçekleştirilen dönüşüm projelerinin %14,2’den %22,6’ya çıkmasına rağmen alt-yoksul gelir gruplarına
yönelik konut sayısında bir artış yaşanmamış olmasıdır. Buna göre, gecekondu alanlarında alt-yoksul gelir
grupları yerine dar-orta gelir gruplarına yönelik konutlar üretilmiştir.
Ayrıca TOKİ’nin üst gelir gruplarına yönelik konut üretiminde de son yıllarda bir artış yaşandığı
görülmektedir. TOKİ’nin sosyal konut projelerinin finansal altyapısını sağlamak amacıyla ürettiği iddia edilen
kaynak geliştirme projeleri 2002-2014 yılları arasında tüm konut üretiminin %14,3’lük kısmını oluştururken
2014-2016 yılları arsında bu oran %17,2’ye çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında, üst gelir gruplarına satışı
hedeflenen konutların üretiminde bir artış yaşandığı görülmektedir.
TOKİ’nin 2015 yılında ortaya attığı yeni konut politikası ile konut üretimindeki hedef kitlesinin 2014
yılından itibaren değişimini bir arada ele almak gerekir. Yeni politikaların içeriklerine bakıldığında çoğunlukla
dar-orta gelir gruplarının konut istemini şekillendiren unsurlara atıf yapıldığı görülmektedir. Literatürde konut
istemi, ailelerin, belirli bir konutun fiyatını ya da kirasını ödemeye istekli ve ödeme gücünde olmaları şeklinde
tanımlanır. Bir bireyin ya da bir ailenin konut istemini belirleyen etmenler, gelir ve istem esneklikleri, fiyatlar,
zevkler ve tercihlerden oluşmaktadır (Keleş, 2015: 389). Bu açıdan bakıldığında, dar-orta gelir gruplarının
konut istemlerinin alt-yoksul gelir gruplara oranla daha nitelikli olacaktır. Orta gelir gruplarına yönelik
oluşturulacak konut politikalarının kuşkusuz alt-yoksul gelir gruplarına uygulanan politikalara göre
farklılaşması gerekmektedir. TOKİ’nin, bu temel savın bir sonucu olarak, konut üretimi ve satışı konusundaki
hedef kitlesini değiştirmek için konut üretim politikasında bir değişime gitmesi kaçınılmazdır. Nitekim TOKİ
Başkanı Turan bu durumu, “Önümüzdeki yıl hedefimiz 50 bin konut, 2023 hedefimiz ise 1 milyon konut olacak.
TOKİ artık site yapmayacak. Zengin sınıfa değil, alt ve orta gelir grubuna hitap eden, 20-25 sene vadeli konutlar
inşa edecek şeklinde ifade etmektedir (http://www.musiad.org.tr, 2016). TOKİ Başkanı tarafından “zengin sınıf”
olarak ifade edilen gruplara yönelik kaynak geliştirme projelerinin artık gerçekleştirilmeyeceği söylenmektedir.
TOKİ’nin konut üretimi rakamlarına bakıldığında kaynak geliştirme projelerinin 2014 sonrası dönemde tüm
konut üretiminin %17,2’sini oluşturduğu ve 2002-2013 yıllarına kıyasla konut üretimindeki payının %2,9
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oranında arttığı görülmektedir. Buna rağmen, söylemin genelinden anlaşılacağı üzere ilerleyen dönemde darorta gelir gruplarına yönelik konut üretimi hız kazanacaktır.
3. YENİ KONUT POLİTİKASININ EKONOMİK ALTYAPISI
2002 yılından itibaren Türkiye’nin ekonomik büyümesinde inşaat sektörünün oldukça önemli bir yeri
bulunmaktadır. Çalışmanın başında da belirtildiği gibi, ülkede yaşanan ekonomik krizleri aşmanın bir yolu
olarak mekansal yatırımlara ağırlık verilmiştir. Bu yatırımlar aynı zamanda finans sektörünün karlılığını devam
ettiren kredilerin kullanılmasını da sağlamaktadır. Dolayısıyla inşaat sektöründe gerçekleşen tüm dalgalanmalar
Türkiye’nin ekonomik yapısını doğrudan etkilemektedir.
Tablo 2. İnşaat Sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Yeri (TL), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve İnşaat
Sektörü Gelişme Hızları
Yıllar

GSYH
(TL)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ortalama

97.003.114.411
105.885.643.938
115.174.724.189
117.625.021.083
122.556.461.022
126.257.810.575
131.272.703.175
-

GSYH
Gelişme Hızı
(%)
-4.8
9.2
8.8
2.1
4.2
3
4
3.78

İnşaat Sektörü
(TL)

5.067.195.910
5.996.258.124
6.688.256.631
6.726.223.560
7.221.012.763
7.377.564.284
7.502.565.200
-

İnşaat
Sektörü
Gelişme
Hızı
(%)
-16.1
18.3
11.5
0.6
7.4
2.2
1.7
3.65

İnşaat
sektörünün
GSYH
içindeki Payı
(%)
5.2
5.7
5.8
5.7
5.9
5.8
5.7
5.68

Kaynak: TÜİK, (2015), İktisadi etkinlik kollarına göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla; TÜİK, (2015),
Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla ve inşaat sektörü gelişme hızlarına ilişkin istatistiki bilgiler.
Tablo 2’ye bakıldığında, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) ve inşaat sektörünün rakamsal
büyüklüğünün 2010 yılından sonra düzenli şekilde arttığı görülmektedir. 2008 küresel krizinin etkilerinin
Türkiye’de görüldüğü 2009 yılında Türkiye ekonomisi %4,8 küçülürken, inşaat sektörü büyük bir gerileme
yaşayarak %16,1 oranında küçülmüştür. 2010 yılı itibariyle büyüme oranlarında dengesizlikler olmakla birlikte,
hem GSYH hem inşaat sektörü sürekli olarak büyümüştür. Bu noktada önemli olan unsur inşaat sektörünün
toplam büyüklüğünün GSYH içerisindeki payının son 7 yılda ortalama %5,7 seviyesinde olmasıdır. İnşaat
sektörünün iktidar tarafından ekonomik büyümenin önemli bir unsuru olarak görüldüğü bir ülkede ekonomik
büyümenin sağlanabilmesi için inşaat sektöründe yüksek oranlı bir büyüme hızının yakalanması gerekir. Bu
açıdan, inşaat sektörü yıllar içerisinde dalgalanmalar gösterse de GSYH’nın yakalamış olduğu ortalama büyüme
oranı (%3,78) ile çok yakın bir ortalama oranına (%3,65) sahip olması, iktidarın bu rakamların arttırılması için
yeni politikalar üretmesini zorunlu kılmıştır.
2009 yılında konut sektöründe yaşanan büyük daralma, 2012 yılında gerçekleşen durgunluk ve 2014-2015
yıllarında inşaat sektörünün gelişme hızının GSYH gelişme hızının altında kalması konut üretimine ilişkin yeni
politikaların geliştirilmesini bir gereklilik haline getirmiştir. İnşaat sektörü yatırımlarının içinde yaklaşık %8085 paya sahip olan konut üretimi (Purkis, 2016: 92), inşaat sektörüne yönelik olarak üretilecek politikaların en
önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, TOKİ’nin 2015 yılında geliştirdiği yeni konut politikası, bu
ekonomik altyapının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Konut sektöründe yeni politikalar oluşturmanın bir başka ekonomik gerekçesi, hanehalkı toplam
yükümlülüklerinde meydana gelen değişimlerdir. Hanehalkının finans sistemi içerisinde sahip olduğu
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yükümlülükler, tür bazında aldıkları çeşitli kredilerden oluşmaktadır. Bu krediler karşılığında çeşitli finans
kuruluşlarına karşı yükümlü olmaları söz konusudur.
Tablo 2‘ye bakıldığında genel olarak, hanehalkının toplam yükümlülüklerinin 2013-2016 yılları arasında
azalmakta olduğu görülmektedir. Hanehalkının toplam yükümlülüklerinin sahip olduğu harcanabilir gelirlere
oranı 3 yıl içinde %49,9’dan %47,7’ye gerilemiştir. Hanehalkının sahip olduğu yükümlülükler içinde en önemli
kalemi konut kredileri oluşturmaktadır.
Tablo 3. Hanehalkının Toplam Yükümlülükleri (Tür ve Karşı Taraf Bazında, Milyar TL)
Nisan
2013
49.9

Eylül
2013
52.9

Mart
2014
51.2

Eylül
2014
49.7

Toplam
Yükümlülüklerin
Harcanabilir
Gelire Oranı (%)
Tür Bazında
322
359
374
390
Konut
107
119
126
134
(%)
33.2
33
33.7
34.3
Diğer*
215
240
248
255
(%)
66.8
67
66.3
65.7
Karşı Taraf
322
359
374
390
Bazında
Bankalar
295
330
342
359
(%)
91.6
91.9
91.4
92
TOKİ
11
12
13
13
(%)
3.4
3.3
3.5
3.3
Diğer**
14
17
19
18
(%)
5
4.8
5.1
4.7
Kaynak: Merkez Bankası, (2013-2016), Finansal İstikrar Raporları
* Taşıt, İhtiyaç, Bireysel, Varlık Yönetim Şirketleri Alacakları
** Finansman Şirketleri ve Varlık Yönetim Şirketleri

Mart
2015
48.2

Eylül
2015
48.4

Mart
2016
47.9

Eylül
2016
47.7

410
145
35.3
265
64.7
410

430
154
35.8
276
64.2
430

441
160
36.3
281
63.7
441

461
168
36.4
303
63.6
461

378
92.1
12
2.9
20
5

397
92.3
12
2.7
21
5

406
92
12
2.7
23
5.3

422
91.5
13
2.8
26
5.7

Konut kredileri 2014 yılından itibaren hem hacmen hem de oransal olarak diğer kredi türlerine kıyasla daha
hızlı büyümektedir. Bu kredileri veren kuruluşlara bakıldığında ise bankaların ilk sırada geldiği görülür. Tüm
kredilerin yaklaşık %92’si bankalar tarafından dağıtılmaktadır. TOKİ ise kredi veren kuruluşlar içinde ikinci
sırada yer almaktadır. TOKİ’nin finans ettiği kredilerin tümünün konut kredisi olduğu düşünüldüğünde 2016
yılında 168 milyar TL hacmindeki konut kredilerinin yalnızca 13 milyar TL’si TOKİ tarafından verilmiştir. Son
4 yıllık verilere bakıldığında TOKİ’nin konut kredisi piyasasındaki payının gerilediği anlaşılmaktadır. Nisan
2013’te tüm yükümlülüklerin %3,4’ünü oluşturan bu krediler, Eylül 2016’da % 2,8’e gerilemiştir.
Bu veriler incelendiğinde, Türkiye’de hanehalkının varlık ve yükümlülüklerinin büyümekte olduğu
söylenebilir. Buna ek olarak, hanehalkının yükümlülüklerine en büyük katkı konut kredisi kullanımlarından
gelmiştir. Dolayısıyla konut piyasası Türkiye’de büyümektedir. Ancak TOKİ’nin konut kredilerinin finansmanı
içindeki büyüklüğü azalmaktadır. Bu noktada, çalışmanın temelini oluşturan “TOKİ’nin yeni konut
politikalarının dar-orta sınıflara yönelik konut üretimine ağırlık verdiği” hipotezini destekleyen bir diğer unsuru
ortaya çıkmış olur.
2002 yılından itibaren alt-yoksul gelir gruplarına yönelik konut üretimi gerçekleştiren TOKİ, bu sosyal
gruplara yönelik konut piyasasının belli bir doygunluğa erişmesiyle birlikte konut kredileri içinde geri planda
kalmaya başlamıştır. Yeni sosyal gruplara yönelik konut üretimi, kredili konut satışlarının devamı ve TOKİ’nin
pazar payının azalmaması için bir zorunluluk haline gelmektedir.
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Tablo 4’de yer alan veriler, bu tespiti doğrulamaktadır. 2009-2013 yılları arasında dar-yoksul gelir
gruplarının konut kredisi kullanımları içinde oldukça yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Grup 1 ve Grup
2’yi oluşturan aylık gelirleri 2.673 TL’den az olan kişiler 2009 yılında konut kredisi piyasasının %35,4’ünü
oluştururken 2013 yılında bu rakam %60,7’ye çıkmıştır. Buna karşın, aylık gelirleri 2.674 TL’den fazla olan
gelir gruplarının tamamında beş yıllık süre içinde kredi kullanım oranları azalmıştır.
Tablo 4. Konut Kredisi Kullanan Bireylerin Gelir Gruplarına Göre Dağılımı (2014) (%)
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Aylık
0 - 891
8922.6744.5568.911Gelir/
2.673
4.555
8.910
22.275
Yıl
0.7
34.7
34.4
22.8
6.1
2009
1.2
43.7
33
16.7
4.4
2010
1.6
52
28.9
13.1
3.6
2011
1.3
50.2
30.2
13.6
3.8
2012
1.9
58.8
25.7
10.3
2.6
2013
165.7
69.1
-25.1
-54.8
-57.3
Değişim
(%)
Kaynak: Merkez Bankası, (2014), Finansal İstikrar Raporu, Sayı 18, s.50

Grup 6
22.27644.550

Grup 7
44.55189.100

Grup 8
89.101’den
büyük

0.9
0.7
0.6
0.6
0.4
-50.1

0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
-36.5

0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
-56

Konut kredisi kullanım oranlarındaki bu değişimlerin temel nedeni gecekondu alanlarında ve kent
çeperlerinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projelerinin yoğunluğuna bağlanabilir. Genellikle alt-yoksul gelir
gruplarının yaşadığı kent bölgelerinde gerçekleşen bu projeler, mülk sahiplerinin kredi kullanarak
borçlanmasına yol açmıştır. Alt-yoksul gelir gruplarının kredi kullanımlarındaki bu artış, diğer gelir gruplarının
konut kredileri piyasasındaki yüzdelerini geriletmiştir. Ancak son yıllarda alt-yoksul gelir gruplarına yönelik
konut piyasasının belli bir doygunluğa erişmesi yeni düzenlemelere gidilmesini gerekli kılmıştır. TOKİ’nin
2015 yılında açıkladığı yeni konut politikası dar-orta gelir gruplarının kredi aracılığıyla konut sahibi olmasını ve
kredi piyasasında yaşanan doygunluğun aşılarak krediye gereksinim duyan yeni grupların oluşmasını
hedeflemektedir.
Tablo 5. Konut Satış Sayıları ve Krediyle Finanse Edilen Konut Satışları
İpotekli
İpotekli İlk
Konutların İlk
Satışların
Satışı
Yüzdesi
1.157.190
529.129
45.7
203.955
17.6
2013
1.165.381
541.554
46.4
171.708
14.7
2014
1.289.320
598.667
46.4
192.175
14.9
2015
1.198.740
559.894
46.7
177.125
14.7
2016*
Kaynak: TÜİK, (2016), Konut Satış Sayıları, Krediyle Finanse Edilen Konut Satış İstatistikleri
*Kasım 2016 sonu itibariyle
Toplam Konut
Satış

İlk Satış

İlk Satışların
Yüzdesi

Konut kredileri piyasasının geliştirilmesi için daha geniş sosyal gruplara yönelik gerçekleştirilen
politikaların sonucunda 2015 ve 2016 yıllarında geçmiş yıllara oranla kredi kullanılarak alınan ipotekli konut
satışlarının arttığı görülmektedir. Tablo 5’e göre, 2014 senesinde toplam konut satışları içerisinde bir önceki yıla
göre %1,9 gerileyen ipotekli konut satışları 2015 yılı itibariyle tekrar yükselme eğilimine girmiştir. 2016 yılına
ait veriler her ne kadar %14,7 olarak görünse de özellikle Temmuz 2016’dan sonra inşaat sektörü tarafından
gerçekleştirilen kampanyalar sonucunda bu rakamın bir önceki yıla göre artacağı öngörülmektedir. Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin hazırladığı bir çalışmaya göre, konut kredisi miktarı ve kullanan kişi sayısı
2009 yılından 2015 yılına kadar istikrarlı bir büyüme göstermiştir (Türkiye Bankalar Birliği, 2016: 1). Konut
kredileri diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı artmış, milli gelire oranı iki katına çıkmış ve 2015 yılı
sonunu itibarıyla stok olarak konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aşmıştır.
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Giriş bölümde de belirtildiği gibi, 2008 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krize bağlı olarak konut
piyasasında dağıtılan kredilere ait risk oranlarının azaltılması hedeflenmektedir. Türkiye’de 2009’dan itibaren
hızla büyüyen konut kredisi kullanan kişi sayısı ve kredi miktarı, Tablo 4’le birlikte düşünüldüğünde krize
meyilli bir sonuç çıkarmaktadır. Düşük gelir gruplarının kredi kullanım yüzdesi büyüdükçe, ekonomik daralma
dönemlerinde kredilerin geri ödenmesi riske girmektedir. Bu nedenle kullanılan kredilerin gelir gruplarına
dağılımında orta gelir grubundaki kişilerin yüzdesi arttırılarak risklerin azaltılması amaçlanmaktadır.
4. DEĞERLENDİRME
İnşaat ve konut sektörünün ekonominin önemli bir parçasını oluşturması, ekonomik büyümenin
devamlılığını sağlayabilmek için bu iki sektörün düzenli olarak gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Konut
sektörünün en büyük aktörü olan TOKİ, Türkiye ekonomisinin üzerine inşa edildiği ekonomi politikalarının bir
sonucu olarak “Yeni Yerleşimler, Yenilenen Yerleşimler Projesi’ni hayata geçirmiştir. Konut politikalarında
gerçekleştirilen yenilikler piyasanın doygun hale geldiği sosyal gruplar yerine farklı gelir düzeyine sahip
gruplara yönelik olarak yeniden düzenlenmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin ekonomik gereklilikleri konut
politikalarını alt-yoksul gelir gruplarının yaşadığı alanlardaki kentsel dönüşüm çalışmalarından dar-orta gelir
gruplarının yaşadığı kent bölgelerindeki parsel ve bina bazlı bir dönüşüme doğru yönelmeye zorlamaktadır.
Ancak TOKİ’nin geçmiş yıllarda üretmiş olduğu konutların standartları arttırılmadan daha yüksek gelirli
gruplara pazarlanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, yüksek bloklardan oluşan dikey mimarinin terk
edilmesi, kamusal alanlar ve sosyal donatıların sayısının arttırılması, kentsel ulaşım imkanlarının geliştirilmesi
ve mahalle kültürünün korunması gibi orta gelir gruplarının ilgisini çekecek değişiklikler projelendirilmektedir.
TOKİ’nin bu politika değişikliğinde temel hatalarından biri kendi tanımıyla yeni bir şehircilik planlaması
yaptığını söylemesidir. Eğer bir kent planlaması gerçekleştirilecekse, bunun adı “proje” olarak
tanımlanmamalıdır. Bu tanımlama, kavramsal olarak hatalıdır. Çünkü yeni kentsel politikalar olarak adlandırılan
ve 1970’lerden itibaren dünyadaki kentsel politikalar alanında etkili olan görüşlerin ortaya attığı gibi, projeci
yaklaşım planlama yaklaşımını ikame etme düşüncesiyle geliştirilmiştir. Proje yaklaşımında, kentsel alan
tümden ele alınmak yerine –çoğu zaman sermayenin talebi doğrultusunda– belli kent parselleri üzerinde, üst
ölçekli planlardan kopuk projelerin gerçekleşmesi savunulur (Swyngedouw vd., 2002: 562). TOKİ’nin kentsel
alana ilişkin bütüncül bir konut politikasını hayata geçirmek iddiasıyla yola çıktığını ifade ettiği bir konuda
temel politika belgesine “proje” adını vermesi kendi içinde bir çelişkidir.
Konut üretimi alanına ilişkin hayata geçirilecek bu yeni politikaların en temel yasal aracı, 2011 yılında
çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa’dır. TOKİ’nin geçmiş
yıllarda ana etkinlik alanı olan gecekondu bölgelerinde gerçekleştirdiği toplu konut projelerinin yasal
dayanakları olarak kullanılan 775 sayılı Gecekondu Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası ve 2985 sayılı Toplu
Konut Yasası, parsel ve bina bazında dönüştürülmek istenen kentsel bölgelerde amaçlanan hedeflere uygun
bulunmadıkları için yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Büyük bir bölümü kentin merkez mahallelerinde bulunan
parsel ve binaların dönüşümleri, kamuoyunda Afet Yasası olarak bilenen 6306 sayılı yasa ile
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de ekonomik kriz sonrası düzene uyum sağlanması amacıyla nasıl ki konut üretimi alanında yeni
bir politika belirlenmişse, buna paralel şekilde hukuk alanında da yeni düzeni destekleyecek yasal kaynak 6306
sayılı yasa aracılığıyla elde edilmiştir. Düzenleyici ve uygulayıcı yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda
bulunan bu yasada yer alan hükümler sayesinde yeni konut politikalarının daha hızlı şekilde hayata geçmesi
hedeflenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre, ülke genelinde afet riski nedeniyle yaklaşık 6-7
milyon konutun yeniden inşa edilmesi gerektiği tahmin edilmektedir (www.csb.gov.tr, 2016). Önümüzdeki 20
yılda tamamlanması planlanan bu süreçte her yıl ortalama 350 bin adet konut yapılması gerekirken, TOKİ’nin
50 bin adet düzeyindeki mevcut yıllık konut üretim kapasitesi ile bunun önemli bir bölümünü karşılayacağı
öngörülmektedir. Bu hesaba göre TOKİ, parsel ve bina bazındaki dönüşüm projeleri ile gerçekleştirilmesi
hedeflenen 6-7 milyon konutun yaklaşık 1 milyonunu kendisi üretecektir. Dolayısıyla TOKİ’nin yeni konut
politikasının ilerleyen yıllarda Türkiye’deki kentleşme politikasının temel belirleyicisi olacağı öngörülmektedir.
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İSTANBUL PERSPEKTİFİNDEN AKILLI ŞEHİRLERE BAKIŞ: ŞEHİRLERİ AKILLI
KILAN SADECE TEKNOLOJİ Mİ?
Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY
hicrancelikyay@yahoo.com
ÖZ
Bilgi ve İletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada “şehir” algısının çok yönlü olarak
değişmesi, akıllı şehirlerin tanımlanmasında geniş kriterlerin sıralanmasına neden olmuştur.
Akıllı şehirler çalışmalarının temelinde “bilgi ve iletişim teknolojileri” olduğu bilinmektedir. Gerçekte akıllı
şehirler altı farklı bileşen etrafında yapılandırılırlar. Bu bileşenler Akıllı ekonomi, Akıllı Ulaşım Akıllı çevre, Akıllı
insanlar, Akıllı yaşam ve Akıllı yönetişim olarak sıralanmaktadır. Akıllı şehir için geliştirilen tüm uygulamalarda bu
bileşenlerin eşit yer tutması beklenmektedir. Diğer bir ifade ile, bir şehrin “akıllı” olarak nitelendirilebilmesi için tüm
bileşenler etrafında uygulamaların dengeli bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, akıllı şehir kavramı, akıllı şehir bileşenleri ile incelenerek İstanbul şehri için yapılan çalışmalar
ortaya konulacaktır. Bu çalışmalarda akıllı şehir bileşenlerinin ne derece yer bulduğu analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Akıllı Şehirler, Akıllı Yönetişim, Bileşenler, İstanbul
The View of Smart Cities Through Istanbul Perspective: Is It Only Technology Makes Cities Smart?
Abstract
Digital cities transformed into smart cities over years. Developments in information and communication technologies all over the world changed the perception of the “city” tremendously. This transformation broadened the criteria of being defined as ‘the smart city’.
It is known that the concept of ‘smart city’ is based on information and communication technologies. In fact
smart cities have six components such as smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living
and smart governance. It is anticipated that all of these components will maintain an equal role in all smart city studies.
In other words, applications need to be developed around all components in a balanced way so that a city can be defined
as “smart”.
In this study, the concept of smart city and smart city components will be examined and it will be analyzed
how smart city components are located in smart city studies for Istanbul city.
Keywords: Technology, Smart Cities, Smart Governance, Components, Istanbul

1. AKILLI ŞEHİR KAVRAMI
20. yy sonlarına doğru dünyada yaşanan gelişmeler, küreselleşme ile artan nüfus, kentlerdeki yaşam
alanlarının genişlemesi ile teknoloji alanındaki ilerlemeler şehirlerin yönetiminde yeni yaklaşımların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Teknoloji ve buna bağlı yenilikler, verimli ve etkin bir yönetimin vazgeçilmez
unsuru olarak yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Tüm dünyada “şehir” algısının çok yönlü olarak değişmesi akıllı şehirlerin tanımlanmasında da geniş
kriterlerin sıralanmasını sağlamıştır. Şehirlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulamaların yapıldığı
mekânlar zaman içerisinde gelişmelere paralel bir şekilde isimlendirilmişlerdir. Akıllı şehirler, başlangıçta
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“sanal şehirler” olarak adlandırılmış; genel olarak ise “Sayısal (dijital) şehir”, “bilgi şehri”, “kablolu şehir”,
“bilgi tabanlı şehir”, “elektronik topluluklar”, “elektronik topluluk alanları”, “siber alanlar” gibi çok çeşitli
adlandırmaların kullanılmasına neden olmuştur. Sayısal şehirlerden zamanla Akıllı Şehirlere (Smart Cities)
geçiş gerçekleşmiştir.
Tüm bu terimler, akıllı şehirlerin bir çok yüzünü yansıtır. Temel fikir, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (Information and Communications Technology) geleceğin şehir uygulamalarında merkeze alınmasıdır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri ile şehirlerin yönetimlerini nasıl etkinleştirebilecekleri, verimliliklerini arttıracakları, rekabet güçlerini geliştirecekleri yönünde çalışmalar yapılır (Batty v.d., 2012:483).
Kaynakların etkin ve daha akıllıca kullanıldığı, maliyet ve enerji tasarrufu, hizmet sunumu ve yaşam
kalitesinin geliştirildiği, çevre kirliliğinin azaltıldığı ve karbon salınımının düşük olduğu şehirlerdir (Cohen,
2012). Benzer bir şekilde Birleşmiş Şehirler Yerel Yönetimler (UCLG, 2012) kuruluşuna göre ise yeni bir
şehir modeli olarak Akıllı şehirler daha yaşanabilir, fonksiyonel, rekabetçi, yeni teknolojileri kullanan, yenilikçi ve bilgiyi yönetebilir şehirlerdir. Akıllı şehirler, bilgi iletişimi ve sosyal altyapının teknolojik altyapı ile
birleşiminin bir sentezidir. Bu sentez, yarışan şehirler için önemli bir belirleyici niteliğindedir (Batty, v.d.,
2012: 486).
Kentsel alanlar için geliştirilen kullanıcı dostu bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel hizmetlerde kullanılması şeklinde temellendirilen tanımlamalar, şehirlerin geleceği ve gelişimiyle ilişkili olarak genişletilmiştir (www.wien.gv.at). Küreselleşmenin ve entegrasyon sürecinin neden olduğu ekonomik ve teknolojik
değişimlerle birlikte şehirler, hem diğer şehirlerle yarışma hem de sürdürülebilir kentsel gelişmeyi eşzamanlı
olarak yürütmek durumundadır. Bu zorluğu aşmada, akıllı şehir uygulamalarının konut, yerel kalkınma, ekonomi, kültür, sanat, sosyal politikalar gibi alanlarda sunulan kentsel hizmetlerde kalite ve niteliği arttıracağı
düşünülmektedir (www.smart-cities.eu, 2015). Temel amaç, kamu kaynaklarının daha iyi kullanılması, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve hizmet maliyetlerinin düşürülmesidir (Zanella v.d.,
2014: 22).
Temelde akıllı şehirlerin, geleceğin şehirleri için odak noktası olan “bilgi ve iletişim teknolojileri”
fikrinden türediği bilinmekle beraber, yeni yaklaşımlar hizmetlerin bir bütün olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Sadece teknolojik gelişimlerin şehir yaşamına uyarlanması şehirlerin “akıllı” olarak tanımlanması
için yeterli değildir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılırken “insan” unsurunun da göz önüne alınması gereklidir.
Akıllı bir şehrin, şehirde yaşayanlara sürdürülebilir, standardı yüksek ve katılımcı bir yaşam sunması, etkin
olarak bütünleştirilmiş hizmetleri sağlaması beklenir. Bir alanın “akıllı” olarak tanımlanması sadece bilgi
transferi altyapısı olmasına bağlı değildir. Akıllı bir şehirde “akıl” genellikle ehliyet, yetenek, IQ, ve sosyal
adaptasyondur (Batty vd. 2012).
Akıllı şehirler ileriye dönük, ilerici ve kaynak verimliliği gösterirken, aynı zamanda yüksek bir yaşam kalitesini sağlamalı, kent nüfusu için ekonomik rekabet gücünü ve yaşam kalitesini güvence altına almalı, sosyal ve teknolojik yenilikleri desteklemeli ve mevcut altyapıları birbirine bağlamalıdır. Yenilenebilir
enerji, trafik ve ulaşım kavramlarını içerirler. Akıllı şehirlerin odağı yönetimin ve halkın katılımının yeni
biçimleri üzerine yönetilmesidir. Akıllı şehirler, iklim değişikliği ve kaynakların kıtlığı gibi mevcut küresel
zorluklarla da mücadele etmelidirler (www.wien.gv.at).
Bilgi teknolojilerinin kullanılması ile beraber halkın tüm bu hizmetleri benimsemesi ve yönetime
katılması, belirli bir donanımla bilgi toplumuna geçişin sağlanması da gerekmektedir. Bu tür bir şehrin gelişimi, mekânsal planlama, mobil sistemleri, eğitim, sosyal denge ve yaşam kalitesi ile sağlanmalıdır. Tüm
bunların uygulamada gerçekleştirilebilmesi için akıllı şehirler için bileşenler tanımlanmıştır. Akıllı şehir
bileşenleri, aynı zamanda bir akıllı şehrin hangi nitelikleri sağlaması gerektiği hakkında fikir vermektedir.
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2. AKILLI ŞEHİR BİLEŞENLERİ
Akıllı Şehirler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT - ICT) kullanarak sosyal ve çevresel varlıkları
öne çıkarırlar. Özellikle Sosyal ve Çevresel unsurların akıllı şehir uygulamalarına katılması bu şehirleri diğer
-salt- Teknolojik Şehirlerden net bir şekilde ayıran çizgidir.
Akıllı şehirlerde şehir ve insan birlikteliği önemlidir. Sosyal denge ve yaşam kalitesinin ön plana
çıkması beklenmektedir. Ekonomi, ulaşım, erişilebilirlik, çevre, insan, yaşam, ve yönetişim alanlarında sürdürülebilir ekonomik yerel kalkınma öncelenerek yüksek yaşam kalitesinin sunulması akıllı şehirlerin hedeflerinden biri olmalıdır. Tüm bu hedefler güçlü insan kaynağı, sosyal sermaye ve bilgi iletişim teknolojileri ile
sağlanır.
Akıllı şehirler esas itibarıyla altı bileşen ile değerlendirilmektedir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Akıllı ekonomi (Smart Economy)
Akıllı ulaşım (Smart Mobility)
Akıllı çevre (Smart Environment)
Akıllı insanlar (Smart People)
Akıllı yaşam (Smart Living)
Akıllı yönetişim (Smart Governance)

Ulaşım, ekonomi, yönetişim, çevre ve yaşam kalitesinden oluşan bileşenler, bir şehrin “akıllı” olarak
tanımlanmasında eşit etki ve öneme sahiptir. Akıllı şehir, tüm bileşenlerin getirdiği fonksiyonları kapsamalı,
çalışmalar bu şekilde yönlendirilmelidir. Cohen (2012), akıllı şehir olma hedefine ilerlerken bu bileşenlerden
birinin bir şehirde öne çıkabileceğini belirtmektedir. Bunula birlikte, her şehrin bileşen ve göstergelerde yer
alan alanlarda hizmetlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir.
Bileşenlerin göstergeleri şu şekilde açıklanmaktadır:
Akıllı İnsanlar:
1. 21. yy Eğitimi
2. Katılımcı Toplum Modeli
3. YeniliklerinDesteklenmesi
Akıllı Ulaşım
1.
2.
3.
4.

Entegre Çözümler,
Karma Erişim Modeli
Çevre Dostu Motorsuz
Ulaşım Seçenekleri

Akıllı Yaşam
1.
2.
3.
4.
5.

Sağlık
Güvenlik
Enerjik
Kültürel
Mutlu

Akıllı Yönetişim
1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve e-devlet Uygulamaları
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2. Şeffaflık ve Kamuya Açık Veri
3. Etkin Arz ve Talep Politikalar
Akıllı Çevre
1. Yeşil Binalar
2. Yeşil Enerji
3. Yeşil Kent Planlaması
Akıllı Ekonomi
1.
2.
3.
4.

Girişimcilik
İnovasyon
Verimlilik
Yerel ve Küresel bağlar

Akıllı şehirleri yöneten, öncelikle akıllı insan faktörüdür. Şehirde yaşayan insanların karar mekanizmalarına katılımları, yüzyılın gerektirdiği düzeyde erişilebilir ve bedelsiz eğitim imkanlarına sahip olmaları
ve bu imkanların sunulması, bilgi ve teknolojiye kolayca erişebilmeleri öncelenmelidir.
3. AKILLI ŞEHİR MODELİ: İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) bünyesinde 2015 yılı itibariyle akıllı şehir çalışmaları yeni bir
ivme kazanmıştır. Hiç kuşkusuz bu tarihten önce de İBB’nin akıllı şehir uygulamalarına yönelik bir çok
çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şu şekildedir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Avrupa genelinde 22 ortaklı geniş bir konsorsiyumla CitySDK - Development Toolkit and Smart
City API for Service Developers-CitySDK - Servis Geliştiriciler için Araç Kiti ve Akıllı Şehir
Uygulama ve Planlama Ara Yüzü Geliştirilmesi Projesi,
Avrupa Yaşayan Laboratuarlar Ağı (ENoLL - European Network of Living Labs)’e üye olunması,
Akıllı Şehir İstanbul Yaşam Laboratuarı (Smart City İstanbul Living Lab.) kurulması,
Uluslarası Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarlarına katılım sağlanması,
UCLG ve bölge kuruluşlarının Akıllı Şehir Komitelerine destek verilmesi,
İBB Birimleri dahilinde sayısız bilgi işlem tabanlı şehir uygulamaları ve akıllı ulaşım sistemlerinin
geliştirilmesi önceki yıllarda yürütülen önemli çalışmalardır.

2015 yılı Nisan ayında çalışmaların daha düzenli, koordinasyon halinde ve belirli bir ajanda ile yürütülmesi amacıyla uzmanlar, İBB bürokratları, ilgili belediye iktisadi teşekkülü şirketlerinin yöneticilerinin
görev aldığı Akıllı Şehirler Özel Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, 8 ay boyunca çalışmalarını sürdürmüştür.
Akıllı Şehir Kongre ve Fuarlarının ilk olarak 2011 yılında “Smart society for innovative and sustainable cities” temasıyla Barcelona’da düzenlenmiştir. İlk kongreye 50 ülkeden 6,160 katılımcı iştirak etmiştir.
Bu yıldan sonra düzenli olarak yapılan akıllı şehir kongre ve fuarları bu alanda yapılan en büyük organizasyonlar olarak anılmıştır. 2012’de “Smart thinking solutions” temasıyla 82 ülkeden 7,126 katılımcı ile;
2013’te ise “Smart Cities change the world” temasıyla 80 ülkeden 9,424 katılımcı ve 2014 yılında “Change
the world” teması 92 ülke 10,838 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir (Çelikyay, 2016). Komisyon, çalışmaları
kapsamında 14-16 Kasım 2015’te Barcelona’da düzenlenen Akıllı Şehirler Kongresi’nde (Smart City Expo
World Congress SCEWC) İBB’nin çalışmalarının da yer alması yönünde hazırlık çalışmaları yapmıştır. 1416 Kasım 2015’te Barcelona’da gerçekleşen kongrede İstanbul’un akıllı şehir çalışmaları tanıtılmıştır. Benzer kapsamda bir kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 1-3 Haziran 2016
tarihinde İstanbul’da Akıllı Şehirler Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongreye, 22 ülkeden 4500 katılımcı ve
119 konuşmacı katılım sağlamıştır (http://www.smartcityexpo.com/tr/istanbul).
17 Aralık 2015 tarihinde İBB Meclisi, “Akıllı Şehirler Müdürlüğü”nün kurulması kararı alınmıştır.
Müdürlüğün kurulma gerekçesi olarak raporda “daire başkanlıkları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha
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etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’nün kurulması teklif
edilmektedir” denilmektedir (ibb.gov.tr). Akıllı Şehirler Müdürlüğü, Akıllı Şehir İstanbul Projesi üzerinde
çalışmalarına başlamıştır. Akıllı şehir çalışma alanları olarak su yönetimi, güvenlik, ekonomi, toplumsal
entegrasyon, yönetim, afet ve acil durum, sağlık, enerji, çevre, barınma, ulaşım ve turizm olarak
belirlenmiştir (http://isbak.istanbul). Akıllı şehir çalışma alanları şu şekilde belirlenmiştir:
Tablo
Akıllı Şehir Çalışma Alanları
Su Yönetimi

Güvenlik

Ekonomi

Toplumsal Entegrasyon

Yönetim

Afet ve Acil Durum

Sağlık

Enerji

Çevre

Barınma

Mobilite

Turizm

Kaynak: http://isbak.istanbul
Tablo 3
Akıllı Şehir Projesi Çalışmaları
Tarih

Çalışmanın İsmi

Çalışmanın Türü

Akıllı Şehir Bileşeni

Nisan 2015

Akıllı Şehirler Özel Komisyonu

Komisyon

-

Kasım 2015

Akıllı Şehirler Kongresi
(Smart City Expo World
Congress SCEWC)

Kongre Katılımı

-

17 Aralık 2015

İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü’nün Kurulması

Müdürlük Kurulumu

-

1-3 Haziran 2016

İstanbul Akıllı Şehirler
Kongresi (Smart City
Expo World Congress)

Kongre Düzenlenmesi -

Mayıs 2016

İSBAK Akıllı Şehir Proje Ofisi kurulması

Ofis Kurulumu

-

Kasım 2016

İSBAK “Akıllı Şehrin
Mimarı” mottosu yeni
vizyonu

İSBAK yeni vizyonu
oluşturulması

-

Haziran 2016

Akıllı Şehir İç Paydaş
Buluşması

Çalıştay

-

Eylül 2016

Akıllı Şehirler Çalıştayı:
Barcelona Deneyimi

Çalıştay

-

Ekim 2016

Akıllı Şehir İyi Uygulamaları Çalıştayı

Çalıştay

-
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Tarih

Çalışmanın İsmi

Çalışmanın Türü

Akıllı Şehir Bileşeni

Aralık 2016

İstanbul Akıllı Şehir
Projesi Çevre Odak Alanı Çalıştayı

Çalıştay

Akıllı Çevre

3 Ocak 2017

Bilgi İletişim Teknolojileri Odak Alan Çalıştayı

Çalıştay

Akıllı Yönetişim

5 Ocak 2017

Enerji Odak Alanı Çalış- Çalıştay
tayı

Akıllı Çevre

18 Ocak 2017

Ekonomi Odak Alanı
Çalıştayı

Çalıştay

Akıllı Ekonomi

18 Ocak 2017

Yönetişim Odak Alanı
Çalıştayı

Çalıştay

Akıllı Yönetişim

Şubat 2017

Mobilite Odak Alanı
Çalıştayı

Çalıştay

Akıllı Bağlantılar

İBB Akıllı Şehir Projesi kapsamında bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirlen
çalıştayların kronolojik sırası ve Akıllı Şehir bileşenleri ile ilgileri şu şekildedir:
Akıllı Çevre: İstanbul Akıllı Şehir Projesi Çevre Odak Alanı Çalıştayı, Enerji Odak Alanı Çalıştayı
Akıllı Yönetişim: Bilgi İletişim Teknolojileri Odak Alan Çalıştayı, Yönetişim Odak Alanı Çalıştayı
Akıllı Ekonomi: Ekonomi Odak Alanı Çalıştayı
Akıllı Mobilite: Mobilite Odak Alanı Çalıştayı
Çalıştaylar ile ile şu sonuçlara varılması hedeflenmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Katılımcı Yönetim
Güvenli Toplum
Temiz Çevre
Karbon Ayak İzi Azaltma
Yenilenebilir Enerji Kullanımı
İzlenebilir/Ölçülebilir Şehir
Kesintisiz İletişim
Etkin Afet Yönetimi
Koruyucu/Önleyici Sağlık
Uygulamaları
Trafik Sıkışıklığı Azaltma
Etkin Eğitim ve Gelişim Yönetimi
Güvenli Şebekeler
Toplumsal Entegrasyon
Etkin Veri Analizi
Yerinde Atık Ayrıştırma
Verimli Kaynak Kullanımı
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Akıllı şehir çalışmaları, tüm bileşenlerin eşit ve dengeli oranda yer bulduğu çalışmalar olmalı ve tüm
şehri kapsamalıdır. Çalışmaların henüz projenin ilk aşamasında kapsadığı hatırda tutularak şimdiye kadar
yapılan çalıştayların akıllı şehir bileşenlerinden “Akıllı Çevre”, “Akıllı Ulaşım”, “Akıllı Yönetişim” ve
“Akıllı Ekonomi” alanlarında gerçekleştiği görülmektedir. Salt teknolojiye yönelik çalışmalar bir şehrin akıllı olması için yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda, bundan sonraki çalışmalarda diğer akıllı şehir bileşenlerinden olan Akıllı İnsanlar ve Akıllı Yaşam bileşenlerine yönelik de çalışmalar yapılmalıdır.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bir şehrin “akıllı şehir” olarak tanımlanması, Akıllı Şehir bileşenleri kapsamında çalışmalar
yapılması ile mümkün olmaktadır. Aksi durumda sadece bir bileşen alanında yapılan çalışmalarda şehir
bütüncül değil, tek taraflı başarıyı yakalamış olmaktadır. 2015 yılı itibariyle yapılan çalışmalar, ağırlıklı
olarak akıllı şehir bileşenlerinden “Akıllı Çevre”, “Akıllı Ulaşım”, “Akıllı Yönetişim” ve “Akıllı Ekonomi”
alanlarında gerçekleşmiştir. Bunlara ek olarak “Akıllı İnsanlar” ve “Akıllı Yaşam” alanlarında da çalışmalar
yapılması, çalışmaların salt teknoloji tabanlı yaklaşımlardan uzak olması ve bütünsel yaklaşımın
benimsenmesi beklenmektedir.
İnsan faktörünün göz ardı edildiği uygulama ve projeler ne kadar faydalı, etkin, verimli, hatta “akıllı”
olursa olsun nihayetinde onları benimseyecek ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak insanlardır. Kentlilerin
çevrelerinde gerçekleşen uygulamalara kolaylıkla adapte olmaları ve çözüm süreçlerinin bir parçası
olmalarını sağlayacak akıllı uygulamalar geliştirilmelidir.
Genel olarak, akıllı şehir çalışmalarında bilgi teknolojiler, iletişim ve ulaşım alanlarında çalışmalara
ağırlık verilmektedir. Bu durum, akıllı şehirlerin çıkış noktası düşünüldüğünde çok doğal görülmekle
beraber, maalesef çalışmaların bu kapsamda kalması ve diğer bileşenlerin ihmal edilmesi şehirleri
“teknolojik şehir” den öteye geçirememektedir. Dolayısıyla, tüm yönleriyle akıllı şehir olabilmek için tüm
bileşen alanlarında aynı oranda uygulama geliştirilmesi gerekmektedir.
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ÖZ
Girişimcilik faaliyetlerinin en etkin sürdürüldüğü kentsel mekanlar, gerek girişimcilerin gerekse de
kentsel gelişmenin merkezi olma rolünü üstlenmekte ve ‘Girişimci Kent’ olgusunun temel bileşeni ise
girişimcilik oluşturmaktadır. Girişimciliğin ekonomi açısından önemi dikkate alındığında, kentlerin girişimci
yetiştirme potansiyeli hem genel ekonomi hem de kent ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda bu çalışmanın konusu Türkiye’deki Ana Kent Belediyesine sahip illerin “Girişimci Kent” açısından
değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmada Ana Kent Belediyesine sahip 30 il örneğinden hareketle ve 2013
verileri dikkate alınarak girişimci kent olgusu değerlendirilmektedir. Değerlendirme yapmak üzere oluşturulan
yapı yedi temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; Düzenleyici Çevre, Altyapı, Piyasa Koşulları, Sermaye
Erişimi, Beşeri Sermaye, Yenilik ve Kültür’dür. Standartlaştırma ve bileşik endeks yöntemlerinin kullanıldığı
çalışmada, her bir kente ilişkin belirleyen skorları oluşturulmakta ve bu skorlar birleştirilerek her bir kent için
girişimcilik endeks değeri elde edilmektedir. Çalışma sonucuna göre, endeks değeri en yüksek olan İstanbul ili
girişimci kent sıralamasında birinci sırada yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Girişimci Kent, Endeks, Ekonomik Gelişme, Anakent, Girişimcilik
Evaluation of Provinces Which Have Metropolitan Municipalities in Turkey in Context of Entrepreneur
City
Abstract
Urban spaces in which entrepreneurship activities are conducted efficiently, undertake role of being
central for entrepreneurs and urban improvement and are accepted as the major component of “Entrepreneur
City” concept. Based on these findings and current financial facts, 30 cities which have metropolitan
municipality were evaluated in context of “Entrepreneur City” according to data from year 2013. Framework set
for evaluation was formed with 7 components. Such components were Regulatory Environment, Infrastructure,
Market Conditions, Access to Capital, Labor force, Innovation and Culture. In this study which uses
standardization and composite index methods, indicator scores was formed for each city and entrepreneur city
index was found for each city by combining those scores. According to result of the study, İstanbul city which
has the highest index value was found in the first place in entrepreneur city index gradation list.
Keywords: Entrepreneur City, Index, Economic Development, Metropolis, Entrepreneurship

Giriş
İktisat biliminde temel üretim faktörleri emek, sermaye, doğal kaynak ve girişimci olarak
tanımlanmaktadır. Girişimci diğer üretim faktörlerini bir araya getirme ve bu faktörleri kârlı alanlara
yönlendirme rolüyle hem kaynak dağılımında etkinliğin sağlanmasına hem de yenilikler ile ekonomik
büyümeye katkı sağlamaktadır. Özellikle günümüz dünyasındaki yoğun rekabet ortamında
girişimcilerin oynadığı bu rol daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle bir üretim faktörü olarak
girişimciliğe verilen önem her geçen gün daha fazla artmaktadır.
ve

Girişimciliğin öneminin her geçen gün artması, girişimciliğin artırılmasına, desteklenmesine
ölçülmesine yönelik yapılan çalışmaların artmasına yol açmaktadır. Girişimciliğin
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desteklenmesinde önemli bir unsur teşkil eden mekânsal özelliklerden dolayı, konunun kent bağlamı
içerisinde ele alınması önem kazanmaktadır. Konunun kent bağlamında ele alınması “Girişimci Kent”
olgusuyla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada girişimcilik olgusu girişimci kent
bağlamında ele alınmakta ve buradan hareketle Türkiye’de Ana Kent Belediyesine Sahip otuz il
üzerinden girişimci kent olgusu tartışılmaktadır.
Türkiye’de Ana Kent Belediyesine sahip bulunan 30 ilin girişimci kent bağlamında durumunu
değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma, temel olarak üç ana başlık çerçevesinde şekillenmektedir.
Birinci başlık altında girişimci kent olgusu tartışılmakta ve girişimci kentin özellikleri ortaya
konulmaya çalışılmaktadır. İkinci başlık altında girişimciliğin ölçülmesi konusu ele alınmakta ve
girişimci kentin değerlendirilmesine yönelik yazın taraması sunulmaktadır. Üçüncü başlık altında ise
çalışmada kullanılan veriler ile yöntem tartışılarak, uygulama sonucunda elde edilen sonuçlar
değerlendirilmektedir.
Çalışmanın, girişimci kent olgusunu uygulamalı olarak ele alması ve Türkiye’de bu konuda
yapılmış sınırlı sayıda çalışmanın bulunması konunun incelenmesini önemli kılmaktadır.
1. Girişimci Kent Olgusu ve Gelişimi
Kent farklı ölçütlere göre tanımlanabilen mekânsal büyüklüklerdir. Bu ölçütler, istihdam
yapısı, ekonomik faaliyet, nüfus yoğunluğu, iş bölümünün yaygınlaşması, heterojenliğin boyutu gibi
birçok farklı ölçütü içermektedir (Topal, 2004:276). Genel bir tanımlama yapılacak olursa kentler,
“sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri yönetim durumu ve nüfus bakımından kırsal alanlardan ayırt
edilebilen, genellikle tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, daha önemlisi hem tarımsal hem de tarım
dışı üretim, dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı, teknolojik gelişme derecelerine göre belirli bir
büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeyine varılmış, ikincil toplumsal ilişkilerin, toplumsal
farklılaşma, uzmanlaşma ve hareketliliğin yaygın olduğu yerleşim alanlarıdır”(Kızılçelik, 2000:114).
Günümüzde küreselleşmenin yaygınlaşması kentlerin bu işlevlerini artırmakta, bunun dışında piyasa
ekonomisi kurallarının olabildiğince iyi işlediği mekânlar yaratmayı da içeren bir sürece
dönüşmektedir. Bu bağlamda günümüzde kentler, uluslararası sermayeyi kendine çekebilmek için
diğer kentlerle yarışa girebilmektedir (Şahin, 2010: 14-15). Bu durum kentlerin girişimcilik olgusu ile
birlikte ele alınmasına ve dahası kentler arasında bir hiyerarşinin oluşmasına yol açmaktadır
(Friedman, 1986:72). Bundan dolayı kentler, ulus devletin alternatifi olarak sermayeye en çok hizmet
edecek mekânlar olarak yeniden düzenlenmektedir. Diğer bir ifade ile hem sermaye akışını kontrol
edecek hem de sermayenin kendisini yeniden değerlenme sürecinde büyütmesini sağlayacak mekânlar
olarak girişimci kent söylemi kullanılmaya başlanmaktadır (Özkan ve Sıdal, 2008:28). Bununla
birlikte, küreselleşen dünya, kentler için genellikle iki ortak hedef belirlemektedir. Bunlardan birincisi
kentlerin kendi yerel dinamikleriyle bir kalkınma sürecini başlatmalarını ifade eden yerel kalkınma
hedefidir. İkincisi ise kentlerin daha fazla sermaye birikimi elde etmek için kendi aralarında
başlattıkları yarışmanın bir sonucu olan rekabettir (Gales, 2003:285).
Girişimciliğin kent kavramıyla bütünleşmesini ifade eden girişimci kent tanımı ise üç temel
unsura dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, kentin imajı belirlenirken rekabetçi ve piyasacı bir söylem
geliştirmektedir. İkincisi, ekonomik kalkınmaya, yatırım ve nispi olarak refah düzeyi daha yüksek olan
sosyal grupları kente çekmeye dayalı politikalara öncelik vermektedir. Üçüncüsü ise klasik yerel
yönetim anlayışından kamu-özel sektör ortaklıkları gibi yönetim anlayışlarına geçişi sağlamak ve bunu
yaparken de özel sektöre kentteki yerel kamu yararının, önceliklerin, yönetim biçimlerinin
belirlenmesinde, projelerin tayini ve uygulamasında imtiyazlar vermektir (Özışık, 2012). Bu bağlamda
genel bir değerlendirme yapılacak olursa, girişimci kentler rekabeti artırmak amacıyla, yönetişim
mekanizmaları eşliğinde kurgulanan ve yeni ekonomik modelde öncü role sahip aktif mekânlar olarak
ortaya çıkmaktadır. Girişimci kentlerde merkezi rolü girişimci kültürü, girişim toplumu, yenilikçi
çevre, ağlar, stratejik ittifaklar, ortaklıklar, yönetişim vb. söylemlerin oynadığı görülmektedir (Jessop,
2006:384).
Girişimci kentlerin ortaya çıkışı ve gelişimi kentleşme olgusunun tarih içerisindeki seyrinden
bağımsız olarak ele alınamaz. Sanayi devrimiyle birlikte, sanayileşmenin hızlanması ve hizmetler
sektörünün giderek yaygınlaşması, kırsal nüfusun kentlere göçünde önemli nedenlerden biri olmuştur.
Çünkü sanayi ve hizmetler sektörü kırsal ekonomik faaliyet olan tarım sektöründen daha fazla katma
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değer üretebilmekte ve bu da kent alanlarındaki insanların refah düzeyinin yükselmesine yol
açmaktadır. Dolayısıyla kentlerde refah düzeyinin yükselmesi sosyal faaliyetlerin çeşitlenmesini ve
kentlerin cazibe alanları haline dönüşmesini beraberinde getirmektedir. Bunların yanında,
makineleşmenin hızlanması da, kırsal alanlarda istihdam sorunlarının yaşanmasına yol açmakta ve
kentlere yönelik göçün hızlanmasında temel bir neden olmaktadır. Bu durumun en güzel
anlatımlarından birini John Steinbeck’in ünlü Gazap Üzümleri romanı ortaya koymaktadır.
Kent alanlarında meydana gelen yoğunlaşmalar, birikim süreçlerinin mekâna olan bağımlılığı
üzerinden değerlendirildiğinde, yeni bir birikim rejiminin oluşturulma çabalarının sanayi sonrası ya da
post-fordist olarak adlandırılan dönemde meydana gelen değişimlere dayandığı görülmektedir. Sanayi
ekonomisinin temel bir karakteri olan ulus devlet düzlemine oturan birikim sürecinin mekâna
bağımlılığı olgusu 1980’lerin başına kadar bu özelliğini devam ettirmektedir. Bu tarihten sonra bilgi
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile ortaya çıkan bilgi ekonomisi, birikim süreçlerinin mekâna olan
bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır (Candan vd., 2004: 342). İletişim ve ulaşım konusunda yaşanan
devrim niteliğindeki gelişmeler, mekâna bağımlı olmayan kapitalist birikim rejimini oluşturmakta ve
fordist dönemde gözlemlenen kent mekanında fabrikaya bağlı kitlesel seri üretimden yavaş yavaş
kopuşlar yaşanarak, reel üretimden çok hizmet ve bilgi teknolojilerine dayalı bir üretime kayma
yaşanmaktadır. Böylece Fordist dönemin dikey, hiyerarşik ve katı yönetim ve organizasyon yapılarına
karşın post-fordist dönemde birikim rejiminin kendini yeniden ve daha hızlı biçimde üretmek ve olası
krizlere karşı daha dayanaklı ve daha aktif reaksiyon gösterebilmesi açısından yatay, daha küçük
ölçekli ve esnek bir üretim biçimi geliştirildiği görülmektedir (Sönmez, 2005: 17).
Kentler de bu köklü değişimden paylarını almakta, özellikle batı ülkelerinde farklı bir
kentleşme sürecinin yaşandığı görülmektedir. Pek çok kent “sanayisizleşme” adı verilen yeni bir
süreci yaşamaya başlamıştır. Artık kent merkezleri fordist dönemin üretim, birikim ve refah paylaşım
merkezi olma konusundaki eski canlılığını yitirmiştir. Kentler, giderek atıl hale gelen fabrikalardan ve
onun ve çevresindeki diğer yapılardan temizlenme sürecine girerken, fabrika çevresindeki işçi
mahalleleri ve sosyal yaşam alanları üretimden kopma sürecinde giderek gözden düşmeye
başlamışlardır. Ancak bu kentlerin tamamen gözden düştüğü anlamına gelmemekte, kent mekânının
farklı biçimde yeniden değerlendirilmesine yönelik yeni yaklaşımların çekim alanına girmesine olanak
sağlamaktadır (Newman ve Thornley, 2005’den aktaran, Sönmez, 2005: 17). Çünkü küresel pazar
etrafında şekillenen küresel bir ekonomi oluşmakta ve bu çerçevede ulus-devlet sınırları küresel
ekonomi için engel teşkil etmektedir. Bu noktada kentler yeni işlevler yüklenerek, önemli bir aktör
olmaya başlamışlardır. Dolayısıyla küresel ekonomik aktiviteleri çekebilen kentler, söz konusu
durumdan ekonomik avantajlar elde etmeye başlamış ve kentler arasında yarışma ortamı oluşturma
hedeflenmiştir (Sönmez, 2005: 17).
Ayrıca, günümüzde artık-değerin dolaşımının oldukça hızlanması, zenginliğin akış oranı
üzerinden ölçülmesine yol açmakta (Harvey, 2003: 242) ve böylece mekâna bağlı kalmamak başta
firmalar olmak üzere her türlü faaliyetin sınır ötesi düzeye taşınmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı
yeni yatırım alanı olma potansiyeli yüksek olan kentler, firmaları çekebilmek üzere neo-liberal
politikaların gerekleri doğrultusunda düzenlenmeye başlanmakta ve bu bağlamda yönetişim ve
girişimcilik kavramları ekseninde küresel kent söylemleri ortaya çıkmaktadır (Özkan ve Sidal, 2008:
28). Bu süreçte “esnek birikim rejimi” çerçevesinde, kamu tarafından kitlesel olarak sunulan
hizmetlerin artık özel sektör eliyle, tüketici tercihleri doğrultusunda yapılması söz konusu olmaktadır.
Artık yerel yönetimlere yüklenen görev, özelleştirmenin “moderatörü” olmak ve uluslararası sermaye
için yerel mekânı çekici kılmak olmaktadır (Şener, 2003: 7). Diğer bir ifade ile ulus-devletin
ekonomik ve siyasi sınırlarına dayalı sosyal amaçlar önemini kaybederken, giderek yükselen eğilim,
küresel ekonomi koşullarına adapte olarak, küresel sermayenin kente yatırım yapmasını sağlayacak
gerekli düzenlemeleri yapmak, kenti çekici hale getirmek suretiyle küresel ekonominin nimetlerinden
azami faydayı elde etmek biçimine dönüşmüştür. Bu amaçla ifade edilen hedeflerin gerçekleştirilmesi
için özel sektör ve yerel yönetimler birlikteliğinde ortak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu
çerçevede dünya çapında ilgi odağı olan, uluslararası sermayenin yatırım yapma isteğini arttıran
girişimci kentler oluşturmak amaçlanmıştır (Koch, 2003: 7). Diğer bir ifade ile kentleşmede meydana
gelen hızlı gelişmelerin yol açtığı kent yapılarındaki değişimlerin bir sonucu olarak girişimci kent
olgusu ortaya çıkmıştır.
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2. Girişimci Kentlerin Değerlendirme Yöntemleri
Girişimci kentlerin değerlendirilebilmesi için öncelikle girişimciliğin nasıl ölçülebileceği veya
değerlendirilebileceğine ilişkin yöntemlerin neler olduğunun ortaya konması gerekmektedir.
Girişimciliğin çok yönlü bir kavram olması, belirli bir alandaki girişimsel faaliyetlerin toplam
miktarını yansıtacak toplulaştırılmış bir ölçüm oluşturmayı zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte,
örneğin girişimciler tarafından yapılan yeniliklerin sayısı hesaplanabilirse veya girişimciler tarafından
yüklenilen belirsizliklerin miktarı ölçülebilirse o zaman bu göstergeler birleştirilerek bir girişimcilik
ölçümü elde edilebilir. Bunun dışında, girişimciliğin bazı boyutları tanımlanarak, belirli bir zamanda
herhangi bir boyut alanındaki karşılıklı girişimsel faaliyet düzeyleri belirlenerek karşılaştırmalar
yapmakta mümkün olabilir (Iversen vd., 2008: 17).
Girişimciliği ölçmeye yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, bir takım genel yöntemlerin
ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi öz istihdam oranının kullanılmasıdır. Öz istihdam
oranı, öz istihdam sayısının emek gücüne oranlanmasıyla elde edilmekte ve ülkeler arasında
girişimciliğin karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. İkinci olarak, öz istihdam oranın
modifikasyonlarından oluşan modellerin kullanıldığı görülmektedir. Burada ise yenilikçilik gibi
girişimciliğin diğer yönlerini en iyi temsil edecek göstergelerin oluşturulmasıyla girişimciliğin
ölçülmesine çalışılmaktadır. Bu anlamda işletme sahipliği oranı, işletmelerin açılış ve kapanış oranları
gibi göstergeler kullanılarak değerlendirmeler yapmak mümkündür. Diğer ölçüm yöntemi olarak
Küresel Girişimciliği İzleme (Global Entrepreneurship Monitor -GEM) ve Toplam Girişimsel Faaliyet
Endeksi gibi yaklaşımlarla da girişimciliği ölçmek mümkündür. Bunun dışında yenilikçiliği,
girişimcilik güdülerini ve girişimcilerin gelişme ve varlıklarını devam ettirme yönünden
performanslarını ölçmeye yönelik çalışmaların yapıldığı da görülmektedir. Ayrıca şunu belirtmek
gerekir ki, hiçbir ölçüm diğerinden daha yüksek bir üstünlük göstermemektedir. Her bir ölçüm
sisteminin kendi güçlü ve zayıf yönleri bulunmakta ve seçilen ölçüm yönteminin de araştırma
sonuçlarını etkilemesi kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Iversen vd, 2008:18-36).
Girişimci kentlerin değerlendirilmesinde ise, hem girişimciliğin hem de kentlerin çok
boyutluluğunun bulunması ve ayrıca kentlerin gelişen yapılar olmasından dolayı, bir yapısal
çerçevenin kurulması zorunlu olmaktadır. Bunun için kentlerin, girişimcilerin yetişmesi yönünde
sağladığı avantajları, kentin girişimci çekmedeki potansiyelini ve kentin mevcut durumunu ortaya
koyan çoklu göstergelerden oluşan bir yapının kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede baktığımızda
farklı çalışmalarda girişimci kentin ölçümüne ilişkin farklı yapıların kurulduğu görülmektedir.
Bu yapılardan birisi olarak Endevor Brasil 2014 çalışmasında kurulan yapı bir örnek olarak
verilebilir. Bu yapının yedi belirleyen üzerine kurulduğu görülmektedir. Bu belirleyenler düzenleyici
çevre, altyapı, piyasa koşulları, sermaye erişimi, yenilikçilik, beşeri sermaye ve kültürden
oluşmaktadır. Ayrıca her belirleyen kendi içerisinde iki alt belirleyene ayrıştırılmıştır. Düzenleyici
çevre zaman süreci ve vergi maliyetleri olmak üzere iki alt belirleyenden oluşmaktadır. Zaman süreci
alt belirleyeni girişimcilerin işlemleri gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu zaman ve para işlemlerinin
gerçekleşme süreçlerini belirlemeye yönelik bir belirleyendir. Altyapı belirleyeni ise ülke içi ulaşım ve
kentsel koşullar alt yapılarından oluşmaktadır. Piyasa koşulları belirleyeni ise ekonomik kalkınma ve
potansiyel müşteriler alt belirleyenlerinden oluşmaktadır. Sermaye erişimi ise borçlanma üzerinden
mevcut sermaye ve riskli sermaye erişimleri alt yapılarından oluşmaktadır. Yenilikçilik ise yatırım
yoğunluğu ve yenilikçilik oluşturma potansiyelinden oluşmaktadır. Beşeri sermaye ise temel emeğin
kalitesi ve erişimi ile yüksek becerili emeğin kalite ve erişimi alt belirleyenlerinden oluşmaktadır.
Kültür belirleyeni ise girişimsel potansiyel ve girişimsel imaj alt belirleyenlerinden oluşmaktadır.
Yapısal bir çerçeve sunma açısından Küresel Girişimcilik Endeksi diğer bir örnek olarak
verilebilir. GEI, girişimciliği ekonomik ve kurumsal unsurlara dayalı olarak çok farklı bir şekilde
tanımlamakta ve buna göre bir yapı sunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, örneğin Kenya ekonomisinin
özgü yapısı içindeki yerel bir bahçıvanlık girişimi, Silikon Vadisi’ndeki sosyal medyaya yönelik
girişimsel faaliyetten önemli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkları ortaya koymak için GEI,
kurumsal yapısı içerisinde, girişimciliğin güdüleyicileri olan ekonomik ve demografik faktörlerin
mevcut durumlarını yansıtan değişkenleri de içeren bir yapı oluşturmaktadır. Dolayısıyla ulusal
kurumları tanımlayan verilerle, bireysel düzeyde girişimcilik verilerini birleştirmektedir. GEI,
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Girişimsel Ekosistem Modelinde girişimciliği “İstek, Yetenek ve Davranış” olmak üzere üç temel
unsura dayandırmaktadır. Kentlerin girişimsel ekosistemlerinin ayrıntılı şekilde açıklandığı endekste,
kentlerin girişimsel açıdan genel koşullarını, bireysel düzeyde girişimsel tutumlarını, yetenek ve
isteklerini birleştirmeye çalışmaktadır. Piyasa yapısı, altyapı, Ar-Ge sistemi, finansal sektör, kamu ve
eğitim sektörü olmak üzere yedi ana belirleyenden hareketle, kentlerin “Girişimsel Genel Koşulları
Modeli” açıklanmaktadır.
3. Yazın Taraması
Yazında girişimci kentlerin değerlendirilmesine ilişkin farklı analiz yöntemleri kullanılarak
yapılmış sınırlı sayıda uygulamalı çalışma bulunmaktadır. Burada bu çalışmalara ilişkin bir yazın özeti
sunulmakla birlikte, girişimciliğin belirleyenlerine yönelik yapılmış kimi çalışmalara da
değinilmektedir.
Acs ve diğerleri (2016) tarafından hazırlanan Küresel Girişimcilik Endeksi (GEI) çalışması
sonucuna göre, ABD 86.2 endeks skoru ile girişimcilikte ilk sırada yer almaktadır. ABD’yi sırasıyla
Kanada (79.5), Avusturalya (78.0) ve Danimarka (76.0) izlemektedir. İlk on ülke Dünya girişimcilik
kapasitesinin yüzde 52’sini oluşturmaktadır. Türkiye 52.7 endeks değeriyle 132 ülke arasında 28.
sırada yer almaktadır. Çad ise 9.9 endeks değeriyle en son sırada yer almaktadır.
Kaliforniya Devlet Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Merkezinin (CED), 2015 yılında yapmış
olduğu çalışma, bölge ekonomisinde yenilikçilik, girişimcilik ve beşeri sermaye etkilerini
değerlendirmektedir. Çalışmada 2008-2013 dönemi esas alınarak, ekonomik performans, beşeri
sermaye, girişimsel sermaye, yenilik faaliyeti ve mekânsal kaliteyi içeren beş gösterge üzerinden
dokuz bölge (Portland, Yuba City, Fresno, Medford, Boise, Sacramento, Tri County, Redding, Reno)
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak girişimsel çevre konusunda ilk sırayı Portland alırken, yenilik
faaliyeti alanında ise ilk sırayı Yuba City’nin aldığı görülmektedir. Boise’nin ise özellikle girişimsel
açıdan işletme açılması ve işletmelerin gelişimi için oldukça elverişli bir bölge olduğu ifade
edilmektedir.
Girişimciliğin yenilik, ekonomik ilerleme ve kalkınmayı beslediği düşüncesinden hareketle
yapılan ve bizim araştırmamız için de büyük oranda referans kaynağı olan bir diğer çalışma; “2014
Brezilya Girişimcilik Endeksi”dir (Endeavor: 2014). Çalışmada Brezilya’daki büyük şehirlerin (14
şehir) girişimsel ekosistemleri analiz edilmekte ve işletmelerin gelişimi için daha uygun şartların neler
olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. 2014 Brezilya Girişimcilik Endeksi için 7 temel belirleyenden
oluşan bir çalışma yapısı kurulmaktadır. Bu belirleyenler düzenleyici çevre, altyapı ve erişilebilirlik,
piyasa koşulları, sermaye erişimi, yenilik ve girişimcilik, beşeri sermaye ve eğitim ve kültür’den
oluşmaktadır. Her bir belirleyen ise iki alt belirleyenden oluşmakta ve toplamda 14 alt belirleyen söz
konusu olmaktadır. Çalışma sonucunda Florianopolis kenti 7.53’lük genel endeks puanıyla ilk sırada
yer almaktadır. Bunu 7.46 endeks değeriyle Sao Paulo, 7.16 endeks değeriyle Vitoria izlemektedir.
4.53’lük endeks değeriyle Salvador girişimci kent bağlamında en son sırada yer almaktadır.
Bianchi ve Biffignandi (2012) ise yaptıkları çalışmada girişimciliğin olası belirleyenlerini
endeks yöntemiyle elde etmeye çalışmaktadırlar. Çalışmalarında, girişimcilikle ilgili faktörleri
somutlaştırmak üzere ekonometrik yöntemler (logit ve regresyon) kullanmaktadırlar. Elde edilen
bulgular, eğitim düzeyinin, aynı sektörde iş deneyimine sahip olmanın ve girişimcinin aynı zamanda
ücretli çalışan konumunda bulunmasının, girişimcilikte pozitif faktörler olduğunu göstermektedir.
Garcia (2011) ise yaptığı çalışmada, Avrupa’daki şehirlerde girişimciliğin belirleyenlerini
analiz etmeye çalışmıştır. Çalışmada girişimciliğin özellikle son yıllarda ekonomik gelişme ve
yeniliğin bir kaynağı olarak anahtar bir rol oynadığına değinilmiş ve girişimciliği belirlemede
yaratıcılığın önemli bir unsur olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada 22 Avrupa ülkesinden 209 kent
analize dahil edilmiş ve 1999-2010 periyodu üçer dönem şeklinde incelenmiştir. Girişimsel dinamizmi
belirlemek üzere en küçük kareler yöntemi (OLS) ve Random Effect gibi ekonometrik analizlerden ve
Temel Bileşenler Analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca girişimsel dinamizmi etkileyen önemli etkileri
ayrıştırmak ve kentlerin ekonomik performansları ile yaratıcılık arasında ilişkiyi belirlemek üzere
Eklektik Yapı (Eclectic Framework) oluşturulmuştur. Nihai olarak çalışma sonucunda en büyük
girişimcilik oranı Doğu Avrupa Kentlerinde gözlemlenmiş ve bunu sırasıyla Batı ve Kuzey Avrupa
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kentleri izlemiştir. Son sırada ise Güney Avrupa Kentleri yer almıştır. Ayrıca başkentlerin diğer
kentlere nazaran avantajlara sahip oldukları gözlemlenmiştir.
Anokhin ve diğerleri (2011) yaptıkları çalışmada, Veri Zarflama Analizi ve Malmquist endeks
yaklaşımlarını kullanarak, girişimcilik fırsatlarının temellerini incelemektedirler. Çalışmada 19932002 dönemi ve 66 ülke verisi kullanılmakta ve girişimcilik fırsatlarının makro düzeyde ölçülmesinde
Veri zarflama Analizinin ve Malmquist Verimlilik Endeksinin nasıl kullanılabileceği üzerinde
durulmaktadır.
Şahin ve diğerleri (2011) yaptıkları çalışmalarında, Hollanda örneğinden hareketle göçmen
girişimcilerin kentsel ekonomide üstlendikleri rolü incelemişlerdir. Çalışmada göçmen girişimcilerin
birçok üretken yetkinliğe sahip olduğu ve bundan dolayı yeni girişimcilik türleri geliştirme
eğilimlerine sahip oldukları belirtilmektedir. Performans sonuçları varyasyon göstermekle birlikte,
birçok göçmen girişimcinin yüksek performans gösterdiği tespit edilmektedir.
Xu (2010), yaptığı çalışmada Küresel Girişimcilik İzleme Modeline (GEM) dayalı olarak
Shenzhen’de girişimsel çevrenin mevcut durumunu incelemiştir. Çalışmada uzman görüşlerine de
başvurularak Shenzhen’deki girişimsel çevrenin dokuz yönü analiz edilmiştir. Sonuç olarak,
Shenzhen’in girişimsel çevre bakımından Shanghai ve diğer bütün bölgelerden daha iyi durumda
olduğu sonucuna varılmıştır.
Sutter ve Stough (2009) yaptıkları çalışmada, girişimciliği ölçmeye çalışmışlar ve buradan
hareketle Amerika’daki belirli kentsel alanların ekonomik gelişim problemlerini incelemişlerdir.
Çalışmada emek, sermaye, bilgi sermayesi ve girişimsel sermaye olmak üzere dört değişken
kullanılmış ve Veri Zarflama Analizi tekniği uygulanmıştır.
Acs ve Szerb (2009), yaptıkları diğer bir çalışmada, Hollanda örneğinden hareketle
girişimcilik durum analizi yapmışlardır. Çalışmada, girişimsel tutum, girişimsel faaliyet ve girişimsel
istek olmak üzere ekonomik gelişmenin çeşitli aşamalarına ilişkin üç alan belirlenmiş ve bunlara
ilişkin 31 değişken kullanılmıştır. Bu değişkenlerden hareketle Küresel Girişimcilik ve Kalkınma
Endeksi (GEINDEX) denilen bir yeni endeks oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda Hollanda da
Girişimsel performansa ilişkin olarak firma büyümesi, işgücü, eğitim sistemi ve yenilik olmak üzere
dört zayıf halkanın varlığına işaret edilmiştir.
Acs ve diğerleri (2008) yaptıkları çalışmada, 2001-2006 dönemi için Küresel Girişimciliği
İzleme (GEM) veri tabanını kullanarak 34 dünya kenti için girişimcilik endeksleri oluşturmuşlardır.
Çalışma sonucunda ilginç bulgular elde edilmiştir. Bunlardan birincisi, kuramlara da uygun olarak, en
büyük kentlerin ülkelerden daha fazla girişimci bulundurduğu sonucuna ulaşmışlardır. İkincisi, en az
girişimci ülkelerde, kent/ülke farklılıklarının çok daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. En önemli
kent/ülke farklılığı Almanya ve Japonya’da görülmüştür.
Acs ve Armington (2004), yaptıkları çalışmada ise istihdam artışı ve girişimsel faaliyet
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada 394 yerel ekonomik bölge ve 6 endüstriyel sektöre ait
veriler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, istihdam artışı ve girişimsel faaliyet arasında güçlü bir
ilişki tespit edilmiştir.
Türkiye’de girişimci kentlerin değerlendirmesi konusunda yapılmış uygulamalı çalışmalar çok
sınırlı olmakla birlikte, kent rekabetçiliği ve kentlerin sürdürülebilirliği konularında yapılan çalışmalar
bulunmaktadır. Kent rekabetçiliği konusunda yapılan çalışmalardan bazısını: Alkin ve diğerleri
(2007), Dursun (2013), URAK (2009-2010), EDAM (2009), Şeker ve diğerleri (2013-2014), Eroğlu
ve diğerleri (2014) şeklinde örneklendirmek mümkündür. Türkiye’deki kentlerin sürdürülebilirliğini
inceleyen uygulamalı çalışmalardan bazısı ise: Taşdoğan ve diğerleri (2014), MasterCard Worldwide
ve Boğaziçi Üniversitesi (2011), Yazar (2006), Tosun (2013), Altuntaş ve Türker (2012).
4. Göstergeler ve Verilerin Tanımlanması
Girişimciliğin yenilik, ekonomik ilerleme ve kalkınmayı beslediği düşüncesinden hareketle
yapılan ve bu çalışma için de büyük oranda referans kaynağı olan Endeavor Brasil 2014
çalışmasındaki göstergeler esas alınarak bu çalışma için göstergeler belirlenmiştir. Ancak anket
çalışması yapılmamış olmasından ve bazı verilerin ikincil kaynaklardan temin edilememesinden
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dolayı, Endeavor Brasil 2014 çalışma yapısındaki gibi alt belirleyenler ele alınmamış, doğrudan
belirleyenler altında oluşturulan göstergelerden hareketle analiz yapılmıştır. Aynı zamanda Endeavor
Brasil 2014 çalışmasında kullanılan kimi göstergeler Türkiye için mevcut olmadığından, belirleyenleri
göstereceği düşünülen başka veriler ele alınmıştır. Endeavor Brasil 2014 çalışmasında, düzenleyici
çevre, altyapı, piyasa koşulları, sermaye erişimi, yenilik, beşeri sermaye ve kültür belirleyenleri olmak
üzere 7 belirleyen ele alınmıştır. Ayrıca her bir belirleyen için alt belirleyenler (14 adet) belirlenmiştir.
Bu alt belirleyenler altında 44 gösterge yer almaktadır. Endeavor Brasil 2014 çalışmasında kullanılan
belirleyenler, alt belirleyenler ve göstergeler Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu çalışmada ise veri elde
etmedeki kısıtlardan dolayı yedi belirleyen altında 30 gösterge dikkate alınarak analiz yapılmıştır. Bu
çalışmada kullanılan belirleyenler ve göstergeler de Tablo 2’de sunulmaktadır.
TABLO. 1. Girişimci Kentlerin Belirleyenleri ve Göstergeleri

SERMAYE
ERİŞİMİ

PİYASA
KOŞULLA
RI

ALTYAPI

DÜZENLEYİCİ
ÇEVRE
(REGULATORY
ENVIRONMENT)

BELİRLEYENLER
(7)

ALT BELİRLEYENLER
(14)

1.

İşlem Süreci

2.

Vergi Maliyeti

3.

Kentlerarası
Ulaşım

4.

Kent Koşulları

5.

Ekonomik
Gelişme

6.

Müşteri Portföyü

7.

Borçlanma
Yoluyla Mevcut
Sermaye
İşletme
Sermayesine
Erişim
Yatırım
Yoğunluğu

8.

K
Ü
L
T
Ü
R

BEŞERİ
SERMAYE

YENİLİK

9.

10. Genel
Yatırım
Potansiyeli
11. Temel
Niteliği
Erişimi

İşgücü
ve

12. Yüksek Nitelikli
İşgücü ve Erişimi
13. Girişim
Potansiyeli

GÖSTERGELER (44)






Bir işletmenin açılma zamanı
Mimari projeler için onay zamanı
Mahkeme kayıtları yoğunluğu
Elektrik enerjisi sağlama süreci
Gerçek tahmini kayıtları elde etme zamanı







Küçük ve Orta İşletmelerde Etkili
Vergileme
Ortalama Emlak Vergisi Oranı
Yol Geçiş Yoğunluğu
Doğrudan Uçuş Sayısı
En Yakın liman Mesafesi







İnternet Erişimi
Elektrik Maliyeti
Ortalama m2 Maliyeti
Ev/iş Gidiş ve Dönüş Süresi
Araç Hırsızlık Oranı








Reel GSYİH Büyüme
Toplam GSYİH
Şirket Başına Kamu Harcamaları
Kişi Başı Gelir
İlave Hizmet Değerleri
GSYİH Kredi Uygulamaları




















% Nispi VC+GC
% Nispi PE
Sermaye Başına Para
S&T Kamu Harcaması
Özel Yenilik Harcaması
Patent Başvuruları
STEM Çalışanlarının Oranı
Şirket Bağlantısı
STEM’de Çalışan Ms ve Drs
Orta Öğrenim Mezunu
Yüksek Okul Mezunu
Teknik Kurs Kaydı
IDEB Mezunu(MS)
IDEB Mezunu
Kurs Mezunu (%)
Yönetici Pozisyonu Ortalama Maaş
Toplam Nitelikli Kurs Öğrencisi
Yüksek Nitelikli Kurs Öğrencisi




Girişimcilik Potansiyeli
Gerçek Girişimciler
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Ülke Gelişiminde Girişimciliğin Önemi
Girişimcilikte Aile Teşviki
Medya Girişim Algısı

Kaynak. Endeavor Brasil, 2014.

GÖSTERGELER (30)
Kurulan Şirketlerin Oranı
Kurulan Kooperatiflerin Oranı
Kapanan Şirketlerin Oranı
Kapanan Kooperatiflerin Oranı
Kişi Başı Üretilen Vergi Miktarı
Sanayi Elektrik Tüketiminin Payı

ALTYAPI








Karayolu Taşımacılığı Yoğunluğu
Doğrudan Uçuşların Sayısı
Kişi başı toplam Elektrik Tüketimi
Kişi Başına Düşen İnternet Erişimi
Kişi Başı Çevresel Harcama
Hırsızlık Oranı

PİYASA
KOŞULLARI






Toplam GSYİH
Reel GSYİH Büyümesi
Kişi Başı Gelir
Kişi Başı Katma Değer

SERMAYE
ERİŞİMİ





Kişi Başına Kredi
Kişi Başına Mevduat
Şube Başına Nüfus

YENİLİK





Patent Başvuru Oranı
Faydalı Model ve Marka Tescil Oranı
Endüstriyel Tasarım Oranı

BEŞERİ
SERMAYE

BELİRLEYENLER (7)






Ortaöğretim (Lise) Net Okullaşma Oranı
Yüksek Okul ve Fakülte Mezunu Oranı
Teknik Kurs Mezunlarının Oranı
İş Gücüne Katılım Oranı






Kütüphane Başına Nüfus
Sinema Seyirci Oranı
Tiyatro Seyirci Oranı
Kitap Yararlanma Oranı

DÜZENLEYİCİ
ÇEVRE








KÜLTÜR

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Belirleyenler ve Göstergeler

Kaynak. Endeavor Brasil, 2014, çalışmasından yazar tarafından uyarlanmıştır.
Düzenleyici çevre belirleyeni altında kurulan şirket oranı, kurulan kooperatif oranı, kapanan
şirket oranı, kapanan kooperatif oranı, kişi başına üretilen vergi ve sanayi elektrik tüketiminin payı
değişkenleri yer almaktadır. Bu değişkenlerden kurulan şirket oranı, kurulan kooperatif oranı, kapanan
şirket oranı ve kapanan kooperatif oranı değişkenleri, il bazında kurulan şirket ve kooperatif
sayılarının Türkiye’de kurulan toplam şirket ve kooperatif sayılarına oranlanmasıyla elde edilmiştir.
Kişi başına üretilen vergi miktarı göstergesi ise il bazında tahakkuk eden vergi miktarının il nüfusuna
oranlanmasıyla elde edilmiştir. Sanayi elektrik tüketimi payı ise il bazında sanayi sektöründe
kullanılan elektrik tüketim miktarının, il bazında toplam elektrik tüketimi miktarına oranlanmasıyla
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elde edilmiştir*. Bu göstergelerin seçilmesiyle işletmelerin çalışma ortamları dikkate alınmaya
çalışılmıştır. Şirketlerin açılma oranları veya kapanma oranları şirketlerin işlem yapma zorluklarını
yansıtmada birer gösterge olabileceği düşünülmüştür. Benzer şekilde vergi tahakkukları da, ilde ticari
faaliyet yapma açısından mevcut durumu yansıtmada bir gösterge olarak kabul edilmiştir. Vergi
tahakkuku ne kadar yüksekse yapılan işlemlerin sayısı o kadar fazla olacaktır anlamına gelmektedir.
İşlem sayısının fazlalığı ise bir bakıma işlem yapma kolaylığını yansıtacaktır. Benzer durum sanayi
elektrik kullanımı içinde geçerlidir.
Altyapı belirleyeni altında, karayolu taşımacılığı yoğunluğu, doğrudan uçuş sayısı, kişi başı
elektrik tüketimi, kişi başına internet erişimi, kişi başına çevresel harcama ve hırsızlık oranı
değişkenleri kullanılmıştır. Karayolu taşımacılığı yoğunluğu il ve devlet yolu uzunluğunun illerin yüz
ölçümüne oranlanmasıyla elde edilmiştir. Doğrudan uçuş sayısı olarak toplam ticari uçak trafiği il
dağılım sayılarının logaritmik değerleri kullanılmıştır. Ancak Aydın, Manisa, Mersin, Sakarya ve
2013 yılı itibariyle Ordu’da havalimanı bulunmadığından dolayı bu illere ilişkin veriler Karayolları
Genel Müdürlüğü iller arası mesafe değerlerine bakılarak en yakın ilin uçuş değerleri, il nüfuslarına
göre dağıtılarak elde edilmiştir. Kişi başı çevresel harcama, toplam belediye çevresel harcamasının il
nüfusuna oranlanmasıyla elde edilmiştir. Çevreye yönelik harcamaların büyüklüğü, çevreye duyarlılığı
ve çevresel iyileşmenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Kentin girişimcileri çekmede önemli
unsurlarından biri de çevre kalitesine sahip olmasıdır. Bu nedenle analize bu değişkende dahil
edilmiştir. Kişi başına internet erişimi değişkeni toplam internet, kullanımının il nüfusuna
oranlanmasıyla elde edilmiştir. Hırsızlık oranı ise illerde işlenen hırsızlık suçunun ilde işlenen toplam
suç içerisindeki payları dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Piyasa koşulları belirleyeni altında, toplam GSYİH, reel GSYİH artışı, kişi başı gelir ve kişi
başı katma değer değişkenleri yer almaktadır. Çalışmada kullanılan GSYİH ve reel GSYİH büyümesi
değerleri, Başıhoş (2016)’un “Gelişmişlik Göstergesi Olarak Gece Işıkları: İller Arası Gelir
Eşitsizlikleri Ne Durumda?” çalışmasındaki verilerden yararlanılarak elde edilmiştir. Çalışmada,
TÜİK’in 2001 yılından bu yana açıklamadığı il bazında GSYİH rakamları, gece ışıkları verisi
kullanılarak 2001-2013 aralığı için reel değer üzerinden elde edilmiştir. İl bazında elde edilen gece
ışıkları verileri sinyal süreçleme ile filtrelenmiş ve 2001 ışık verisi 100 olacak şekilde 2001-2013
arasında bütün illerin ışıklarındaki oransal büyüme hesaplanmıştır. Daha sonra TÜİK tarafından en
son 2001 yılında açıklanan 1987 fiyatlarıyla il bazında GSYH ile normalize edilen ışık değerleri
çarpılmıştır. Böylelikle 2001-2013 arasında il bazında 1987 fiyatlarıyla temsili GSYH hesaplanmış ve
2005 sabit dolar fiyatlarına çevrilmiştir. Çalışmayı yapanlar gece ışıkları verisinin ekonomik
büyüklüğün ölçümünde güvenilir ve güçlü bir veri kaynağı olduğunu ifade etmişlerdir. GSYİH değeri
hesaplanmayan ya da eksik hesaplanan alt bölgeler için temsil gücü yüksek bir ölçüm sağladığını
belirtmişlerdir.
Çalışmada kullanılan reel GSYİH büyümesi illerin 2001-2013 büyüme rakamlarının
ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Kişi başı gelir göstergesi olarak il bazında kişi başı başına reel
GSYİH değerinin (1-(Gini katsayısı))’yla çarpımından elde edilen ağırlıklandırılmış değerleri
kullanılmıştır. Gini değerleri TÜİK Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir fert gelirine göre gini katsayıları
2006-20014 verilerinden 2013 yılı verisinden elde edilmiştir. İl bazında Gini değerlerine
ulaşılmadığından dolayı, Türkiye İBBS,1 düzeyinde bulunan veriler, bölge içerisinde yer alan iller için
sabit kabul edilerek elde edilmiştir. Kişi başı katma değer verisi ise il bazında olmadığından Türkiye
İBBS, 2. düzey verilerindeki değerler iller için esas alınarak elde edilmiştir.
Sermaye erişimi belirleyeni altında, kişi başına kredi, kişi başına mevduat ve şube başına
nüfus değişkenleri yer almaktadır. Kişi başına kredi ve kişi başına mevduat değişkenleri, il bazında
kullanılan nakdi kredilerin ve toplam mevduatların il nüfusuna oranlanmasıyla elde edilmiştir. Şube
başına nüfus değişkeni ise il nüfusunun ildeki toplam kamu ve özel sermayeli bankaların şube
sayılarına bölünmesiyle elde edilmiştir.

*
Analizde kullanılmak üzere gerçek kişi kurulan işletme ve kapanan işletme değerlerini yansıtan göstergeler ile il bazında
elektrik tahsilat miktarları göstergeleri de ele alınmış, ancak diğer göstergelerle yüksek korelasyon gösterdikleri için analizde
kullanılmamışlardır.
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Yenilik belirleyeni ise patent başvuru oranı, faydalı model ve marka tescil oranı ve endüstriyel
tasarım oranı değişkenlerinden oluşmaktadır. Patent başvuru oranı, faydalı model ve marka tescil oranı
ve endüstriyel tasarım oranları, patent başvuru sayısı, faydalı model ve marka tescil sayısı ve
endüstriyel tasarım sayılarının il bazında girişimci sayısına oranlanmasıyla elde edilmiştir. †
Beşeri sermaye belirleyeni altında, ortaöğretim (lise) net okullaşma oranı, yüksekokul ve
fakülte mezunu oranı, teknik kurs mezunlarının oranı ve işgücüne katılım oranı değişkenleri yer
almaktadır. Ortaöğretim (lise) net okullaşma oranı değişkeni doğrudan TÜİK veri tabanından elde
edilmiştir. Yüksekokul ve Fakülte Mezunu oranı ise yüksekokul ve fakülte mezunu sayısının il
bazında 20-49 yaş nüfus değerlerine bölünmesiyle oluşturulmuştur. Teknik kurs mezunlarının oranı
göstergesi 2013-2014 öğretim yılı sonunda, Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, 3308
Kapsamında Açılan Kurslar, Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Turizm Eğitim Merkezi, Özel
Muhtelif Kurslar, Özel Eğitim Okulu, Özel Etüt Eğitim Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve
Bilim ve Sanat Merkezi gibi eğitim kurumlarını bitiren 15-22 ve 23-44 yaş aralığındaki kursiyer
sayısı, 15-44 yaş aralığındaki il nüfus değerlerine bölünerek elde edilmiştir. İşgücüne katılım oranı da
doğrudan TÜİK veri tabanından elde edilmiştir.
Kültür belirleyeni başlığı altında kütüphane başına nüfus, sinema seyirci oranı, tiyatro seyirci
oranı ve kitap yararlanma oranı değişkenleri kullanılmıştır. Kütüphane başına nüfus değişkeni, il
nüfusunun kütüphane sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Sinema seyirci oranı ve tiyatro seyirci
oranları ise, sinema ve tiyatroya gidenlerin sayısının il nüfusuna bölünmesiyle elde edilmiştir. Kitaptan
yararlanma oranı ise, kitaptan yararlanma sayısının il nüfusuna oranlanmasıyla elde edilmiştir.
Çalışmada kullanılan göstergelere ilişkin temel istatistiki tanımlayıcılar Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Temel Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler

Birim

Maksimum

Minimum

Ortalama

Standart
Sapma
0.07

Kurulan Şirketlerin Oranı

Oran

0.40

0.00

0.03

Kurulan Kooperatiflerin Oranı

Oran

0.11

0.00

0.02

Kapanan Şirketlerin Oranı

Oran

0.50

0.00

0.03

0.02
0.09

Kapanan Kooperatiflerin Oranı

Oran

0.11

0.00

0.02

0.03

Sanayi Elektrik Tüketiminin Payı

%

0.07

0.00

0.03

0.02

Kişi Başı Üretilen Vergi Miktarı

Değer

26650

706

3865

Karayolu Taşımacılığı Yoğunluğu

Oran

1.21

0.05

0.13

5266
0.21

Doğrudan Uçuşların Sayısı

log

5.60

2.47

3.90

0.71

Kişi başı toplam Elektrik Tüketimi

Değer

7268

829

2636

1439

Kişi Başına Düşen İnternet Erişimi

Değer

0.62

0.23

0.38

0.09

Kişi Başı Çevresel Harcama

Değer

332

36

121

65

Hırsızlık Oranı

Oran

0.19

0.06

0.13

0.03

Toplam GSYİH

log

5.07

3.44

4.07

0.36

Reel GSYİH Büyümesi

%

0.06

0.03

0.04

0.01

Kişi Başı Gelir

Değer

11415

1614

5540

Kişi Başı Katma Değer

Değer

13865

3515

8238

2113
3036

Kişi Başına Kredi

Oran

32.47

1.93

8.66

6.33

Kişi Başına Mevduat

Oran

0.49

0.00

0.02

0.09

Şube Başına Nüfus

Sayı

27723

5846

11851

5643

Patent Başvuru Oranı

Oran

0.004

0

0.001

0.001

Faydalı Model ve Marka Tescil Oranı

Oran

0.0436

0.0026

0.0131

0.0087

Endüstriyel Tasarım Oranı

Oran

0.0094

0

0.0016

0.0020

†

Patent tescil oranı başlangıçta dikkate alınmış ancak korelasyon matrisine bakıldığında, patent tescil oranı ve patent başvuru
oranı arasında yüzde 97’lik bir korelasyon ilişkisi olduğu görülmüştür. Bundan dolayı da patent tescil oranı değişkenler
arasından çıkarılmıştır.
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Ortaöğretim (Lise) Net Okullaşma Oranı

Oran

91.40

46.45

76.78

10.94

Yüksek Okul ve Fakülte Mezunu Oranı

Oran

0.31

0.05

0.17

0.06

Teknik Kurs Mezunlarının Oranı
İş Gücüne Katılım Oranı
Kütüphane Başına Nüfus

Oran
Oran
Sayı

0.23
57.70
393346

0.07
37.20
36511

0.13
50.24
102695

0.04

Sinema Seyirci Oranı
Tiyatro Seyirci Oranı

Oran
Oran

0.9887
0.2110

0.0434
0.0085

0.4444
0.0672

Kitap Yararlanma Oranı

Oran

0.9049

0.0316

0.2592

5.50
68401
0.2596
0.0482
0.1687

Çalışmada 30 Ana Kent belediyesine sahip illerin verileri kullanılmıştır. Bu veriler TÜİK,
Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı, Türkiye Patent Enstitüsü, veri kaynaklarından elde edilmiştir. Çalışmada 2013 yılı
esas alınmıştır. 2013 yılının esas alınmasındaki gerekçe sonraki yıllara ilişkin verilerin söz konusu veri
tabanlarında mevcut olmaması ve bu verilere ulaşılamamasıdır.
5. Yöntem
Bu çalışmadaki uygulama, Endeavor Brasil, (2014) Girişimci Kent Endeksi çalışmasında
uygulanan endeksleme yöntemi esas alınarak yapılmıştır. Ekonomik, sosyal ve kurumsal boyutlardan
oluşan endeks, Türkiye’de Ana Kent Belediyelerine sahip 30 kent için elde edilen göstergeler (bkz.
Tablo 2) baz alınarak hesaplanmıştır. Bu endeksin hesaplanmasındaki amaç, özellikle kamu
yöneticileri ve diğer tüm yardımcı kuruluşlar için, kentlerin girişimsel faaliyetlerine ilişkin mevcut
durumlarını ortaya koyarak, girişimsel faaliyetlerin kentlerin gelişimine katkı sağlaması konusunda bir
ön çalışma olarak katkı sağlamaktır. Ayrıca bu konuda yapılacak diğer çalışmalar için de yardımcı
olmaktır.
Bir endeks sıralaması geliştirmede karşılaşılacak temel zorluklardan biri belirleyenlerin
ölçümüdür. Sunulan her bir belirleyenin ne olduğu sezgisel olarak tanımlanabilse de, her bir belirleyen
için uygun ölçümü yapmak yine de çok karmaşık bir durumdur. Çünkü hiçbir gösterge tek başına
belirleyenleri ölçmede yeterli değildir. Ancak bütün göstergeler dikkate alındığında girişimsel
performansın açıklaması ile ilgili bazı yönleri sunmak mümkün hale gelebilir (Endavor, 2014: 90).
Belirleyenleri oluşturmak için elde edilen göstergeler farklı şekillerde ölçülmüş ve çok farklı
niceliklerle sunulmuştur. Örneğin göstergeler içinde yer alan yüksek eğitim göstergesi nüfusun bir
oranı iken, toplam GSYİH göstergesi parasal bir değişkendir. Bu farklı ölçüm birimlerine sahip
göstergeleri birleştirebilmek için alt belirleyen belirlenmiş ve ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan
bir skorla göstergeler standartlaştırılmıştır. Bu geleneksel ve farklı kaynaklardan gelen değişkenleri
karşılaştırmada uygun bir yöntemdir. Buradan hareketle aşağıdaki formül kullanılarak, her bir kent
için gösterge skoru, gösterge değerinden 30 kentin ortalaması çıkarılarak ve standart sapmasına
bölünerek elde edilmiştir (Endavor, 2014: 90).
𝐺𝐺ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑘𝑘 , ) =

𝐺𝐺ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑘𝑘) − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 (𝐺𝐺ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝐺𝐺ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

Her bir alt belirleyen ise, o alt belirleyeni oluşturan göstergelerin standartlaştırılmış
değerlerinin toplamından oluşmaktadır. Alt belirleyenlerin standartlaştırılması, bir alt belirleyenin
sadece diğerlerinden daha fazla değişken içermesinden dolayı daha yüksek bir ortalama değer
sunmasını engeller. Bundan dolayı, sıfır ortalamalı skor üzerine odaklanma yerine, göstergelerde
yapıldığı gibi tüm gösterge sayısının ortalamasından hareket edilir. Örneğin iki alt belirleyenden
oluşan bir belirleyenden hareketle her bir kentin diğer kentlere kıyasla durumunu gösteren skorun, her
zaman ortalaması 4 ve standart sapması 1 olacaktır.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥) = 𝐺𝐺ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(1, ) + 𝐺𝐺ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2, ) + ⋯ + 𝐺𝐺ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑘𝑘 , )

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑥𝑥 , ) =

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑥𝑥) − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)
+4
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦)
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Buradaki en önemli unsurlardan birisi, göstergelerin bir alt belirleyen içerisindeki
ağırlıklarının aynı olmasıdır. Sıralama ve diğer karşılaştırma araçları, ister istemez farklı göstergeleri
ağırlıklandırmak ve göstergeleri birleştirmek için keyfi ölçütlerin (eşdeğer ağırlıklar belirlense bile)
benimsenmesini gerektirir. Tercihlerin keyfiliğinden kaçınmanın uygun bir yolu, belirleyenleri, alt
belirleyenleri ve göstergeleri dikkatli değerlendirmektir. Bu çalışmada değişkenler için ağırlık
benimsenmesi yerine, hiyerarşik olarak organize edilmelerine karar verilmiştir.
Alt belirleyenler kategorisi oluşturulduktan sonra, her bir belirleyenin sonucu tekrar standart
sapması 1 ve ortalaması 4 olan tüm standartlaştırılmış değerlerin basit toplamından oluşmakta ve her
bir alt belirleyen her zaman her bir belirleyen içinde aynı ağırlığa sahip olmaktadır.
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(1, ) + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(2, ) + ⋯ + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑘𝑘 , )
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛(𝑥𝑥 , ) =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑥𝑥) − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)
+4
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, değişkenlerin dönüştürülmesi ve
standartlaştırılmasının bir sonucu olarak elde edilen belirleyenlerin nihai değerlerinin ve bundan
hareketle yapılan sıralamaların ve nihai endeks değerlerinin göreceli olduğudur. Örneğin alt yapı
belirleyeninde birinci sıraya konumlanan bir kent, 7.63 gibi değer almışsa, bu o şehrin girişimsel
faaliyetleri karşılamada mükemmel bir alt yapıya sahip olma konusunda (10-7.63) 2.37’lik bir uzaklık
noktasında bulunduğu anlamına gelmemektedir. Belirleyenlerden hareketle kentler için verilen
değerler, sadece nispi durumlarını gösterir ve 30 kentin tam ortalamasından her bir kentin ne kadar
uzak olduğunu gösterir. Verilerin standartlaştırılması yapıldıktan sonra alt endeksler şu şekilde
hesaplanmaktadır (Alkin ve diğerleri, 2007:230):
∑𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗
)
∑𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗 = (

Aji=j ana değişkeninin i’inci alt değişkeninin ağırlığı.
Xji=j ana değişkeninin i’inci alt değişkeninin normalize edilmiş değeri.
Nihai endeks oluşturulurken alt endekslerin ağırlıklandırılmasında, Endeavor Brasil 2014
çalışmasındaki ağırlıklar kullanılmıştır. Nihai ağırlıklar, düzenleyici çevre belirleyeni için 1.5, altyapı
belirleyeni için 2, piyasa koşulları belirleyeni için 1, sermaye erişimi belirleyeni için 1.5, yenilik
belirleyeni için 1.5, beşeri sermaye belirleyeni için 2 ve kültür belirleyeni için 1 olarak alınmıştır
(Endeavor Brasil, 2014:94).
6. Bulgular
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular tablolar şeklinde aşağıda sunulmaktadır. Düzenleyici
çevre belirleyenin içerisinde yer alan göstergelerden hareketle yapılan değerlendirme sonuçları Tablo
4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Düzenleyici Çevre Açısından İllerin Sıralaması ve Skorları
İLLER

SKOR

İSTANBUL

7.90

ANKARA

6.13

İZMİR

5.15

KOCAELİ

4.84

BURSA

4.64

KONYA

4.28

MERSİN

4.20

KAYSERİ

4.14

TEKİRDAĞ

4.10

ANTALYA

4.03
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BALIKESİR

4.01

MANİSA

4.01

SAKARYA

3.97

DENİZLİ

3.95

KAHRAMANMARAŞ

3.80

GAZİANTEP

3.80

ESKİŞEHİR

3.79

ADANA

3.78

SAMSUN

3.51

MUĞLA

3.49

HATAY

3.47

AYDIN

3.43

MALATYA

3.34

MARDİN

3.31

ERZURUM

3.27

DİYARBAKIR

3.27

ORDU

3.25

ŞANLIURFA

3.14

TRABZON

3.07

VAN

2.91

Tablo değerlerinden de görüleceği üzere İstanbul kenti 7.9 skor ile düzenleyici çevre açısından
ilk sırayı alırken, bu ili 6.13’lük skorla Ankara ve 5.15’lik skorla İzmir izlemektedir. Son sırada ise
2.91’lik skoruyla Van ili gelmektedir. Burada dikkat çekici bir durum birinci sıradaki il ile sonuncu
sıradaki ilin skorları arasındaki büyük farklılıktır. Ayrıca skorların ortalamasının 4 olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bu ortalamanın üzerinde yalnızca 12 il yer almakta, geriye kalan 18 il ise
ortalamanın altında yer almaktadır.
Alt yapı belirleyenin içerisinde yer alan göstergelerden hareketle yapılan değerlendirme
sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna göre Antalya ili 6.60’lık skor ile alt yapı açısından birinci
sırada gelirken, bu ili sırasıyla 5.97’lik skoruyla İstanbul ve 5.76’lık skoruyla Kocaeli izlemektedir.
Son sırada ise 2.38’lik skoruyla Van ili gelmektedir.
Tablo 5. Alt Yapı Belirleyeni Açısından İllerin Sıralaması ve Skorları
İLLER

SKOR

ANTALYA

6.60

İSTANBUL

5.97

KOCAELİ

5.76

İZMİR

5.63

ANKARA

5.14

TEKİRDAĞ

4.94

BURSA

4.47

SAKARYA

4.40

MUĞLA

4.28

MERSİN

4.03

ESKİŞEHİR

4.03

ADANA

4.02

GAZİANTEP

3.90

HATAY

3.90

KONYA

3.74
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AYDIN

3.72

KAYSERİ

3.69

SAMSUN

3.66

DENİZLİ

3.63

MANİSA

3.61

BALIKESİR

3.50

TRABZON

3.49

MALATYA

3.37

DİYARBAKIR

3.21

ERZURUM

3.09

MARDİN

3.04

KAHRAMANMARAŞ

3.01

ORDU

2.94

ŞANLIURFA

2.86

VAN

2.38

Piyasa koşulları belirleyenin içerisinde yer alan göstergelerden hareketle yapılan
değerlendirme sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Buna göre Ankara ili 5.70’lık skor ile piyasa
koşulları açısından birinci sırada gelirken, bu ili sırasıyla 5.62’lik skorla Kocaeli ve 5.54’lik skorla
İzmir izlemektedir. Son sırada ise 2.09’luk skorla Van ili gelmektedir.
İLLER

SKOR

ANKARA

5.70

KOCAELİ

5.62

İZMİR

5.54

İSTANBUL

5.12

MANİSA

5.11

BURSA

4.98

SAKARYA

4.84

AYDIN

4.52

ESKİŞEHİR

4.48

DENİZLİ

4.46

ADANA

4.35

MUĞLA

4.22

KAYSERİ

4.18

HATAY

4.14

SAMSUN

4.04

ORDU

4.02

BALIKESİR

3.99

MERSİN

3.97

TRABZON

3.94

ANTALYA

3.86

TEKİRDAĞ

3.77

GAZİANTEP

3.50

DİYARBAKIR

3.43

KONYA

3.38

MALATYA

3.24

ŞANLIURFA

2.74

KAHRAMANMARAŞ

2.38

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

ERZURUM

2.22

MARDİN

2.16

VAN

2.09

Tablo 6. Piyasa Koşulları Belirleyeni Açısından İllerin Sıralaması ve Skorları
Sermaye erişimi belirleyenin içerisinde yer alan göstergelerden hareketle yapılan değerlendirme
sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. Buna göre Tekirdağ ili 7.61’lik skor ile sermaye erişimi açısından
birinci sırada gelirken, bu ili sırasıyla 6.20’lik skorla İstanbul ve 5.29’lık skorla Ankara izlemektedir.
Son sırada ise 3.05’lik skorla Trabzon ili gelmektedir. Önceki üç belirleyende son sırayı alan Van
ilinin sermaye erişimi açısından 30 il içinde beşinci sırada yer alması ilginç bir sonuç olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Tablo 7. Sermaye Erişimi Belirleyeni Açısından İllerin Sıralaması ve Skorları
İLLER

SKOR

TEKİRDAĞ

7.61

İSTANBUL

6.20

ANKARA

5.29

ŞANLIURFA

5.25

VAN

5.13

DİYARBAKIR

4.49

GAZİANTEP

4.36

KAHRAMANMARAŞ

4.03

HATAY

3.98

MARDİN

3.97

KOCAELİ

3.85

ANTALYA

3.76

İZMİR

3.69

MALATYA

3.69

BURSA

3.68

DENİZLİ

3.64

ADANA

3.63

KAYSERİ

3.60

ERZURUM

3.52

MANİSA

3.50

SAMSUN

3.49

ORDU

3.46

MERSİN

3.44

ESKİŞEHİR

3.42

KONYA

3.39

AYDIN

3.27

SAKARYA

3.25

BALIKESİR

3.18

MUĞLA

3.16

TRABZON

3.05

Yenilik belirleyenin içerisinde yer alan göstergelerden hareketle yapılan değerlendirme
sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. Buna göre İstanbul ili 6.74’lük skor ile yenilik belirleyeni
açısından birinci sırada gelirken, bu ili sırasıyla 6.04’lük skorla Kayseri ve 5.60’lık skorla Bursa
izlemektedir. Son sırada ise 2.87’lik skorla Van ili gelmektedir.
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Tablo 8. Yenilik Belirleyeni Açısından İllerin Sıralaması ve Skorları
İLLER

SKOR

İSTANBUL

6.47

KAYSERİ

6.05

BURSA

5.60

KOCAELİ

5.39

GAZİANTEP

5.08

ANKARA

5.06

KONYA

5.06

ESKİŞEHİR

4.66

İZMİR

4.54

TEKİRDAĞ

4.29

SAKARYA

4.24

DENİZLİ

4.14

ADANA

3.73

MANİSA

3.71

ANTALYA

3.56

TRABZON

3.49

KAHRAMANMARAŞ

3.48

MERSİN

3.46

BALIKESİR

3.44

HATAY

3.42

MALATYA

3.33

SAMSUN

3.32

AYDIN

3.28

MUĞLA

3.20

ERZURUM

3.07

MARDİN

3.07

DİYARBAKIR

3.03

ORDU

3.00

ŞANLIURFA

2.98

VAN

2.87

Beşeri sermaye belirleyenin içerisinde yer alan göstergelerden hareketle yapılan değerlendirme
sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir. Buna göre Muğla ili 5.39’luk skor ile beşeri sermaye belirleyeni
açısından birinci sırada gelirken, bu ili sırasıyla 5.05’lik skorla Antalya ve 4.88’lik skorla Trabzon
izlemektedir. Son sırada ise 1.75’lik skorla Diyarbakır ili gelmektedir.
Tablo 9. Beşeri Sermaye Belirleyeni Açısından İllerin Sıralaması ve Skorları
İLLER

SKOR

MUĞLA

5.39

ANTALYA

5.05

TRABZON

4.88

AYDIN

4.84

İZMİR

4.84

KOCAELİ

4.83

SAKARYA

4.77

ANKARA

4.76
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BALIKESİR

4.71

ESKİŞEHİR

4.63

TEKİRDAĞ

4.58

MALATYA

4.56

SAMSUN

4.47

KAYSERİ

4.35

DENİZLİ

4.30

MANİSA

4.30

BURSA

4.15

HATAY

4.14

ORDU

4.12

MERSİN

4.02

KONYA

3.90

ADANA

3.68

İSTANBUL

3.55

ERZURUM

3.42

KAHRAMANMARAŞ

3.19

GAZİANTEP

2.93

VAN

2.04

MARDİN

2.01

ŞANLIURFA

1.88

DİYARBAKIR

1.75

Kültür belirleyenin içerisinde yer alan göstergelerden hareketle yapılan değerlendirme
sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir. Buna göre İstanbul ili 6.94’lük skor ile kültür belirleyeni
açısından birinci sırada gelirken, bu ili sırasıyla 5.87’lik skorla Eskişehir ve 5.55’lik skorla Konya ili
izlemektedir. Son sırada ise 2.24’lük skorla Van ili gelmektedir.
Tablo 10. Kültür Belirleyeni Açısından İllerin Sıralaması ve Skorları
İLLER

SKOR

İSTANBUL

6.94

ESKİŞEHİR

5.87

KONYA

5.55

MALATYA

4.99

TRABZON

4.98

ANKARA

4.77

ANTALYA

4.50

ADANA

4.47

İZMİR

4.35

DENİZLİ

4.30

SAMSUN

4.30

BURSA

4.29

KOCAELİ

4.26

AYDIN

3.97

ERZURUM

3.87

MERSİN

3.85

SAKARYA

3.68

DİYARBAKIR

3.50

ŞANLIURFA

3.45
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ORDU

3.44

GAZİANTEP

3.42

BALIKESİR

3.33

MUĞLA

3.33

MANİSA

3.28

HATAY

3.28

KAYSERİ

3.16

TEKİRDAĞ

3.08

KAHRAMANMARAŞ

2.79

MARDİN

2.73

VAN

2.24

Belirleyenlerin ağırlıklı ortalamalarından oluşan nihai endeks değerleri ve bu endeks
değerlerine göre illerin sıralaması Tablo 11’de gösterilmiştir. Buna girişimcilik bağlamında 5.80’lik
endeks değeriyle İstanbul ili birinci sırada gelmektedir. İstanbul ilini Ankara (5.21) ve Kocaeli (4.97)
illeri izlemektedir. Girişimcilik açısından ana kent belediyesine sahip 30 kent içerisinde en son üç
sırayı ise sırasıyla Şanlıurfa (3.10), Mardin (2.92) ve Van (2.83) illeri almaktadır.
İLLER

Endeks Değeri

İSTANBUL

5.80

ANKARA

5.21

KOCAELİ

4.97

İZMİR

4.81

TEKİRDAĞ

4.77

ANTALYA

4.60

BURSA

4.49

ESKİŞEHİR

4.37

SAKARYA

4.25

KAYSERİ

4.22

KONYA

4.09

DENİZLİ

4.04

MUĞLA

3.99

MANİSA

3.93

AYDIN

3.89

ADANA

3.88

TRABZON

3.85

MERSİN

3.84

GAZİANTEP

3.83

SAMSUN

3.83

MALATYA

3.79

BALIKESİR

3.79

HATAY

3.78

ORDU

3.49

KAHRAMANMARAŞ

3.26

ERZURUM

3.24

DİYARBAKIR

3.15

ŞANLIURFA

3.10

MARDİN

2.92
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2.83

Tablo 11. Girişimci Kent Endeks Değerleri
Skorların ortalaması dört olduğundan otuz ilin on ikisi ortalamanın üzerinde yer alırken, 18 il
ortalamanın altında yer almaktadır.
Sonuç
Temel üretim faktörlerinden biri olan girişimci, ekonomi biliminin özellikle son yıllarda
üzerinde yoğunlaştığı konulardan biridir. Özellikle girişimciliğin ekonomik gelişme ve yeniliğin
önemli bir kaynağı olarak görülmesi iktisatçıların konunun üzerinde yoğunlaşmasını artırmaktadır.
Girişimciler, yenilikçi fırsatlar oluşturmak için, yeni ürünler, süreçler, malzemeler, hizmet ve
organizasyon yöntemleri sağlamanın kaynaklarını birleştirmektedirler.
Girişimciliğin kentlerle bir arada değerlendirilmesi süreci ise; 20. Yüzyılın sonlarına denk
gelmektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna; bilgi toplumundan, iletişim ve enformasyon çağına
geçişle birlikte mekândan bağımsızlaşan üretim ve sermaye birikiminin merkezi konumu kentlerdir.
Küreselleşen dünya ekonomisinin bir sonucu olan bu durum, kentleri ekonomik faaliyetlerin
yürütüldüğü en temel alanlara dönüştürmüştür. Böylelikle, küresel dünyanın mekânsal
organizasyonlarının en önemlisi olan kentler; gerek girişimcilerin gerekse de kentsel gelişmenin
merkezi olma rolünü üstlenmişlerdir. Girişimsel faaliyetlerin en etkin yürütülebileceği kentsel
mekânlar, aynı zamanda ülkelerin ve dünyanın ekonomik gelişmelerinde temel belirleyicilerden biri
olmaktadır.
Ülkemizdeki kentlerin girişimcilik ekosistemlerinin incelenmesi ve girişimsel
performanslarının belirlenmesine yönelik yapılan bu araştırma; Türkiye’deki 30 Ana Kent
Belediyelerine Sahip İllerin örneğinden hareket eden bir ön çalışma niteliğindedir.
Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; İstanbul kenti 7.9 skor ile düzenleyici çevre
belirleyeni, 6.74’lük skor ile yenilik belirleyeni ve 6.94’lük skor ile kültür belirleyeni açısından ilk
sırada yer alırken, Antalya ili 6.60’lık skor ile alt yapı açısından il sırada, Ankara ili 5.70’lık skor ile
piyasa koşulları açısından il sırada, Tekirdağ ili 7.61’lik skor ile sermaye erişimi açısından ilk sırada
ve Muğla ili 5.39’luk skor ile beşeri sermaye belirleyeni açısından il sırada yer almaktadır.
Girişimci Kent endeks değeri açısından ise 5.80’lik endeks değeriyle İstanbul ili birinci sırada
gelmektedir. İstanbul ilini Ankara (5.21) ve Kocaeli (4.97) illeri izlemektedir. Girişimcilik açısından
Ana Kent belediyesine sahip 30 kent içerisinde en son üç sırayı ise sırasıyla Şanlıurfa (3.10), Mardin
(2.92) ve Van (2.83) illeri oluşturmaktadır.
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TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNDE KENTLERİN
YENİDEN TANIMLANMASI VE MARKA KENT KAVRAMI:
İSTANBUL ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Salih BATAL
Yalova Üniversitesi
salihbatal@gmail.com
ÖZ
21. yy. küresel ekonominin ilişkiler ağı, kent ölçeğinden ülke ölçeğine doğru
çok boyutlu olarak planlanmaktadır. Bu ilişkilerde kentin marka değeri; kenti, bölgeyi
ve ülkeyi daha yaşanabilir kılan ana etmendir. Bu nedenle markalaşma stratejisinin,
kentin kalkınma planlarıyla paralel olarak geliştirilmesi gerekmektedir.
Marka kent kavramını Türkiye özelinde düşündüğümüzde ilk olarak aklımıza
İstanbul gelmektedir. İstanbul; Ortadoğu ve Avrasya kentlerini kapsayan lider kent
kapasitesine sahiptir. Ayrıca İstanbul; tarihi, kültürel dokusu ve uluslararası pazarlara
bağlantılarıyla birlikte düşünüldüğünde, sürdürülebilir kültür endüstrisi bakımından
oldukça önemli bir yere sahiptir.
Çalışmamızda; kent markalaşması ve küresel kent modelleri açıklanarak,
İstanbul’un marka değeri ve dünya kentleri bakımından hangi gruba ait olduğu
belirlenmeye, İstanbul’un avantaj ve dezavantajlı olduğu alanlar ortaya konularak bir
sonraki adım stratejisi ön görülmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Kent Planlaması, Kent Markalaşması, İstanbul.
Redefining of Cities and Brand-City Concept in Public Administration System of
Turkey: An Evaluation about İstanbul
Abstract
Relationships network of global economy in 21st century is planned as a
multidimensional that is from urban scale to country scale. In this relationship, brand
value of city is the key element that makes city, region and country more liveable.
Therefore, branding strategy needs to be developed in direct proportion to development
plan of city.
İstanbul primarily come to our minds when we think about the brand-city
concept specific to Turkey. Istanbul has the capacity of being regional leader in the
region including cities of Middle East and Europe. Furthermore, Istanbul has
considerably important position with regards to its history, cultural texture, relationship
with international markets, and relationship of sustainable culture industry.
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In our study; brand value of İstanbul and which sort of city group it is belong in
respect to global cities will be identified by clarifying of city branding and global city
models, and predicting of next step strategy will be study by exhibiting of areas that is
advantageous and disadvantageous of İstanbul.
Keywords: Local Governments, Urban Planning, City Branding, Istanbul.

1. GİRİŞ
Şehirler sahip oldukları markalar kadar zengindir. Dolayısıyla
önemsenmesi gereken en önemli konu şehrin ne kadar marka
oluşturabildiğidir. Marka şehir kavramı bir vizyon projesidir. Bu ifade,
şehrin önüne açılan bir ufuktur. Marka şehir kavramı bugünü değil yarını
düşünen bir anlayışın ürünüdür. Markalaşma çabaları, kentin tüm
paydaşlarının görüş ve çıkarlarının temsil edildiği bir şehir geleceği
programı olarak adlandırılmalıdır.
Kent markalaşması, iletişim kanallarının geliştiği bir dünyada gelecekte çok
daha fazla kazanacaktır. Dünya nüfusunda kentlileşmenin artması, kentlerde
insanların beklentilerinin değişmesi, ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel
etmenler ve kentsel haklarda artan talepler; başka bir deyişle, yaşanmak istenen
yerler olmak kent markalaşması kavramının önemini arttırmaktadır.
Rekabet sadece ürün veya firmalar arasında gerçekleşmemektedir.
Dünyanın her önemli şehri yaşayanları için daha yüksek yaşam kalitesi sunmak
ve diğer şehirler ile rekabet edebilmek amacıyla stratejiler geliştirmektedir.
Bu anlamda marka kent olabilmek kentsel rekabette bazı önemli avantajları
beraberinde getirmektedir. Bu avantajların başlıcaları şunlardır:
- Kentin vizyonu doğrultusunda kentin verdiği mesajları düzenlemek,
- Kente yönelik yatırımları teşvik ederek ekonomik değer sağlamak,
- Kentin uluslararası bilinirliğini arttıracak etkili yollar bulmak ve
- Kentin etiketinin yani imajının oluşmasını sağlamaktır.
Kent markalaşması, kent için bir algı oluşturmak ve onu tanıtmaktan daha
fazlasıdır. Dikkat çekici bir yer kimliği ve kentli bilinci oluşturmak, mali
yatırım ve politik sermayeyi çekmek gibi ekonomik ve kullanıcı davranışını
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değiştirmek gibi sosyo-kültürel gelişimi içermektedir.
2.

KENT NEDİR?

Kent olgusu tarihin hemen hemen her döneminde farklı anlama sahip
olabilen dinamik bir kavramdır. Bu sebeple kenti çeşitli ölçütlerde ve disiplinler
altında tanımlanabilir.
Nüfus ölçütüne göre; belli bir nüfus düzeyini aşmış olan yerleşme yerleri
(Gürpınar, 1993: 11), idari statüye göre; belli bir idari birimin sınırları içerisinde
kalan, bu sınırlar içerisinde görev yapan belli bir idari yapıya sahip olan yerler
(Altuğ, 1989: 5), ekonomik faaliyete göre ise; yerleşme yerindeki ekonomik
faaliyet türünün kente ya da kıra özgü olmasına göre yapılmakta ve kentsel
alanlar; sanayii, ticaret ve hizmetler gibi tarım dışı faaliyetlerin yoğunluk
kazandığı yerler olarak tanımlanmaktadır. Toplumbilimi ölçütü açısından ise
kent; belli bir nüfus çokluğu, yoğunluk, uzmanlaşma, işbölümü, örgütleşme ve
türdeş olmama gibi özellikler ile anılmaktadır (İçyer, 2010: 5-7).
Kentlerin insan hayatının merkezinde giderek daha çok yer aldığı
görülmektedir. Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi’nin yayımladığı Küresel
Eğilimler 2030 Raporu’na göre; günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde
yaşamaktadır. 2030’da bu oranın %60’lara, BM raporuna göre 2050’de
%70’lere varacağı belirtilmektedir (Topçu, 2013: 16).
2.1. Türkiye’de Kentleşmenin Temel Özellikleri
Türkiye’de kent planlama çalışmaları yeni devletin modernleşme ideali
çerçevesinde, kentlerin modernleştirilmesi ve güzelleştirilmesi kaygısı ile
birlikte ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti döneminde yapılan çalışmalar
1860’lara kadar dayanmaktadır. O dönemde yapılan çalışmalar da kentlerin
güzelleştirilmesi ve çoğu ahşap olan bitişik nizam konut alanlarının her an
karşı karşıya kaldığı yangın tehlikesine karşı önlemler içermektedir. 1950’lere
kadar planlama adına yapılan çalışmalar daha çok yol güzergâhları ve bina
nizamlarının belirlenmesi ile ilgilidir.
Türkiye’deki kent planlama pratiği, 1980’lere kadar tümüyle merkezi
yönetimin elinde bulunuyordu. Ancak Türkiye’de bu aracın gücü merkezi
yönetim tarafından fark edilememiştir. 1950’lerde yaşanan toplumsal
hareketlilik, kentlerin büyük sorunlarıyla yüz yüze gelmesine neden olmuştur.
Ancak şehircilik bu sorunların çözümü için bir araç olarak ele alınmak yerine,
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popülist politikalarla birlikte yasadışı olanın yasallaştırılması, yanlışın
doğrulanması için bir araç olarak kullanılmıştır (Firidin, 2004: 47-48).
2.2. Türkiye’de Kalkınma Planlarında Kentleşme Politikaları
Türkiye’de kentleşme politikaları özellikle 1960’dan sonra kalkınma
planlarında yerini almıştır. 1963’ten başlayarak 1996-2000 dönemini kapsayan
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına kadar yapılan raporlamalarda dikkat
çekici temel tespitler şunlardır:
1923’den 1963’e kadar geçen 40 yılda nüfusun 2 kat artması ve bunun
sonucu olarak hızlı kentleşmeye rağmen nüfusun %70’inin kırsalda yaşaması
nedeniyle ekonominin tarıma dayandığına dikkat çekilmiştir. Kentleşmenin
gelecek yıllarda geçmişe göre daha hızlı gerçekleşeceği öngörülmüştür.
Kentleşme olgusunun toplumsal değişimi vurgulayan bir süreç olduğu
belirtilmiştir. Bu dönemde devam eden kentsel nüfus artışı, artan oranda konut
ihtiyacı doğurmuştur. Yerleşme kademeleşmesinin dengeli dağılımı için orta
büyüklükteki şehirlerin gelişiminin desteklenmesi esas olduğu belirtilmiştir.
Büyük kentlerin ve metropollerin nüfuslarının artacağı, ekonomik ve sosyal
etkilerinin genişleyeceği öngörülmektedir. Kent planlamasının fiziki ve sayısal
bilgi bazının geliştirilmesi, organizasyon eksiklerinin tamamlanması ve
planlamada yeni yaklaşım ve teknolojilerin kullanımı hedeflenmiştir.
Sekizinci Plan (2001-2005) kentleşmeyle beraber ortaya çıkan uyum
sorunlarına dikkat çekilmiştir. Dokuzuncu kalkınma planında (2007-2013)
yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunlarının, terör ve
asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamları
hazırladığı belirtilmiştir (Çan, 2011: 6-9 ). Onuncu kalkınma planında ise;
kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve
mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde
güçlendirilmesi vurgulanmaktadır (Onuncu Kalkınma Planı, 2013).
3. MARKA VE KENT MARKASI KAVRAMI
Marka kavramı; isim, terim, sembol, renk, slogan gibi birtakım rasyonel,
somut görsel ve işitsel unsurlarla; kişisel imaj, kullanıcı kimliği, kişilik, kültür
ve sembolik değerler gibi duygusal ve soyut unsurlardan oluşmaktadır.
Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyerek tercih edilmeyi sağlayan, ürün,
hizmet ve deneyimlerin kaynağını belirten ve böylece rakiplerden farklılaştıran
özelliklerin tamamıdır (Avcılar ve Varinli, 2013).
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Kent markası ürün markalama stratejilerinin şehir üzerinde uygulanmasıdır.
Şehirde ölçülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel değerler yaratmak için marka
stratejisi ve marka iletişimi öğretilerini şehrin gelişimine uygulayan bir
disiplindir. Şehrin güçlü yanlarını ve karakteristik özelliklerini kitlelere yayan
güçlü araçlar oluşturmayı hedefleyen bütünsel ve kapsamlı bir süreçtir.
Profesyonel uzmanlık düzeyinde şehir markalaşması, planlama ve pazarlama
disiplinlerinin birleştirilmiş uzmanlığını gerektirmektedir.
Kent markası, bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal
özelliklerini bütünleştirerek ve diğer şehirlerden ayırt etmek amacıyla yaşama
geçirdiği bir gelişim ve imaj projesidir (Peker, 2006: 20-22).
3.1. Kent Markası Stratejisi Geliştirme Sürecinin Temel Özellikleri
3.1.1. Şehir Vizyonu ve Konumlandırma
Vizyon; geleceğin resmi olarak tanımlanabilir. Vizyon, bir örgütün
yöneldiği hedefin göstergesidir. Şehir markası yaratma çabaları, şehrin
geleceğine yönelik bir hedefinin olmasını gerektirmektedir. Şehrin
geliştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi ve bu politikaların
yürütülebilmesi için geleceğe odaklanmak oldukça önemlidir. Bir şehri
markalaştırma amacına hizmet eden vizyonun varlığı, şehrin tüm paydaşlarına
nereye ve nasıl gideceklerini anlatan tek unsurdur (Saran, 2005: 30).
Konumlandırma ise; marka yönetimi sürecinde rakip markalara karşı bir
avantajı işaret eden şehir markası yaratma algısında önemli bir işleve sahiptir.
Şehrin konumlandırılması ürün ve hizmet markalarının konumlandırmasındaki
gibi bir yaklaşımı öngörür. Şehrin konumlandırılması, şehrin hedef kitlesinde
yer alan kişilerin zihninde şehre ait özel bir yerin tespit edilmesi ve planlı
pazarlama iletişimi çabaları ile ilgili pozisyona şehri yerleştirmektir.
3.1.2. Şehir Kimliği ve Şehir İmajı
Şehir kimliği, şehir markasını yöneten paydaşların şehrin nasıl algılanması
gerektiği tanımlamalarını ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile kentsel kimlik; bir
şehrin, çevrenin, doğal ve yapay elemanları ve sosyokültürel özellikleri ile
tanımlanır. Şehir kimliği, şehir imajı oluşturma ve şehrin konumlandırılması
sürecinde anahtar faktördür. Örneğin;
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- Coğrafi Özellikler: (İstanbul Boğazı, Venedik Kanalları),
- İklimsel Özellikler: (Akdeniz bölgesinin ılıman iklimi),
- Anıt Yapılar: ( İstanbul Camileri; Paris Eyfel Kulesi),
- Şehir Meydanları ve Sokaklar: ( Venedik San Marco Meydanı),
- Folklorik ve Sosyokültürel Özellikler: (Viyana Valsleri; Rio Karnavalı) vb.
Şehir imajı, şehrin vaadini ve karakterini oluşturan tek bir mesajın
iletilmesi, rakip şehirlerarasında farkındalık yaratılması, hedef kitlenin
zihinlerine hitap ettiği kadar duygularına da hitap edebilmesidir. Örneğin;
romantizm denilince Venedik, Roma ve Paris gibi şehirlerin akla gelmesidir.
3.1.3. Logo, Sembol ve Slogan Oluşturma
Marka sembolü, markanın gözle görünen kısmıdır. Bu kısım, bir marka ya
da firmayı göstermek üzere kullanılan, marka ismi içermeyen bir tasarım, bir
şekil olabileceği gibi, marka isminin tamamı ya da bir bölümünden oluşan yazı
elemanlarının farklı bir tasarımı olabilmektedir. Bu açıdan marka sembolü,
akılda markayı çağrıştıran ya da markayla ilişkilendirilebilen geometrik şekil,
nesne, tema, karakter, harf ya da kelime veya bunların birleşimini içeren bir
tasarım olarak tanımlanabilir.
Sloganlar ise; markayla özdeşleştirilmesi istenen bir fikrin iletiminde
kullanılan özlü sözlerdir. Konumlandırma stratejisini biçimlendirir ve marka adı
ve sembolüne anlam ve değer katar. Sloganlar spesifik, ilginç, kinayeli vb.
nedenlerle hatırlanabilir oldukları taktirde etkilidir. Şehir markası sürecinde
sunulacak slogan, şehrin anahtar değerlerini içeren ve temel vaadi ortaya koyan
en özlü iletişim aracıdır (Avcılar ve Kara, 2015: 81-88).
4. KÜRESEL KENT MODELLERİ
4.1. Tek Hâkim Kent ve Metropoliten Kent
Kırsal üretimin toplanıp ve yeniden dağıtıldığı mekânlar olan ortaçağ
kentleri sanayileşme ile birlikte dönüşerek yeni bir forma evrilmiştir. Sanayi
kentinin en belirgin özelliği fiili üretimi gerçekleştiren örgütlü sanayiyi
barındırmış olmasıdır. Ancak bütün kentlerin sanayileşme sürecinden aynı
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düzeyde etkilenmemesi, farklı kentsel süreçlerin gelişmesine zemin
oluşturmuştur. Bu farklılaşma, temelde sanayileşmiş ülke kentleri ile sanayisi
henüz gelişmemiş olan ülke kentleri arasında belirgin bir hal almıştır. Ortaya
çıkan kentsel yapı gelişmiş ülkelerde daha çok metropoliten kent şeklindeyken,
gelişmekte olan ülkelerde ise tek hâkim kent şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Metropoliten kentin temel özelliği ise; içe dönük bir büyümenin olduğu
yerleşme alanlarında gelişmesi ve çevresine doğru bir büyüme yaratmasıdır. Bu
yönüyle metropoliten kent, tek hâkim kentten farklı bir yapı oluşturur. Tek
hâkim kent hızla büyürken diğer kentlerin küçülmesine yol açmakta,
metropoliten kent ise büyürken kendisiyle birlikte diğer kentlerde de bir
büyüme yaratmaktadır. Özellikle metropoliten kentin merkezi iş alanındaki
örgütleri ve diğer kurumlara ait faaliyetleri metropoliten alanın tamamında
sosyal ve ekonomik etkiler yaratır. Böylece merkez ve çevre birbirini besleyen
bir büyüme dinamiği açığa çıkarır. Bu, aynı zamanda metropoliten bölgenin
merkezi olan metropol kent ve çevresi arasında bir işbölümünü ifade eder.
4.2. Dünya Kenti ve Mega Kent
Dünya kentleri önemli yönetim merkezleri olmalarının yanı sıra büyük
ticaret merkezleridir. Bu kentler, büyük limanlar ve bu limanlarda ürünlerin
toplandığı ve dünyaya yeniden dağıtıldığı ihracat alanlarıdır. Merkez bankaları
ve diğer büyük bankaların merkezleri, büyük sigorta şirketlerinin ofisleri bu
kentlerde bulunur. Dünya kentlerinin barındırdığı nüfusun karakteristik özelliği,
zenginler topluluğu olmasıdır. Dolayısıyla, bu nüfus dünyadaki lüks tüketim
kültürüne ve tüketim kültürünün yeniden üretilmesine ev sahipliği yapmaktadır.
Bunun sonucu olarak da büyük ve prestijli mağazalar ve alışveriş merkezleri söz
konusu dünya kentlerinde yer alır. Hizmet sektörünün yayıldığı kentin etrafında
ise endüstri alanları sıralanır.
Dünya kentleri ile ilgili literatürde sıkça kullanılan çalışmalardan biri de
Friedmann’ın 1986’da oluşturduğu dünya kentleri hiyerarşisidir. Uluslararası
faaliyet yürüten kuruluşların kentlerle olan etkileşimi, söz konusu kentlerin
hiyerarşik olarak sıralanmalarına neden olmaktadır.
Friedmann, dünya kentlerinin yedi özelliğine vurgu yapmıştır. Bunlar:
- Kentin dünya ekonomisi ile bütünleşme düzeyi ve emeğin dağılımı sürecinde
kente yüklenen fonksiyonlar, kentin içindeki yapısal değişikliklerle olmaktadır.
- Yeni mekânsal organizasyonda küresel sermaye dünya kentlerini üretim ve
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pazarın eklemlenebilmesi amacıyla, düğüm noktaları olarak kullanmaktadır.
- Dünya kentlerindeki sektörel yapı ve istihdam yapısı bu kentlerin küresel
kontrol fonksiyonunu yansıtır.
- Dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı merkezlerdir.
- Dünya kentleri iç ve dış göçün yöneldiği çekim merkezleridir.
- Dünya kentleri, endüstriyel kapitalizmin karşıtlıkları olan mekânsal ve sınıfsal
kutuplaşmaları içinde barındırır.
- Dünya kentlerinin büyümesi, bu kentlerin mali kapasitesini aşan sosyal
maliyetler yaratma eğilimindedir.
Küresel kent ve mega kent kavramları 20. yüzyılın kentleşme sürecini ifade
etmektedir. Mega kentler ve küresel kentlerle benzerliklere sahip oldukları gibi
önemli farklılıkları da içermektedir. BM mega kenti 1970’lerde, 8 milyon ve
daha fazlası, 1990’larda ise 10 milyon ve daha fazla nüfusu barındıran kentleri
tanımlamak için kullanılmıştır. Buna göre nüfus yoğunluğu en az 2000 kişi/km²
olmalıdır. Bir mega kent, birinin diğeriyle bir noktada birleştiği iki veya daha
fazla metropoliten alandan oluşabilmektedir (Çadırcı, 2006: 5-15).
ŞEHİR MARKALARININ OLUŞTURULMASINDA
KULLANILAN TEMEL ÖZELLİKLER
5.

5.1. Turizm, Kongre ve Aktiviteler
Bir kentin insanları kendisine çekmesinde turizm, kongre ve aktivitelerin
çok büyük bir önemi vardır. Bu unsurlar her türlü şehir markasını en geniş
kapsamlı ifade etme özelliğine sahiptir.
Turizm imkânlarının artması ile özellikle denize kıyısı olan şehirler, iyi bir
tanıtım planlaması ile kısa sürede büyük mesafeler almışlardır. Turizm alanında
faaliyet gösteren birçok işletme medya aracılığı ve büyük finansal imkânlarını
kullanarak tanıtımlarını yapmaktadır (Eroğlu, 2007).
Kentlerde düzenlenen uluslararası kongreler eğitim seviyesi yüksek, yatırım
yapabilme imkânına sahip birey ve kurumların şehri tanımasına fırsatını
sağlamaktadır. Uluslararası kongreler vesilesiyle tanıtımı yapılan kentler diğer
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kentlere göre daha avantajlı bir konuma gelmektedir.
Ayrıca orijinal ve sıra dışı aktivite arayan insanların ilgisini çekebilecek
organizasyonların yapılması, kentlerin çekiciliğini arttıran bir başka unsurdur.
Bu aktiviteler sayesinde kentler uluslararası medya kuruluşların ilgisini odağı
haline gelebilmekte ve dünya çapında tanıtımı yapılabilmektedir. Söz konusu
aktiviteler kimi zaman tüm dünyanın takip ettiği marka organizasyonlar halini
alabilmekte ve binlerce turist çekebilmektedir. İspanya’da her yıl düzenlenen
domates festivali ve boğa güreşleri, İzmir Alaçatı’da gerçekleştirilen rüzgar
sörfü festivali ya da Antalya film festivali bu konuya örnek olarak verilebilir.
5.2. Kültür, Tarih ve Doğal Güzellikler
Dünyanın her toplumundaki bireyler kendi özgün kültürlerinde
bulamadıkları ve göremediklerini dünya kültüründe aramakta ve kendilerini bu
kültürle özdeşleştirmektedir. Küreselleşme, en küçük bir kültürel farklılığı bile
vurgulayarak, elektronik medya aracılığı ile bunu tüm dünya kamuoyunun
dikkatine sunarak, kültürel farklılıkların korunması ilkesi anlayışını
yaygınlaştırmaktadır (Kongar, 1997).
Söz konusu değerlendirmeler ziyaretçiler, kuruluşlar, sanatçılar vs. için
güçlü bir cazibe rolü oynar. Ayrıca bunlar yabancı müşterilerin şehirden anlamlı
etkiye sahip marka algıları çıkarmasına sebep olur.
Kentlerin sahip oldukları tarihsel yapıt ve birikim şehirlerin markalarını
oluşturmada önemli bir yere sahiptir. Sahip olunan tarihsel miras ile birlikte
kentlerin farkındalığı artmakta ve uluslararası alanda bir üne sahip olmaktadır.
Özellikle UNESCO Miras Listesine girebilmek bu anlamda somut bir
göstergedir. Türkiye’den bu listede yer alan birkaç kente örnek vermek
gerekirse; Safranbolu Evleri (Karabük), Hattuşa Hitit Başkenti (Çorum),
Nemrut Dağı (Adıyaman) verilebilir.
Doğal güzellikler konusunda ise kentlerimizin uluslararası tanıtımını
yapabileceği, tüm dünyanın beğenisine sunabileceği birçok bölgemiz
bulunmaktadır. Kentlerimiz bu anlamda doğal güzellikleri ile de ön plana çıkıp
kendi markalarını oluşturabilirler. Örneğin; Uzungöl (Trabzon), Ayder Yaylası
(Rize), Peri Bacaları (Nevşehir) vb.
5.3. Eğitim, Sanat, Spor ve Gastronomi
Yerel eğitim kurumları ve spor kulüpleri şehrin itibarında önemli roller
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oynamaktadırlar. Oxford ve Cambridge Üniversiteleri, Buenos Aires şehrinin
Boca Juniors takımı örnek olarak düşünülebilir. Ülkemizde de Anadolu
Üniversitesi’nin Eskişehir ilinde olması üniversitenin gerçekleştirdiği başarılı
çalışmalar şehrin itibarına katkılar sağlamıştır.
Rönesans döneminde sanatın doruk noktasına ulaşıldığı İtalya’da, birçok
sanatçı eserlerini meydana getirmiştir. Bugün bakıldığı zaman, Avrupa’nın bazı
ülkelerinde 16. ve 17. yüzyılda ortaya çıkarılan eserler yerli ve yabancı
ziyaretçilerin ilgi odağı olmasına devam etmektedir.
Spor faaliyetleri kentlerin markalarını oluşturmak için iyi bir araç olarak
kullanılabilir. Bu sayede uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapılıp kentlerin
tanıtımı sağlanabilir. Örneğin; Edirne yağlı güreş müsabakaları Edirne kentinin
uluslararası markası haline getirilebilir.
Birçok şehrin tanınmasını sağlamak için başvurduğu en yaygın
yöntemlerden bir diğeri geleneksel yiyeceklerdir. Bu konuda örnek olarak tüm
Türk şehirleri sayılabilir. Maraş Dondurması, Antep Baklavası, Adana Kebabı,
Manisa Mesir Macunu gibi yiyecekler şehrin önemli birer simgesidir.
6.
ŞEHİR
MARKALARININ
DESTEKLEYEN UNSURLAR

OLUŞTURULMASINI

6.1. Yerel Yönetim Politikası ve Dış İlişkiler
Dünya’da ve ülkemizde kamu yönetimi alanında yaşanan dönüşüm siyasi
yapı ve kurumların kendilerini yeniden tanımlamalarını öngörmektedir.
Dünya’da küreselleşme ve yerelleşme bağlamında yaşanan süreç, yerel
dinamikleri ve değerleri ön plana çıkarmaktadır. Yasaların değişmesi, hızlı
kentleşme, göç ve kentler arası küresel rekabet olgusu belediye yönetimi
anlayışında değişime sebep olan temel unsurlardır (Batal, 2015, 225).
Şehir markalarının konumlandırılmasında yerel yönetim ve kamu
politikalarının rolü büyüktür. Yerel makamların ekonomik gelişme ve şehir
planlama görevi marka değeri kaynağının geliştirilmesinde merkezi rol
oynamaktadır. Kamu politikaları şehrin kültürel ürünleri üzerinde bir olumlu
etki oluşturabilir. Söz konusu politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında
belediye ve valilik kurumlarının ortaklaşa hareketi ile etkin sonuçlar alınabilir.
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6.2. Özel Sektör ve Diğer Kurumlar
Şehirler başarılı firmalar veya ürünleri ile ünlüdürler. Şehir ile şirketler
arasındaki bağlar her iki tarafa da önemli yararlar sağlamaktadır. Bazı
durumlarda DKNY, L'Oréal de Paris gibi şehir ve iş markalarının birbirlerini
güçlendirmek üzere bir araya geldikleri görülebilmektedir.
Benzer şekilde ulusal ve uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapmak şehre
faydalar sağlamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Strasbourg
kentinde bulunması veya Avrupa Birliği başkentinin Brüksel olması bu konuya
örnek olarak verilebilir.
6.3. Yatırım ve İnsan
Şehir markasının dış yatırımları çekmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
Şirketlerin ve profesyonellerin yaşam kalitesi, iş dünyasının itibarı, yaratıcılığı
ve yeniliği, girişimciliğe ilişkin imkânların ölçeği, iş dünyasının gerektirdiği
vasıflara sahip eğitimli nüfus, entelektüel sermaye, dinlenme olanakları,
altyapının kalitesi ve çevre gibi çeşitli faktörleri içeren iş dünyası şehirleri kamu
idareleri ile birlikte tasarlamaktadır.
İnsan unsuruna baktığımızda ise; bir şehrin insanları en değerli varlıklarıdır.
Göç veren şehirler sadece arkeolojik ve merak edilme değerini taşırken dinamik
şehirler yaratıcılığını kullanabilen ve yaşamak, çalışmak, yatırım yapmak,
ziyaret etmek ve eğlenmek için diğer insanları kente çeken bireyleri barındırır.
Söz konusu bireyler kentlerin ufkunu açan ve kitleleri yönlendirebilen
insanlardan oluşur. Bir kentte bu vizyona sahip birey sayısı ne kadar fazlaysa o
kentin kendisine yeni marka alanları açması o kadar kolaydır.
Yerel ünlüler şehrin oluşumu ve tanıtımında anlamlı bir role sahiptir. Söz
konusu ünlüler sanat, siyaset, spor veya başka bir alandan olabilir. Örnek olarak
Atatürk’ün Selanik kentine yaptığı tanıtım katkısı verilebilir.
6.4. Alt/Üst Yapı ve Ulaşım Planlaması
Şehirler öncelikle, talebe uygun altyapı ve arzı yaratmalıdır. Potansiyel
turist ve yatırımcıların çekim gücü olan bir şehrin özgün kaynaklara sahip
olması yeterli değildir. Bu kaynakların hedef kitleye ulaştırılabilmesi için
sorunsuz bir alt yapıya ve fiziki olanaklara gereksinim vardır. Altyapı ve üst
yapı sorunlarını çözememiş kentlerde uluslararası marka objeleri oluşturmak
oldukça zordur. Altyapı ve üst yapı çalışmaları temel olarak çözülmesi gereken
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konu olarak değerlendirilmektedir. Kent markasının oluşturulması bu yapının
üzerine inşaa edilmektedir. Aksi halde sürecin sürdürülebilirliği sağlanamaz.
Güçlü bir marka olmak isteyen şehirler, ulaşımla ilgili konumlarını en
avantajlı duruma getirmek zorundadır. Hava, deniz, kara ve demiryolu
ulaşımlarında en konforlu seçenekler, en uygun fiyatlarla, ziyaretçilerin
tercihlerine sunulabilmelidir. Ulaşımda, kalite ve seçenek bolluğu sadece
ülkeler arasında değil şehirler arasında da iyileştirilmeli, ulaşımda kazaların en
aza inmesi için gerekli yasal önlemler idarelerce alınmalı ve ulaşımda güvenlik
ilkesine tam riayet edilmelidir (Vural, 2010: 87-97).
7. KÜRESEL KENTİN ÖZELLİKLERİ
7.1. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Özellikleri
Dünya kentleri ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı, imalat sanayiinin başat
olarak ortaya çıktığı, mal, hizmet ve ham maddenin işlenerek diğer kentlere ve
ülkelere dağıtımının yapıldığı birimlerdir. Küresel kentler küresel ürünlerin,
paranın ve şirketlerin yoğunlaştığı aktörlerdir.
Örneğin; dünyanın en büyük 100 bankasının 47’si New York, Londra ve
Tokyo’da yer almaktadır. Bu bankaların toplam sermaye miktarının %60.1’i üç
kente (Tokyo %45.6, New York %8.8, Londra % 5.7) dağılmaktadır. Ayrıca
dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinin ana kumanda merkezlerinin çoğu
New York, Londra ve Tokyo’da bulunmaktadır.
Küreselleşmenin sosyal ve kültürel etkileri tüketim kültürü ile
açıklanmaktadır. Dünya kentlerinde yiyecek ve giyim kültürü tek tipleşmiştir.
Dünya markalı giyim tarzı yaygınlaşırken, yerel mutfağın yerini Fast Food
lokantaları ya da yabancı mutfak ağırlıklı lokantalar almaktadır. Dünya
kentlerinde karşımıza çıkan Mc Donalds’laşma eğiliminin insan ilişkilerine
yansıması şöyle açıklanabilir; günlük hayata kapılma, erken doyum, zaman ve
emek değerinin hesaplanabilirliği, standart menü sunumu, az oturmayı sağlayan
rahatsız oturma yerleri ve arabaya servis gibi uygulamaların yaygınlaşmasıdır.
7.2. Yönetsel ve Siyasal Özellikleri
Küreselleşme sürecinde toplumsal ve ekonomik alanda yaşanan değişim
kamu yönetimi sisteminde de görülmektedir. Artan sermaye trafiğinin kontrol
edildiği mekânlar olarak ortaya çıkan dünya kentlerinde, kontrol süreci siyasal
etki de göstermektedir. Siyaset mekanizması ülkelerde gündelik politika
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üretmenin ötesinde kentlerin imajlarının oluşturulup güçlenmesinde aktif rol
oynamaktadır. Ülkeler siyaset aracılığıyla kentler üzerinden güçlerini
göstermekte ve diğer ülkelere göre avantajlı hale gelebilmektedir.
Dünya kentlerinde, küreselleşmenin etkisiyle devlet ekonomiden elini
çekmiş ve uluslararası sermayenin etkisi altına girmiştir. Ulus devletin etkinliği
azalırken küresel ve yerel birimler öne çıkmaktadır. Yerel birimler ekonomik
faaliyetlerin en hızlı gelişim gösterdiği alanlar olarak ön plana çıkmakta, ülke
ekonomisine yön verebilme kapasitesine sahip olabilmektedir.
7.3. Çevresel ve Mekânsal Özellikleri
Dünya kentlerinde, küreselleşmenin çevre değerleri üzerindeki tüm olumsuz
etkilerinin görülmesinin yanı sıra; kentsel çevre zaman içerisinde yıkım ile
karşılaşmıştır. Kentler, kontrolsüz göç nedeniyle nüfusun ihtiyaçlarını
karşılamak için sahip olduğu doğal kaynakları tehdit etmekte ve enerji/su gibi
ihtiyaçlarını uzak kaynaklardan karşılamak zorunda kalmaktadır. Ayrıca, dünya
kentlerinde atık yönetiminde sorunlar yaşanmakta, kirlilik insan sağlığını tehdit
edecek boyuta ulaşmaktadır (Sarıoğlu, 2005: 58-76).
Dünya kentlerinde kentlerin gelişim yönünü büyük kentsel projeler, çok
katlı plazalar, gökdelenler, alışveriş merkezleri ya da lüks konut siteleri
oluşturmaktadır. Söz konusu kentlerde çağdaş yapı teknolojisi ile ortaya çıkan
çok katlı binalar görülmekte ve birbirine benzer yapıların yaygınlaşması,
kentlerin aynılaşmasına neden olmaktadır. Dünya kentleri birbirine benzeşirken,
yerel özgünlükler ve kent kimlikleri yok olmaktadır.
8. KÜRESELLEŞME VE DÜNYA ŞEHİRLERİ ENDEKSİ
New York, Londra, Paris ve Tokyo şehirleri dünyanın bütününe hitap eden
kentler olup; küresel mal, hizmet ve kültürel öğeler üretmekte, sermaye ve
bilginin küresel dolaşımını sağlamaktadır. Bir alt kademede kıtasal veya alt
kıtasal ölçekte etkin, küresel ölçekteki şehirlerin pozisyonunu tehdit edebilecek
potansiyele sahip şehirler bulunmaktadır. Bunlar; Los Angeles, Şanghay, Hong
Kong, Singapur, Frankfurt, Brüksel, Toronto ve Milano gibi şehirlerdir.
Hiyerarşinin bir alt kademesinde ise bölgesel ölçekte etkili geçiş özelliğine
sahip olan şehirler bulunmaktadır. Madrid, İstanbul, Mumbai, Dubai, Sao Paulo,
Meksiko City ve Moskova bu tür şehirlere örnektir.
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Dünya şehirleri alfa, beta ve gamma olmak üzere üç temel gruba ayrılmakla
birlikte, küresel şehir adaylığında yüksek yeterlilik ve yeterlilik olmak üzere iki
alt kategori oluşturulmuştur. Alfa, beta ve gamma grupları kendi içlerinde alt
gruplara ayrılmıştır. Alfa grubundaki şehirler Alfa++, Alfa+, Alfa ve Alfa-;
Beta grubunda yer alan şehirler Beta+, Beta ve Beta-, Gamma grubundakiler ise
Gamma+, Gamma ve Gamma- olmak üzere tasnif edilmiştir.
Alfa++ grubunda yer alan şehirler, bütün dünya ile yüksek düzeyde
entegrasyona ulaşmış olup, küresel ekonomi üzerinde üst düzey kontrol ve
yönlendirme işlevine sahiptir. Alfa+ grubundakiler, özellikle Asya-Pasifik
bölgesinde kapsamlı entegrasyona sahip olan ve küresel şehirlerin ihtiyaç
duyduğu birçok hizmeti yüksek nitelikte sunan şehirlerdir. Alfa ve Alfagrubundakiler ise, ait oldukları bölge ve ülkeleri küresel ekonomi ile
irtibatlandıran geçiş kentleridir. Beta grubundaki şehirler, kendi bölgeleri veya
ülkeleri ile küresel ekonomi arasında bağlantı sağlayan aracı şehirlerdir. Gamma
grubundakiler ise daha küçük bölge veya ülkelerin küresel ekonomi ile irtibatını
sağlayan veya bazı hizmetlerin sunulmasında kapasitesi yeterince gelişmemiş
olan şehirlerdir. Yüksek yeterlilik ve yeterlilik grubundaki şehirler küresel şehir
olma potansiyeline sahiptir. Küreselleşme ve dünya şehirleri endeksine göre alfa
grubu küresel şehirler (2012) şunlardır:
Alfa++: Londra, New York
Alfa+: Hong Kong, Paris, Singapur, Şanghay, Tokyo, Pekin, Sydney, Dubai
Alfa: Chicago, Mumbai, Milano, Moskova, Sao Paulo, Frankfurt, Toronto,
Los Angeles, Madrid, Meksiko City, Amsterdam, Kuala Lumpur, Brüksel
Alfa-: Seul, Johannesburg, Buenos Aires, Viyana, San Francisco, İstanbul,
Jakarta, Zürih, Varşova, Washington, Melbourne, Yeni Delhi, Miami,
Barcelona, Bangkok, Boston, Dublin, Taipei, Münih, Stockholm, Prag, Atlanta.
İstanbul, 2000’da yayımlanan araştırmada Beta+, 2004’te Beta grubuna
gerilemiş, 2008, 2010 ve 2012'deki araştırmalarda ise Alfa- grubuna
yükselmiştir. 2008’de küresel şehirler arasında 29. sırada iken 2010’da 35.
sıraya gerilemiş, 2012’de ise tekrar 29. sıraya yükselmiştir (Bozlağan, 2014).
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9. İSTANBUL’UN DÜNYA KENTİ OLMASI BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İstanbul, dünyanın 50. büyük ekonomisine sahiptir. Ayrıca, Türkiye’de
bulunan yabancı ortaklı firmaların %59.6’sı İstanbul’dadır. Kentte mevcut olan
iş yerleri ve çalışanlara göre bir sınıflandırma yapıldığında ise İstanbul,
Türkiye’deki toplam iş yerlerinin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.
Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan 42’si ve en büyük 500
kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. Ayrıca, 2001’de Türkiye ihracatının %42’si,
ithalatının %52’si İstanbul’dan yönlendirilmiştir.
İstanbul’da artan nüfusun istihdamı, işgücü arzına imkân sağlayacak
yatırımların yetersizliği nedeniyle sorun haline gelmiş olup, işgücünün marjinal
hizmetlere dağılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. İstanbul’da kadın, çocuk ve
yaşlılar gibi ekonomik olarak etkin sayılmayan nüfus, kayıt dışı iş yaşamına
girmekte, bunun yanında işsizlik oranı hızla yükselmektedir.
1980’lerden sonra İstanbul’un dünya kenti olma iddiası ile kentsel yenileme
projeleri yaygınlaşmıştır. Eski ahşap yapıların bulunduğu arka sokaklar,
yeniden inşa edilerek; restoran, otel ve hediyelik eşya butikleri gibi işletmelerle
donatılmıştır. Haliç bölgesindeki 30.000’e yakın imalathane ve eski yapı
yıkılarak sahil şeridi ağaçlandırılmış, çok sayıda gökdelen, plaza, çok yıldızlı
otel inşa edilmiştir. Ayrıca, Formula I, Şampiyonlar Ligi Finali, Dünya
Basketbol Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılarak
kentin küresel bir görünüme kavuşması sağlanmaya çalışılmıştır.
Üst ve orta gelir gruplarının sağlıklı, huzurlu ve çağdaş bir yaşam arayışını
sağlayan, yüzme havuzu, spor tesisi ve çocuk parkına sahip lüks siteler, kentte
birbirine teması olmayan yaşam alanları yaratmış ve kentin farklılaşmış
kültürlerin coğrafyası olarak yapılanmasını sağlamıştır. Kentte yaşanan eşitsiz
ilişkilerin artması kentsel nüfusun bir kısmının kentin sınırlı alanlarında
yaşamlarını sürdürmelerine neden olacak bir süreci başlatmıştır.
1950’lerden beri kırdan kentte göç olgusu ağırlıklı olarak İstanbul’a
yönelmiş, kentin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmasına ve mevcut sorunların
derinleşerek çeşitlenmesine neden olmuştur. İstanbul’da konutların büyük
çoğunluğu plansız veya kaçak yapıdan oluşmaktadır. Düzensiz ve hızlı
kentleşmenin imar planları ile zamanında ve yeterince denetim altına alınmamış
olması, kentsel ulaşım sorunlarını beraberinde getirmektedir. Süreç kentsel
dönüşüm projeleriyle düzenlenmeye çalışılmaktadır. İstanbul’da yoğun ve
plansız kentleşme, denetimsiz sanayileşme, kentin doğasını, ekolojik dengesini
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ve estetiğini bozmuştur. Kentte özellikle sanayi kaynaklı hava kirliliği oranı
yüksektir. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması hava kirliliğini önlemeye
yardımcı olsa da beklenen iyileşmeyi gerçekleştirmemiştir. Ayrıca İstanbul’da
gürültü kaynakları yaygınlaşmakta ve çeşitlenmektedir. Kentte belirli
bölgelerdeki gürültü düzeyi uluslararası standartların üzerindedir.
İstanbul’un dünya kapitalizmi ile entegre olma sürecinde en önemli
gösterge dünyayı etkisi altına alan değişikliklerin kısa sürede İstanbul’u da
etkilemesidir. Kentin bir yanında Mc Donalds’da kuyruğa giren, Benetton’dan
giyinen, dünya sinemaları ile aynı anda gösterime giren Amerika yapımı filmi
izleyen bir grup oluşurken, diğer ucunda naylon çadırlara sığınan ve çöplerden
ekmek toplayan sokak çocuklarının oluşturduğu bir kentsel manzara ve
çelişkiler yumağı ortaya çıkmıştır (Sarıoğlu, 2005: 82-91).
10. İSTANBUL’UN KÜRESEL KENT OLABİLMESİ BAKIMINDAN
SWOT ANALİZİ
10.1. Güçlü Yönler
1. İstanbul’un Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren bir coğrafi bölgede olması
her yıl yaklaşık 8 milyon turistin ziyaret etmesini sağlamaktadır.
2. İstanbul Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplam 1600 yıl
boyunca başkentliğini yapmış olup, birbirinden farklı olan bu kültürlerin her
birinden derin izler taşıdığı görülmektedir.
3. İstanbul’da surlar, saraylar, köşkler, camiler, çeşmeler, kuleler, meydanlar ve
anıtlar gibi turistleri kente çekecek çok sayıda tarihi mekân bulunmaktadır.
4. Kültürümüzde yer alan hat, ebru, el yazmaları, seramik, çini, bakır, sedef gibi
el sanatları alternatif bir turizm ürünü olarak turistlere sunulabilmektedir.
5. İstanbul’un kara, deniz ve hava yollarını kullanmak isteyen tüm ziyaretçilere
açık olması, kente kolaylıkla ulaşılmasını sağlamaktadır.
6. İstanbul’un iklimi dört mevsim ziyaret için elverişlidir.
7. Kent merkezinde çok çeşitli alışveriş imkânı bulunmaktadır.
8. Halkın misafirperver yapısı, ağırlama hizmetleri kalitesini arttırmaktadır.
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9. İstanbul’un New York’tan sonra diplomatik temsilcilik sayısının en fazla olan
şehri olması şehrin politik etki gücünü arttırmaktadır (hurriyet.com.tr, 2015).
10.2. Zayıf Yönler
1. İstanbul, nitelikli bir kent planına sahip değildir. Geniş caddeler, birbirine
paralel sokaklar ve geometrik bir düzen söz konusu değildir.
2. 1950’li yıllardan bu yana İstanbul’a göç edenlerin yasal olmayan koşullarda
inşa ettiği, sağlıksız yapılar, çarpık kentleşmeye neden olmuştur.
3. İnsanlar kent içi trafiğin yoğunluğu ve ulaşım altyapısının yetersizliği
nedeniyle gidecekleri yere saatlerce varamamaktadırlar.
4. İstanbul’un deprem riski olan bir bölgede bulunması ve inşaatların
standartlara uygun olmaması ve yerel yönetimlerin denetim konusundaki
ihmalleri gibi nedenlerden dolayı doğal afetlerden zarar görmüştür.
5. Yapılaşmanın mimari özellikler dikkate alınmadan yapılması, estetik olarak
iyi olmayan bir kent görüntüsünün oluşmasına neden olmaktadır.
6. İstanbul’da sanatsal aktiviteler mevcut olsa da, yeterli düzeyde değildir.
7. İstanbul’da birçok tarihi değer mevcuttur. Fakat tarihi değerleri benimsenip
gelecek nesillere aktarımı ile ilgili proje eksiklikleri bulunmaktadır.
8. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Kapalı Çarşı, tarihi
camiler gibi değerlere sahip olan İstanbul, belli bir noktada odaklanamamıştır.
9. İstanbul’un reklam ve tanıtım faaliyetinin yetersizliği görülmektedir.
10. Turistleri yönlendirecek büro, doküman ve nitelikli iş gücü yetersizdir.
10.3. Fırsatlar
1. İstanbul’da turizm sektöründe istihdam edecek kişi sayısı artmaktadır.
2. İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmesi ve uluslararası
organizasyonlara ev sahipliği yapması bilinirliğini arttırmıştır.
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3. İstanbul’un finans merkezi olmaya başlaması ve yabancı sermayeyi çekmesi
uluslararası bilinirliliğini arttıran bir diğer önemli faktördür.
4. İstanbul Dolar ve Euro kullanan kentlere kıyasla daha ucuz bir kenttir.
5. Kentsel dönüşüm faaliyetleri, kentin modernleşmesini desteklemektedir.
Kentsel dönüşüm bu anlamda birçok alana etki edebilecek özelliğe sahiptir.
6. Özel sektörün yerli yabancı sanatseverlere yönelik sunduğu müze yatırımları
(İstanbul Modern, Sabancı Müzesi gibi), sanata olan ilgiyi arttırmaktadır.
7. İstanbul’da, yakın gelecekte olimpiyatlara ev sahipliği yapma beklentisi kente
değer katmaktadır.
10.4. Tehditler
1. Turist sayısı ve göç yoluyla nüfusun artması, kentsel altyapının özellikle
trafik konusunda yetersizliğine neden olmaktadır.
2. Konusunda uzmanlaşmış kaliteli işgücü yeteri kadar mevcut değildir.
3. İstanbul’da yaşanan terör vakaları güvenlik sorunu algısı oluşturmaktadır.
4. İstanbul’un kent turizmi konusunda farklılık yaratabilecek stratejik planlar
yapması gerektiği kaçınılmazdır.
5. Kentin altyapı eksikliklerinin giderilmesi, kentsel dönüşümün yapılması ve
hizmet kalitesinin arttırılması için büyük miktarda finansman gerekmektedir.
6. Yapılaşmanın çevreye duyarsız bir şekilde artması ve doğal alanların tahrip
edilmesi dünyaya, canlılara ve insanlara zarar verecektir.
7. Boğazdan geçen tankerler denizleri kirletmekte ve tarihi yapılar için büyük
bir tehdit oluşturmaktadır.
8. Kentin kuzeyinde inşa edilen üçüncü köprü ve üçüncü havaalanı projeleri,
bölgedeki ormanları ve doğal yapıyı tahrip etmesi bakımından risk taşımaktadır.
Bu konudaki çalışmalara özel özen gösterilmelidir.
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9. Tarihi bölgelerdeki yenileme çalışmaları yapıların orjinalliğini bozma riski
taşımaktadır (İçellioğlu, 2014: 48-52).
11. İSTANBUL’UN KÜRESEL KENT OLMASI DURUMUNDA
ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMEL OLUMLU VE OLUMSUZ
GELİŞMELER
11.1. Olumlu Gelişmeler
İstanbul’un küresel kent olması durumunda ortaya çıkması muhtemel olumlu
gelişmeler şunlardır:
1. Küresel kentler küresel sermayeye ev sahibi olurlar.
2. İş ağına katılmak isteyen, vasıflı işçilerle birlikte işte uzmanlık ve
profesyonelliğin artması süreci yaşanmaktadır.
3. Turizm sektöründe ucuzlayan seferler, ülkeler arasındaki ulaşımı arttırmış
insanlar böylelikle turizm sektörüne katkı sağlamıştır.
4. Kent planlamasının önem kazanmaya başlaması ile kente yeni nitelikli
yapılar kazandırılmaya başlanmıştır.
5. Küresel sermayeyi çekmek adına altyapı sorunları çözüme kavuşturulacaktır.
6. Kentlere yatırımların hız kazanmasını sağlamaya devam edecektir.
7. Hammadde ve emeğe yönelik üretim, kentler arasındaki rekabetten dolayı
kaliteli standartlarının yükselmesini sağlayacaktır.
8. Kentlerini öne çıkaran ülkeler için olumlu etkiler yaratacak ve ülkeler kentleri
ile birlikte dünya ekonomisinde de söz sahibi olacaktır.
9. Rekabet ortamına dayalı atılacak adımlar kenti geliştirecek ve kendiliğinden
yenileyecektir. Söz konusu yenilenme İstanbul’un çehresini değiştirecektir.
11.2. Olumsuz Gelişmeler
İstanbul’un küresel kent olması durumunda ortaya çıkması muhtemel olumsuz
gelişmeler şunlardır:
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1. Ucuz iş gücünü karşılamak için yoğun iç ve dış göçler yaşanmaktadır.
2. Küresel kentlerde toplumsal kurumlar güç yitirmektedirler.
3. Küresel kentlerde bireylerin sosyal haklarında azalmalar ortaya çıkmaktadır.
4. Küresel kent uzmanlaşmış imalat sektöründen yarı uzmanlaşmış servis
hizmeti sektörüne kaymaktadır.
5. Küresel kentlerde ekonomiden ve yaşamdan kaynaklanan nedenlerle yeni iş
biçimleri ortaya çıkmaktadır.
6. Bu kentlerde yaşam maliyeti sürekli artmaktadır. Yerli halkın kentte
tutunması güçleşmektedir. Bu sayede alt gelir grupları kent merkezinden
dışarıya doğru itilmektedir.
7. Sermayenin yeniden yapılanması hizmetlerin fiyatlarının artmasına neden
olmakta buna karşın hizmetlerden yararlananların oranı düşmektedir. Söz
konusu durum toplumsal ayrışmaya ve sosyal kutuplaşmaya yol açmaktadır.
8. Bu kentlerde enformel sektörün gelişmesine paralel olarak artan oranda kadın
ve çocuk emeği istismarı yaşanmaktadır.
9. Bu kentlerde marjinal gruplardan başlayarak, alt ve üst sosyal kesimlerde
etnik, kültürel ve cinselliklere dayalı kimlikler oluşmaktadır.
10. Kayıt dışı ekonomi giderek gelişmektedir.
11. Kentin doğal güzellikleri göç ile gelen nüfusa yer açacak imar
düzenlemeleri nedeniyle yok olma sürecine girmektedir.
12. Kentlerin kültürel çevreleri yoğun yapılaşma baskısı altında kalmaktadır.
13. Bu kentlerde kamu mekânlarında hızlı bir azalma gözlenmektedir.
14. Küresel kentlerde konut fiyatları hızla artmakta, bu da insanları daha kötü
şartlarda barınmaya itmektedir.
15. Üst gelir grupları güvenli mekâna ihtiyaç duymakta ve toplumsal ayrışma
kentteki yaşamın her noktasında hissedilmektedir (Şahin, 2010: 98-101).
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12. SONUÇ
İstanbul üç büyük imparatorluğa başkent olarak hizmet etmiş, 3000 yıllık
tarihi birikime sahip bir başkenttir. İki ayrı kıtanın sınırında, doğu ve batının
kültür, sanat ve din konularındaki birleşimini gerçekleştiren bir kenttir.
Metropoliten kent ulusal bir hizmet alanını tanımlarken, küresel kent çok
daha geniş bir coğrafyayı tanımlamaktadır. İstanbul’un hizmet alanı ulusal
alanın tamamı olurken, bu niteliğiyle Türkiye’nin en büyük metropolü olmuştur.
İstanbul; Türkiye’de metropol kültürü geliştiren, kültürel çeşitliliği,
sağlayan, sanatsal faaliyetlerin üretildiği, marjinalliğin yaşandığı, kültürel
üretim odağı olan, entelektüel birikimi kendinde toplayan, ülkesindeki diğer
kentlerden her alanda öne çıkan, küresel sermayenin yerleştiği, dünya ile
bütünleşebilen ve küreselleşmeyi içselleştirebilen Türkiye’deki tek kenttir.
Ancak küresel kent olma iddiası, İstanbul’un Türkiye’nin ötesinde bütün
Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve hatta Orta Asya gibi geniş bir bölgeye hizmet
üretme amacını tanımlamaktadır. Buradaki temel varsayım; İstanbul’un küresel
kent olması durumunda tanımlanan geniş bölgedeki, küreselleşme iddiasını
taşıyan yerel ve küresel sermayeyi kendine çekebilmesidir.
İstanbul'un dünyanın önde gelen küresel şehirlerinden biri haline
gelebilmesi için küresel rekabet gücü inşa edilmeli; kültür endüstrisi, inanç
turizmi, kongre turizmi, eğitim ve sağlık turizmi, spor, finans, sigortacılık,
bilişim teknolojileri, lojistik, küresel transfer merkezliği vb. alanlara
odaklanılmalıdır. Kişilere bağımlı uluslararası iletişim yerine, kurum merkezli
küresel iletişim stratejilerine dönülmelidir. Ayrıca İstanbul’un altyapısında,
kamu kurumlarının işleyişinde, kamu hizmetlerinin niteliğinde, vergi rejiminde,
halkın şehir hukukuna saygı düzeyinde ve şehir kurallarına bağlılığında önemli
sorunlar bulunmaktadır. İstanbul’un bu sorunları aşabilecek toplumsal
programları belirlemesi ve titizlikle uygulaması gerekmektedir.
Elimizdeki veriler ışığında değerlendirdiğimizde İstanbul’u bir dünya kenti
olmaktan çok uluslararası nitelik kazanmış bir kent olarak değerlendirmek daha
yerinde olacaktır. Çünkü İstanbul küresel ölçekte ekonomik, politik ve ideolojik
ilişkilerin yönetildiği merkez olmayıp, bu tür ilişkilerin geçişini sağlayan bir
geçiş kenti konumundadır. Bundan dolayı, New York, Londra ve Tokyo
kentlerinden ayrılmakta ve alt kategoride yer almaktadır.
Markalaşma çabaları, kentin tüm paydaşlarının görüş ve çıkarlarının
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temsil edildiği bir şehir geleceği programı olarak ifade edilmektedir.
Unutulmamalıdır ki şehirler sahip oldukları markalar kadar güçlüdür.
Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken en önemli konu şehrin ne kadar marka
değeri oluşturabildiği ve bunu ne kadar pazarlayabildiğidir.
Küresel kent olma iddiasının temeli uluslararası markalar oluşturmak ve bu
markaların tüm dünya tarafından kabul görmesidir. Markalaşma sürecini
tamamlayamayan bir kentin küreselleşmesi imkânsızdır. Bu kapsamında
İstanbul’un küresel kent olabilmesi için mutlaka marka değerinin yükseltilmesi
ve kentsel marka objeleri üzerinden uluslararası değerini kanıtlaması
gerekmektedir. Örneğin New York, Londra ve Tokyo gibi kentler marka değeri
ve oluşturdukları marka objeleri bakımından çok yüksek niteliğe sahiptir.
İstanbul’un New York, Londra ve Tokyo gibi kentlerde yer alan küresel
değere sahip markalar oluşturabilmesi; uluslararası yatırım çekme,
erişilebilirlik, turizmin gelişimi, kent hizmetlerinin niteliği ve uluslararası
sermayeyi yönlendirebilmesi gibi birçok alanda kente olumlu katkısı olacaktır.
Bu katkıların bileşkesi olarak İstanbul bölgesel bir güç ve geçiş kenti
özelliğinden sıyrılıp küresel kent olma konusunda hızla aşama kaydedecektir.
Söz konusu aşama İstanbul’un marka değeri yükseldikçe ivme kazanacak ve
İstanbul’un yeni uluslararası konumunu belirleyecektir.
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ÖZ
Küreselleşme sürecine koşut olarak ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesiyle birlikte yeni kentsel mekânlar
oluşmaya başlamıştır. Bu mekânlardan biri olan alışveriş merkezleri ticari özelliklerinin yanı sıra kentler açısından yeni bir
yaşam tarzı haline gelmişler ve küreselleşen kentlerin yeni simgelerinden birisi olmuşlardır. Günümüzde sadece büyük
kentlerde değil, küçük kentlerde dahi alışveriş merkezlerinin yaygın hale geldiğini görmekteyiz. Türkiye’de alışveriş
merkezleri ilk defa 1980’li yılların ortalarından sonra ortaya çıkmaya başlamış ve sayıları hızla artarak kent yaşamının
önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Özellikle son yıllarda ülkemizde sayılarında hızlı bir artış yaşanan alışveriş
merkezleri, kentin ekonomik ve toplumsal yaşamına önemli bir hareket getirirken, kent merkezinde ve kent çevresinde yeni
kentsel merkezler oluşmasına neden olmuştur. Aynı zamanda küreselleşme süreci kentleri tek tipleştirmeye de başlamıştır.
Bu durum kentin kendine özgü tarihi dokusunun ve geleneksel yaşam biçiminin giderek aşınmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, küreselleşmenin kentsel mekânlar üzerindeki etkisi alışveriş merkezleri üzerinden ele alınacaktır.
Bu kapsamda da küresel kent olma yolunda ilerleyen ve birçok alışveriş merkezini barındıran İstanbul için
değerlendirmeler yapılacaktır. Kent merkezine alternatif olarak tanımlanabilen alışveriş merkezlerinin kent yaşamı
üzerindeki etkilerini tartışmayı hedefleyen çalışma, konuyla ilgili literatür taramasına dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Küreselleşme, Tek Tipleşme, Alışveriş Merkezleri, İstanbul

The Impact of Globalization on Cities in Turkey: Shopping Centers and Istanbul
Abstract
In paralell to the globalization process, new urban spaces began to form with the development of transportation
and comminication facilities. Shopping centers which are the one of these spaces have become a new lifestyle in terms of
cities besides their commercial properties and become one of the new symbols of globalized cities. Nowadays, it is seen
that shopping centers have become more widespread not only in big cities even in small cities. In Turkey, shopping centers
have began to emerge after the mid-1980s for the first time and become an important part of urban life by increasing
rapidly day by day. Especially in recent years, shopping centers which experienced a rapid increase in our country have
brought a significant move to the city’s economic and social life and also led to the formation of new urban centers around
the city. At the same time, the process of globalization began to make cities similarized. This situation causes erosion of the
city’s unique historic fabric and traditional life styles.
In this study, the impact of globalization on urban spaces will be handled through shopping centers. In this
context, assessment will be made for Istanbul getting become global city and hosting many shopping centers. This study
aims to discuss the impact of shopping centers as an alternative to city center on urban life. This study is based on literature
review.
Keywords: Urbanization, Globalization, Uniformity, Shopping Centers, Istanbul
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1. KÜRESELLEŞME ve KÜRESELLEŞMENİN KENTSEL MEKÂN ÜZERİNE ETKİSİ
İçinde bulunduğumuz "bilgi" ve "iletişim" çağı olarak nitelendirilen zaman diliminde en çok tartışılan
konulardan birisi "küreselleşme" olmuştur. Küreselleşme denilen olgu; sermaye, ticaret gibi iktisadi faaliyetlerin
ve bir beşeri unsur olarak insanların dünya etrafında akışkanlığı ile açıklanabilen son dönemlerin en tartışmalı
konularından birisidir (Yaylı: 2012: 334). Küreselleşme çağı olarak nitelendirebileceğimiz yaşadığımız yüzyıl
içerisinde her alanda farklı değişiklikler görülmekte, karmaşık bir çevre içinde yaşama zorunluluğu kendisini
hissettirmektedir.
Kavramın dinamikliği ve zaman içindeki değişkenliği bilinirken, küreselleşme geniş manada, fikirlerin;
teknoloji, edebiyat, ideoloji veya metaların; ürün, sermaye gibi, kısaca dünyanın belli bir bölgesinde bulunanın,
diğer bazı bölgelere veya tüm küreye yayılması anlamını taşır. Akgün kavramı “sermayenin, malların, insanların
ve fikirlerin ulus devletlerarasındaki akışkanlığının hem ölçek olarak, hem de hız olarak artması ve böylece
zaman-mekân farkının etkisini yitirmesi” şeklinde tanımlamıştır (Akgün, 2003:58). Kavramın dinamikliği,
aslında küreselleşmenin ne zaman başladığı ve ne aşamada olduğuna dair bir mutabakata varılamamış
olmasından da kaynaklanır. Küreselleşme post-modern dönemin bir devamı olarak görülmekle birlikte, temeli
coğrafi keşiflere dayandırılan çok geniş bir zaman periyodu içerisinde de değerlendirilmektedir.
Küreselleşmenin ne zaman başladığı –aslında tam olarak ne olduğu- sorunu bir kenara bırakılsın, onun etkileri
modernleşmeyle birlikte görülmüştür. Modernleşmenin teknik ilerlemeyi sağlaması küreselleşme sürecinin de
hızlanmasına neden olmuştur. Giddens da modernleşme ve küreselleşme arasında bağlantı kurarak onun, yapısal
olarak küreselleştirici olduğunu belirtmiştir. Teknolojik gelişmenin yanı sıra modernliğin küreselleşmenin
önünü açmasına diğer katkısı da aydınlanma süreci olmuştur. Aydınlanma, batının hayatında, ticaret ve
sanayileşme yoluyla ve burjuvazinin veya bir orta sınıfın zuhuruyla birlikte gerçekleşen büyük ve çok temelli
dönüşümle belirlenen tarihsel dönem ya da sürecin kültürel ifadesidir. 20.yy’da birçok ülkenin modernleşme
projelerinde ifadesini bulan bu entelektüel hareket, mutlak bir akılcılıkla, insan davranışının rehberinin, gelenek
ya da din değil, akıl olduğuna beslenen inançla karakterize olur. Hakikati bulma iddiasıyla ortaya çıkan ve ayrı
ayrı değil “tek doğrunun, hakikatin” varlığından bahseden aydınlanma süreci küreselleşmeyi de ihraç edilecek
bir olgu olarak görmektedir.
Küreselleşmenin ne zaman başladığı, onun aslında ne olduğu sorusuna da bir yerde cevap olacağı için,
onun sömürgecilikle başladığı da iddia edilmektedir. Sömürge faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgelerin bugün
küresel dünyaya ne kadar adapte olduğu, dolayısıyla bu tezin doğruluğu bir yana dursun, küreselleşmenin en
güçlü ekonomik alanda hissedildiği açıktır. Ekonomik küreselleşme, sermayenin ulus-devletlerarasında serbest
dolaşımı, kotaların, vergilerin, kısaca korumacı politikaların devre dışı bırakılmasıyla sürecin hızlandırılmasıdır.
Küreselleşmeyi yeni pazar arayışından veya neo-liberalizm’in yaygınlaşmasından ileriye götürecek noktalar,
onun sosyal ve kültürel etkileridir. Sosyal, kültürel alanda bir tek tipleşme not edilmediği takdirde aslında
küreselleşme dediğimiz olgu, ekonomi alanına sıkışmış ve ona atfedilen anlamdan çok sığ bir yerde duruyor
olacaktır. Dolayısıyla, küreselleşme sadece ekonomik alanda değil, sosyo-kültürel alanda da görülebilmektedir.
Türk kahvesinin yerini Amerikan kahvesinin alması, fast food kültürünün yaygınlaşması ve Hollywood etkisi
kültürel anlamda küreselleşmeye örnek verilebilir. Yine AVM kültürü insanların burayı bir alışveriş merkezi
olarak görmenin çok ötesinde bir bakış açısı ile değerlendirdiğini, bu mekânları “vazgeçilmez” bir sosyal yaşam
alanı olarak gördüğünü göstermektedir. Bir başka deyişle, örneğin Türk halkı bahsi geçen kültür
emperyalizminin bu öğelerine, ‘kamusal alan’da ve alışveriş sırasında maruz kalmaktadır. Yani kültürel
küreselleşme, AVM içinde başlamakta ve orada sona ermektedir. Özel alan olarak değerlendirilen ev
yaşamında, böyle bir kültür değişikliği ise çok nadir görülmektedir.
Küreselleşme süreci ile birlikte ulus devletler modern döneme kıyasla eski işlevini yitirmekle birlikte
ekonomik alanda kentlerin daha fazla söz sahibi olduğu, kentin kapitalizm açısından değişime uğramış ve
sermayenin yeniden üretiminin mekânı haline geldiği bir yapı karşımıza çıkmaya başlamıştır. Kentlerde yeni
yükselen kavram sermaye olmuş ve kentler sermayenin cazibe merkezleri haline gelmiştir. Uluslararası tüketim,
finansman ve ticaretin mekânsal örgütlenmesinin bir parçası durumuna gelen kentler birbirleriyle sürekli yarış
içerisine giren, tüketim toplumu mantalitesine uygun olarak değişim ve gelişim gösteren, tüketim kültürünü
artıran, tek tip kültür ve yaşam tarzının benimsenmesini geçerli kılan, sosyal kutuplaşmayı beraberinde getiren,
zengin ve fakir arasında derin uçurumun kentsel mekâna yansıdığı bir yerleşim birimi haline gelmişlerdir.
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Gittikçe birbirine benzeyen, küreselleşme ile birlikte “tek tipleşen” kentlerin tüketim toplumu ideolojisi
ile birlikte kentsel tasarımı etkilemesi dünyanın hemen hemen her yerinde AVM’ler gibi benzer yapılaşmaları
beraberinde getirmektedir. AVM’ler gibi söz konusu bu benzeri yapılaşmalar kentin tarihi, kültürel dokusunun
tahribi yanında yerel özgünlüklerini aşındırmakta ve kent kimliğinin de yok olma sürecini beraberinde
getirmektedir.
2. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE İSTANBUL
2.1. Dünyada ve Türkiye’de AVM’lerin Gelişimi ve Kentler Üzerine Etkileri
AVM konusu literatürde farklı disiplinler tarafından farklı bakış açılarıyla ele alındığından AVM
konusunda birçok tanım mevcuttur. AVM konusunda yapılan tanımların ortak noktalarından hareketle, AVM,
planlanmış bir mimari yapı bütünü içinde birden çok departmanlı mağaza ile küçüklü büyüklü çok sayıda
perakendeci ünitelerin, kafeterya, restoran, eğlence merkezi, sinema, sergi salonu, banka, eczane ve benzeri
işletmelerin de içinde yer aldığı, satış alanı 5.000 m2 ’den başlayıp 300.000 m2 ’ye kadar değişebilen ve tek bir
merkezden yönetilen komplekslerdir (Erdoğan, 2016: 15).
İnsanlar tarih boyunca belirli alanlarda ve zamanlarda, sosyalleşebilmek, bilgi paylaşabilmek, ürün
değiş tokuşu yapabilmek amacıyla toplanmışlardır. Alışveriş kavramı aslında ticari ve ekonomik bir olgu gibi
algılansa da sosyal bir kavram olarak da çok eski ve temel bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların
sosyalleşme gereksinimi, ticari aktivitelerle beslenerek yeni kentsel mekânların oluşmasına olanak sağlamıştır.
Toplum hareketlerinin değişikliğe uğraması, teknolojinin gelişmesi ile birlikte alışveriş olgusu da içerik ve şekil
bakımından dönüşüme uğramaktadır. Bu da beraberinde mekansal açıdan farklılaşmak zorunda kalan alışveriş
alanlarını getirmektedir (Körpınar, 2016: 37).
Dünya genelinde AVM’ler ilk defa 1900’lerde ABD ve Avrupa’da görülmeye başlanan ve geleneksel
alışveriş olgusunu değiştiren süpermarketlerdir (department store). Günümüzde bildiğimiz AVM’lerin ortaya
çıkışı 1950’leri bulmuştur. AVM’lerin gelişimi, önce banliyölerdeki konut alanlarının ihtiyaçlarına yönelik
olarak, sonrasında ise kentlerdeki tüketim toplumunun ve tüketim mekânlarının gelişimine ve dönüşümüne
paralel olarak değişim gösterdiği söylenmektedir. 20. yüzyılın ortalarında banliyölerdeki konut alanlarının
çekiciliğini arttıran bir unsur olarak kullanılan AVM’ler, giderek başlı başına kazanç getiren yatırımlar haline
gelmiştir. Böylece kent içinde de alışveriş merkezleri kurulmaya başlanmıştır (Özaydın ve Özgür, 2016).
İlk alışveriş merkezinin tasarımcısı olan Victor Gruen (1960) kentlerde sağlıklı bir toplumsal yaşam
kurulabilmesi için kentlerde insanların, trafik, sıkıcı çalışma ortamları, soyutlanmış konut alanları gibi
ortamlardan uzaklaşarak bir araya gelebilmeleri için yeni bir sosyal mekân anlayışı oluşturulması gerektiğini
savunmuştur. Gruen alışveriş mekânları gibi yapıların barındırdıkları en temel gündelik faaliyetlerden biri olan
ticaret dolayısıyla, kentler için yeni sosyal mekânlar haline gelebilme potansiyeli taşıdığını savunmuştur. Ona
göre, bu mekânlar, trafik sorunundan ve gündelik hayatın sıkıcılığından bunalan insanlar için bir kaçış noktası
olabilirlerdi. 20. Yüzyılın başlarında, kentlerde yaşamın ve mekânsal kurgunun farklı aktivite alanlarına
bölünmesiyle, anlamı boşalan kent merkezi fikrini alışveriş merkezlerinde yaratılacak olan kent mekânı
doldurabilirdi. Hatta, bu mekanlar, geçmişte antik Yunan agorası, Ortaçağ pazar alanı ya da kent meydanlarının
tarihte yaptıkları görevi günümüzde üstlenebilirlerdi. Gruen, bu düşüncelerine ek olarak, kullanıcılara kapalı ve
korunaklı bir yaya ortamı sunarak, ticari aktivitenin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetleri de barındırmaları
gerektiğini savunmuştur (Aslan, 2016: 149).
AVM’lerin kentsel etkilerine bakıldığında, sanayi öncesindeki dönemde ve sonrasında kentsel alanlar
değişime uğramıştır. Sanayi öncesindeki dönemde kentler, merkezlerinde konut, küçük zanaat işleri ve ticareti
barındırırken; sanayileşme, motorlu taşıma araçlarının gelişimi ve ekonomik gelişmeler sonucunda günümüzde
farklı faaliyet alanlarına bölünmek zorunda kalmışlardır. Bunun sonucu olarak kentler, tek bir merkez etrafında
yoğunlaşmak yerine, farklı alt merkezlerin bir araya geldiği birimler haline dönüşmüşlerdir. Yeni oluşturulan bu
alt merkezlerde yaşayanlar için kent merkezindeki ticari, sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşım bir süre sonra
önemli bir sorun olarak haline gelmiştir (Aslan, 2016: 149).
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Geniş bir istihdam alanı ve hizmet yelpazesi sağlayan AVM’ler, toplumun tüketim alışkanlıklarında
meydana getirdiği değişimlerle dikkat çekmiştir. İnsanların zamanlarını en iyi şekilde geçirebildikleri ve tüm
ihtiyaçlarını karşılayabildikleri mekânlardan olan AVM’lerin “gelişmiş ülkelerin maddi ve manevi kültürünü az
gelişmiş ülkelere transferini kolaylaştıran mekânsal ve kültürel yapılar olarak ortaya çıkması, AVM’leri
küreselleşmenin simgesi haline getirmiştir.” (Erdoğan, 2016: 2).
Küreselleşme ile birlikte kamusal alanların formunda, kullanımında ve özelliklerinde değişiklikler
meydana gelmiştir. Alışveriş merkezlerinin kentsel mekân üzerinde yarattığı dönüşüm dikkate alındığında, bu
alanların özel mülkiyetin kontrolünde olan kamusal alanlar olarak algılandığı gözlemlenmektedir. Sanayi
sonrası kentlerde kamusal mekan anlayışı değişiminin, alışveriş merkezlerini çağın yeni kamusal mekanları
haline getirdiği belirtilmektedir. Türkiye’de alışveriş mekanlarının tarihsel süreç içerisindeki değişim ve
gelişimi incelendiğinde, bedesten ve arastalar, pazaryerleri, dükkanlar, haller, kapalı çarşılar, çok katlı
mağazalar, süpermarket – hipermarket ve alışveriş merkezleri sırası ile bir dönüşüm geçirdiği
gözlemlenmektedir (Körpınar, 2016: 37-38).
Şekil 1’de Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin dağılımı ve illere göre brüt kiralanabilir alan
yoğunlukları yer almaktadır.
Şekil 1: Şehirler GLA (Brüt Kiralanabilir Alan) Yoğunluk ve AVM Adetleri Haritası (Güncellenme:
2013).

Kaynak: http://www.ayd.org.tr, 2016.
1980’lı yıllarla başlayan, 1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’deki gündelik yaşamı düzenleyen tüketim
odaklı bir yaşantı biçimi ve tüketim çılgınlığının bir yansıması olan alışveriş merkezlerinin sayısındaki çoğalma,
yakın bir gelecekte beraberinde bu merkezlerin bir kısmı için köhneleşme ve atıl hale gelmeyi de getireceği
yönünde değerlendirmeler mevcuttur (Aslan, 2016: 156).
2.2. İstanbul’daki Alışveriş Merkezleri
Asya ile Avrupa Kıtaları'nın arasında stratejik bir bölgede yer alan İstanbul, tarihi abideleri ve tabii
manzaraları ile çok önemli bir megapoldür. 2500 yılı aşan bir tarihe sahip olan İstanbul, bu stratejik bölgede
kuruluşunu takiben önemli bir ticaret merkezi olmuştu. Tarihi İstanbul şehri üç tarafını Marmara Denizi,
Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde yer alır (http://www.ibb.gov.tr, 2016). İstanbul’un küresel
düzeydeki önemi, iki uygarlığın kesişme noktasındaki konumundan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda sahip
olduğu benzersiz bir coğrafi konum, kentin ekonomisine yansımıştır. İstanbul, tarih boyunca Balkanların,
Karadeniz bölgesinin ve Ortadoğu’nun en büyük pazarı olmuştur (Keyder, 2013: 9, 15, 22).
İstanbul’da nüfus patlaması 1950’li yıllarda başlamıştır. 1950 yılında bir milyonu aşan nüfus, 1970’te üç
milyon, 1975’te dört milyon, 1985’te altı milyon, 1995’te dokuz milyon olmuştur. 1945’i izleyen yarım yüzyıl
boyunca yıllık artış hızı olarak % 4 ila 5 aralığında kalan bu büyümenin büyük bir bölümü köyden kente göç ve
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kente yeni gelenlerin daha yüksek bir doğum oranına sahip olmasından kaynaklanıyordu (Keyder, 2013: 174175). Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırlamış olduğu 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus
Sayımı Sonuçları’na göre, İstanbul’un toplam nüfusu 14.657.434’tür. Türkiye nüfusunun % 18,6’sının ikamet
ettiği İstanbul, Türkiye’nin en çok nüfusu sahip ilidir (http://www.tuik.gov.tr, 2016).
İstanbul sadece eğlence ve kültür turizminin başkentlerinden değil, 120’ye yakın AVM’nin bulunduğu
İstanbul, AVM sayısı açısından birçok Avrupa ülkesinin ülke genelinin üzerindedir. Giyimden gıdaya,
eğlenceden elektroniğe farklı sektörlerde birçok markayı ve hizmeti bünyesinde barındıran AVM’ler, alışveriş
yapılmasının yanı sıra birer yaşam merkezi olarak da kullanılmaktadır. Mimari açıdan şehrin tarihi dokusunu
yansıtan Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi alışveriş merkezlerinin yanı sıra, dünya markalarını barındıran alışveriş
merkezleri de mevcuttur (http://istshopfest.com/avm/,2016).
İstanbul’un ilk alışveriş merkezi olarak Kapalı Çarşı’yı kabul eden yaklaşımların varlığıyla birlikte,
Kapalı Çarşı ve bugünkü AVM’ler arasında “kapalı bir alanda bir araya gelen dükkânlar topluluğu” olmanın
ötesinde bir benzerlik bulunmadığını iddia eden yaklaşımlar da mevcuttur. İstanbul’un yirmi yıllık AVM
seyrinde, başlangıcından günümüze bir değişim olduğu görülmektedir. İç avlulu, çok katlı, iklimlendirme ve
aydınlatma düzeni açısından benzerlikler sunan tipolojiler yaygınken, günümüzde sokak, meydan, çarşı gibi
geleneksel kent mekânına özgü tipolojilerini merkeze alarak projelendirilen, bunu kimliğin ve pazarlamanın bir
öğesi olarak kullanan ve belli temaları işleyen tipolojilere doğru bir geçiş görülmektedir. İlk AVM’lerden
Galleria, Capitol, Carusel benzer plan şemaları olan mekânsal örgütlenme sunarken, günümüzde kurulan
AVM’lerin, müşterileri çekmek için gittikçe farklı stratejiler izledikleri görülmektedir. (Özaydın ve Özgür,
2016).
1980 sonrası, İstanbul kenti için bir dönüm noktası olmuştur. 1980’li yıllarda İstanbul’un merkezine
yerleşen bina türlerinden biri de üst gelir grubuna hitap eden alışveriş merkezleri olmuştur. Alışveriş merkezleri
kentin yüksek gelirli bölgelerinde ana caddelerin cazibesini artırmıştır. “Buralarda bir gezintiye çıkıp ya da bir
kahvede oturup küresel türdeşliğin izdüşümü olan, bağlamından koparılmış bir kentsel mekânı yudumlama
havasına girmek mümkün hale gelmiştir”. Yeni alışveriş merkezleri, diğer dünya kentlerindeki üst düzey kentsel
ticaret merkezlerinin birebir benzeri olarak tasarlanmıştır. Ayrıca fastfood zincirleri de kısa süre içinde
yaygınlaşmıştır (Keyder, 2013: 24).
İstanbul özelinde özellikle son on yılda gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte İstanbul’un
hem merkezde hem çevrede bir şantiye haline geldiği görülmektedir. Daha ilk bakışta bile Mecidiyeköy-Maslak
Levent hattı gökdelenler ve rezidanslar ile birlikte ABD’deki Manhattan görünümünü kazanmıştır.
Zeytinburnu’nda gökdelenlerin inşa edilmesi ile birlikte İstanbul’un sembolü olan tarihi yarımadanın silueti de
bozulmuştur. Ancak mesele sadece siluetin bozulmasından ya da biçimin değişmesiyle sınırlı değildir.
Yenidünya düzenine eklemlenme sürecinde sermaye etkinliğinin maksimum düzeye ulaştığı bir şehir tipinin
yaratılması söz konusudur. Bu şehir tipi “küresel şehir”dir.” (Semercioğlu, 2016: 4).
Şekil 2’de İstanbul’daki AVM haritası yer almaktadır. İstanbul’un en popüler semtleri; Nişantaşı,
İstinye, Bakırköy, Taksim, Bostancı ve Levent turistlerin de uğrak mekânı olan bu semtlerin popülerliği içinde
yer alan alışveriş merkezlerinden gelmektedir. Mimarı yapıları, içinde yer alan büyük markalarıyla en popülerler
AVM’ler; İstinye Park, Kanyon, Cevahir Alışveriş Merkezi, Demirören AVM, Capacity, Nişantaşı City, Forum
İstanbul, Torium AVM, Zorlu Center, Palladiu’dur. (http://www.istanbul.com/tr, 2016).
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Şekil 2: İstanbul AVM Haritası

Kaynak: https://www.google.com/maps/, 2016.
Son yıllarda turizm sektörünün gelişmesi ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki
tüketicilerin alışveriş ilgilerinin artması ile alışveriş turizmi konsepti gittikçe önem kazanmaktadır. Birleşmiş
Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) yayınladığı ‘Küresel Alışveriş Turizm Raporu’na göre alışveriş
amacıyla seyahat eden kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Alışveriş amacıyla seyahat edilecek noktaların
seçiminde ürün fiyatlarının yanı sıra, varış noktasının çekiciliği de önem kazanmaktadır. Alışveriş turizmine
olan ilginin artması politikacılar, yöneticiler ve akademisyenlerin dikkatini çekmektedir. 2011 senesinden bu
yana düzenlenen Shopping Fest alışveriş turizminin Türkiye’deki en önemli örneğidir (Dönüşürken Büyüyen
Türkiye Perakende Sektörü, 2016). AVM’ler İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunmaktadır. AVM’ler genellikle
toplu ulaşım hatlarının en yoğun kullanıldığı yerlerde bulunmaktadır.
Özellikle metrobüs ve metro hatları üzerinde çok sayıda AVM görebilmek mümkündür. Küçük olarak
nitelendirebileceğimiz AVM’ler ise belirli bir bölgenin ulaşım havzası içinde yer aldığından yalnızca bölge
halkına hitap eder niteliktedir olup dışarıdan gidilmesi pek tercih edilmemektedir. AVM’ler kendi başına bir
soylulaşma simgesiyken, her AVM de farklı düzeyde soylulaşmayı beraberinde getirmektedir. Örneğin toplu
ulaşım ağları dışında yer alan AVM’ler belirli bir sosyo-ekonomik durumu gerektirmektedir. Bayrampaşa’da
otogara yakın bir yerde bulunan Forum İstanbul ya da metrobüs hattının üzerinde bulunan Mecidiyeköy’deki
Cevahir AVM düşük sosyo-ekonomik düzeydeki kesimlerin de erişebileceği ve bir boş zaman değerlendirme
alanı olarak kullanabildiği bir yerken, Nişantaşı’nda Nişantaşı City’s ve İstinye’deki İstinye Park özel araçla
ulaşımın mümkün olabildiği, çok küçük ama zengin bir kitleye hitap etmektedir. İstanbul’da AVM’lerin yeni
mekânları ulaşım hatlarının yanında değil yakınında ve bazı örneklerde dışında bulunan rezidanslar olduğunu
görmekteyiz. Rezidanslar bireylerin kentsel yaşamdan ayrıksı bir biçimde yaşayabilecekleri alanlar yaratmıştır.
Rezidansların içinde eğlence ve eğitim yerleri AVM’ler, dinlenme alanları vs. de bulunmaktadır (Semercioğlu,
2016: 8, 9).
3. SONUÇ YERİNE: AVM’LERİN İKTİSADİ, SOSYO-KÜLTÜREL VE KENTSEL YAPIYA
ETKİLERİ
Dünya tarihinde ilk kez 1900’lü yıllarda ABD ve İngiltere’de süpermarket şeklinde ortaya çıkan ve
günümüzde bildiğimiz anlamda ise 1950’lerde görülmeye başlayan AVM’ler, ülkemizde bedesten, pazar yerleri,
dükkânlar, haller, kapalı çarşılar, çok katlı mağazalar, süper ve hiper marketler şeklinde bir dizi tarihsel değişimin
sonucunda ortaya çıkmıştır. Küreselleşme sürecinin ivme kazandığı 1990’lı yıllarla birlikte tüketim çılgınlığının ve
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tüketim odaklı bir yaşam biçiminin temsilcisi haline gelen AVM’ler İstanbul’da 120’ye yakın bir sayıyla pek çok
Avrupa ülkesindeki AVM sayısını geride bırakmıştır.
1950’lerle birlikte Türkiye’de kentleşmenin hız kazanması ülkemizin AVM kültürü ile tanışmasını
beraberinde getirmiştir. Bilhassa AVM’ler son 10 yılda sermaye etkinliğinin maksimum düzeye ulaştığı bir şehir tipi
yaratmıştır ve bu şehir tipini ülkemizde küresel şehir olma yönünde kararlı adımlar atan ve Türkiye’de en fazla AVM
sayısını sınırları içerisinde barındıran İstanbul şehri en iyi temsil etmektedir.
AVM’ler, insanların iş yaşamının dışında kalan zamanın önemli bir kısmını buralarda alışveriş yaparak
geçirmesi, dinlenmesi, eğlenmesi, arkadaşları veya akrabaları ile alışılmış, sıradan mekânların dışında görüşebilmesi,
etkinlikler yapabilmesi ve eğlenmesi açısından önemli adrestirler. Bu özellikleriyle AVM’ler ilk alışveriş merkezinin
tasarımcısı olan Victor Gruen’in yeni bir sosyal mekân anlayışı çerçevesinde insanların sıkıcı çalışma ortamlarından,
soyutlanmış konut alanlarından, trafiğin yavaş ve kalabalık ortamından soyutlanıp sağlıklı bir toplumsal yaşamın tesis
edilmesi için AVM’yi olumlaması fikriyle doğrudan ilgilidir. Birçok yaş grubuna hitap eden AVM’ler tüketici
kesimin çok sayıda ihtiyacını bir arada karşılayan ve tüketicilere cazip gelen mekânlardır. Fakat birçok ihtiyacı tek bir
mekânsal çatı altında karşılayabilen AVM’ler, küçük ve orta ölçekli esnafın önemsemediği plastik paralarla, bireysel
kredilerle ticareti tetiklemekte, bu da tüketim çılgınlığı hastalığına kapılan hasta bir toplumu ortaya çıkarmaktadır.
AVM’ler anlamın hiçleştiği, imgenin nesnel gerçekliğini temsil etme yetisinden koptuğu post-modern bir hipergerçeklik dünyasını resmetmektedir. Genç kuşaklar tarafından zamanın bilinçsizce harcandığı, avare gezintilerin
yapıldığı, sahte mutluluk oyunlarının perdelendiği bir tiyatro sahnesini yansıtmaktadır. AVM’ler ‘bakkal amca” ’yı
tarihin eski yapraklarında bir hikâye olarak hapseden, küçük ve orta esnafın kepenklerinin kapandığı, orantısız
rekabetin ön plana çıktığı ticaret mekânları olmuştur. Ailelerinden daha çok AVM’leri özleyip, AVM’de ki oyunlarla,
etkinliklerle oynayıp oyalanan çocuklar aile bütünlüğü ve beraberliğinin farkına varamamaktadır. Beğeninin ihtiyacı
öncelediği AVM’lerde; fast-food kültürü ile sağlıksız beslenen çocukların yetiştiği, kültürel yemek geleneklerimizi de
derinden etkileyen bir durumla karşılaşılmaktadır. Ayrıca, son yıllarda yaşanan terör olayları AVM’leri ‘güvensiz’
hale getirmiştir. İnsanların en fazla tercih ettiği bu satış alanları, terör gruplarının hedefleri haline gelmiştir.
Kentin dokusunu ve mimarisini değiştirerek kentsel mekânı doğrudan etkileyen AVM’ler kentin tarihi,
kültürel dokusunun tahribi yanında yerel özgünlüklerini aşındırmakta ve kent kimliğinin de yok olma sürecini
beraberinde getirmektedir. Daha öncesinde medeniyetin beşiği olarak tabir edilen kentler artık sermayenin yerleşim
mekânı olmakta, küreselleşmenin kendi değerler sistemine uyumlu bir şekilde gelişme ve değişme gösteren yerler
haline gelmektedir. Ayrıca, küçük olarak tasvir edilen bir bölgenin ulaşım havzası içerisinde yer alan veya sadece üst
gelir gurubuna hitap eden ve toplu ulaşım ağları dışında kalan AVM’leri, zengin ve yoksul arasındaki derin uçurumu,
toplumsal bölünme veya kutuplaşmayı ortaya çıkarmaktadır.
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ÖZ
Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojinin dur durak bilmeksizin hızlı bir şekilde ilerlemesi dünyada
birçok konuda rekabetin artmasına neden olmaktadır. Bu rekabet yarışında ürünler, firmaların yanı sıra artık
ülkeler ve hatta şehirlerde bu yarıştan kaçamayacak duruma gelmiştir. Bu yarışta başarılı olan, kendini iyi
tanıtabilen, isimlerini duyurabilen şehirlerin, bulundukları bölge ve ülkenin yanı sıra, o şehrin vatandaşlarına
da hem ekonomik hem de sosyal alanda pozitif katkı sağladığı bilinmektedir. Bir şehrin rekabet ortamında
başarılı olabilmesi için öncelikli olarak elindeki değerlerin farkına varması, eksiklerini gidermesi ve zayıf
yönlerini düzeltmesi gerekir.
Bu çalışmanın amacı; bu şehrin pazarlanabilmesi için Van ilinde yaşanan katılımcıların zihninde oluşan Van
şehrine ait imajı ortaya çıkararak, şehrin markalaşma sürecine katkı sağlamaktır. Bu amaçla Van, bir şehir
markası olarak ele alınmış ve şehrin somut ve soyut imaj unsurlarının yanı sıra, Van şehrinde yaşayan
insanlara bu şehri çağrıştıran diğer imaj unsurları sorulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Van, marka imajı, marka kimliği

City, Identity and Image: The Case of Van City
ABSTRACT
Today, the rapid progress of globalization and technology are leading to increased competition in many
fields. Products, companies, countries and even cities have become unable to stay out from this competition.
It is also known that the cities that have succeeded in this competition, which can promote themselves well
enough and can make name, are also known to have positively contributed to their region and the country as
well as their citizens both in terms of economic and social areas. In order for a city to be successful in a
competitive environment, it must first recognize its values, resolve its deficiencies and must restore its
weaknesses.
The purpose of this study is to contribute to the branding process of the city by identifying the image of the
city of Van in the mind of the survey participants’ who are the living in Van province so that this city can be
marketed. With this purpose Van was examined as a city brand and alongside the tangible and intangible
components of Van, the other image components that remind Van to the citizens were measured.
Keywords: Van, brand image, brand identity
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GİRİŞ

Kendini tanıtabilen, ismini duyurabilen kentlerin imajlarının ve kimliklerinin daha olumlu
ve güçlü olduğu bir gerçektir. Kendine yetebilen bir kent olmak, küresel rekabetin içinden rekabet
edebilen mekânlar haline gelişini zorunlu kılmıştır. Bu rekabetin sonucu olarak bir kentin önde
olabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için farklılaşma çabası içine girmesi gerekmektedir. Bu
anlamda markalaşmak bir şehir için etkili bir yol gibi görünmektedir (Çalışkan ve ark.,2014).
Altunbaş (2007), literatürde farklı kavramlarla ifade edilen (place, nation, communities,
region, state, marketing) şehir pazarlaması kavramının yerini şehir markalaşması kavramının
aldığını ifade etmiştir.
Bugün bazı gelişmiş ülkeler bekledikleri ilgiyi, ziyaretçi ve yatırımcıyı hala ülkelerine
çekmeyi başaramazken, bazı ülkeler ise yıllarca hatta yüzyıllarca öncesinden elde etmiş oldukları
imajın üzerine çok az çalışmalar yapmalarına rağmen beklenilen ilgiyi sağlamaktadırlar. Şehirler ve
bölgeler içinde bu durum geçerlidir. İyi, güçlü ve olumlu itibara sahip tüm yerler neredeyse her
şeye diğerlerinden daha kolay ulaşırlar (Anholt, 2007). Marka stratejisi çeşitli yollarla elde edilen
şehre ait bilgilerin o şehrin geliştirilmesi için kullanıldığı yeni bir disiplin olarak tanımlanmaktadır.
Bu disiplin sayesinde o şehrin güçlü yanlarının belirlenmesi ile şehrin güçlü, olumlu ve farklı
yönlerinin o şehre kalıcı bir avantaj getirmesi amaçlanır (İçli ve Vural, 2010).
Rekabetin yoğun olduğu günümüz dünyasında bir şehrin diğer şehirler arasından
sıyrılabilmesi ve dünya refahından pay sahibi olabilmesi için yarış içerisinde olması mecburiyet
haline gelmiştir. Gençer (2015)'e göre "daha iyi anılmak", "hatırlanmak" ve "ziyaret edilmek" bir
şehrin itibarını artırmanın yanı sıra o şehrin gelirini de artırmaktadır. Bu durum o şehrin bulunduğu
bölgenin yanı sıra şehrin bulunduğu ülkenin de kalkınmasına katkı sağladığı gibi şehir insanları
üzerinde de pozitif bir etki yaratır.
Van Markası’nın geliştirilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmanın öncelikli hedefi Van
ilinde yaşayanların Van'a ait algılamalarından oluşan Van’ın mevcut marka imajı Van ilinde
yaşayan katılımcılardan elde edilen verilerle analiz edilmiştir. Van markasının kimlik ve kişilik
özelliklerinin olduğu durumlarda kayda geçmiştir.
Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış anket yöntemi kullanılmıştır. Van
şehrinin marka kimliği ve marka imajının belirlenmesine yönelik yapılan alan çalışması
kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak Van’a ilişkin Van’da yaşayanların
algısını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
Anket, Van’ın tanıtımı için Van'da yaşayan bireylerin demografik özellikleri, Van ilini öne
çıkaran ve Van denilince katılımcıların aklına gelebilecek özellikleri ortaya çıkaracak çeşitli
sorulardan oluşturulmuştur. Ankette yer alan soyut imaja yönelik ifadeler daha önce literatürde yer
alan ölçeklerden elde edilmiştir (Echtner ve Ritchie, 2003; Martinez vd. 2010; Özdemir ve Karaca,
2009).
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bir şehrin marka olması onun pazarlanabilir olması anlamına gelir. Bir şehrin
pazarlanabilir olması o şehrin insanlar tarafından arzu edilir olmasıdır. Girişimcileri, turistleri,
insanları çekebilmek, üretilen mal ve hizmetlere yeni pazarlar bulmak için şehir markasının
oluşturulması ve yönetilmesi gerekir. Başarılı bir şekilde markalanan bir şehir insanların zihnine
rakiplere göre farklı ve üstün özellikleri ile yerleşir. Eğer bu algılama yaratılabilirse insanlar bu
şehri yaşamaya değer bulur, öğrenciler bu şehirde eğitim almak isterler, girişimciler bu şehre
yatırım yapar ve turistler bu şehri gezmek, görmek isterler.
Bir şehrin pazarlanması üç kavram arasındaki ilişki üzerine temellenir, kimlik, marka ve
imaj. Marka kimliği, onun ne olduğunu, kim olduğunu diğer bir ifade ile çerçevesini belirler. İmaj,
insanlar tarafından nasıl görüldüğü, nasıl ayırt edildiğidir. Kısaca algılamalar bütünü olarak ifade
edilebilir. İmaj, herhangi bir sunuma dair duygusal ve rasyonel unsurlar üzerinden tüketicinin
çektiği zihinsel bir fotoğraftır. Duygusal ve rasyonel algılamaların bireylerin zihninde
değerlendirilmesi ile imaj oluşmaktadır. İmaj, algılama sürecine ilişkin olduğundan, subjektif bir
kavramdır. Bu açıdan şehirlerin gerçekte ne olduklarından çok bireyler tarafından nasıl
görüldükleri ve nasıl algılandıkları önem kazanmaktadır. Marka ise nasıl tanınmak istediğini ifade
eder. Her şehir kendine haz özelliklere ve üstünlüklere sahiptir. Markalama sürecinde bu özelikler
ve üstünlüklerin neler olduğu belirlenerek şehrin nasıl tanımlanacağı üzerine odaklanılır.
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Marka şehir oluşturma konusunda şehirlerarasında yaşanan rekabette, şehrin rakiplerine
göre hangi üstünlüklere sahip olduklarının yanı sıra, hangi özellikleriyle hedef kitle tarafından
algılandığı ön plana çıkmaktadır. Katılımcılar bir şehir hakkında değerlendirme ve seçim yaparken
o şehrin pazardaki imajı temel bir belirleyicidir. Bir şehrin marka olması için çalışılırken "şehrin
ne olduğu değil, ne olarak görüldüğü" sorusuna yanıt bulmaya yönelik cevaplar şehir imajının
oluşturulması ya da yeniden düzenlenmesinde öne çıkarılacak özelliklerin neler olacağına karar
vermede yol göstericidir (Gelibolu vd., 2014).
Kimlik ise, herhangi bir nesneyi ya da canlıyı belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü
olarak tanımlanmaktadır. Her insanın kendine ait kimlik ve kişilik özellikleri olduğu gibi her
şehrinden kendine özgü kent kimliği vardır. Topçu (2011)'a göre kimlik, "kent imgesini etkileyen,
her kentte farklı ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşıyan, fiziksel, kültürel, sosyoekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle şekillenen, kentliler ve onların yaşam biçimlerinin
oluşturduğu, sürekli gelişen ve sürdürülebilir kent kavramını yaşatan, geçmişten geleceğe uzanan
büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü bütünlüktür."
3. MATERYAL ve METOD
Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış anket yöntemi kullanılmıştır. Van
şehrinin marka kimliği ve marka imajının belirlenmesine yönelik yapılan alan çalışması
kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak Van’a ilişkin Van’da yaşayanların
algısını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Etik Kurulundan 30/05/2016 Tarih ve E.32989 sayılı izni alınmıştır.
Anket, Van'da yaşayan bireylerin demografik özelliklerini, Van ilini öne çıkaran belirleyici
özellikleri ve Van denilince katılımcıların aklına gelebilecek özellikleri ortaya çıkaracak çeşitli
sorulardan oluşturulmuştur. Anket soruları, Van şehrine ait bilinenler, Van şehrinde yaşayan
vatandaşlar ile ilgili düşünceler, Van şehrine ait soyut ve somut imaj ve ankete katılan bireylerin
demografik özelliklerinden oluşmaktadır. Ankette yer alan soyut imaja yönelik ifadeler daha önce
literatürde yer alan ölçeklerden elde edilmiştir (Echtner ve Ritchie, 2003; Martinez vd. 2010;
Özdemir ve Karaca, 2009).
Anket sorularının oluşturulma sürecinde, uzman görüşleri ve kanaat önderlerinin
önerilerine başvurulmuştur. Anket sorularının belirlenmesinin ardından anketin anlaşılırlığının
kontrolü için 50 kişiye pilot uygulama yapılmıştır. Anlaşırlığında sorun olan sorular gelen
eleştiriler doğrultusunda güncellenmiştir.
Araştırma örnekleminin belirlenmesinde, istatistiksel olarak, 2014 yılında 1.085.542 kişi
olan Van nüfusundan yola çıkılarak proje başvurusunda araştırma örneklemimiz 1000 kişi olarak
belirlenmiş, ancak örneklem daha genişletilmesi başarılmış ve araştırma sonunda 1634 kişiye
ulaşıldığı görülmüştür.
Araştırmada ulaşılması hedeflenen kamu ve özel sektör üst düzey yöneticileri ile çeşitli
meslek odaları ve STK yöneticileri için bir örnekleme yöntemi kullanılmamış olup 80 kişiye
ulaşılmıştır. Ayrıca, proje başvurusunda uygulanan örneklem planına göre; Van ilinin yerli halkı,
görev icabı Van’da ikamet eden vatandaşlar (asker, polis, öğretmen, üniversite öğrencileri, sağlık
personeli)ile Van’a çevre il ve ilçelerden çeşitli nedenlerle göç ile gelip yerleşenler olarak 3 başlık
altında toplanmış olan bu gruplarda, toplam 1000 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Hatta araştırma
sonucunda hedeflenen bu sayı aşılarak 1634 kişiye ulaşılmıştır.
Proje kapsamında üç başlıkta uygulanan örneklem planı dağılımları aşağıda sırası ile
sunulmuştur;
1. Van ilinde doğanlar; Van ili 13ilçeden oluşmaktadır. İlçelere göre 2014 yılına ait nüfus
sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Van ilinde doğan 316 kişinin ilçeler bazında dağılımını belirlemek
için tabakalı örnekleme yöntemine başvurularak ilçelerde anket yapılması gereken kişi sayısının
belirlenmesinin ardından, her ilçede rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen bu sayıların altında
kalınmamasına çalışılmıştır (Tablo 1). Toplamda 316 kişiye ulaşılması planlanan bu araştırmada
724 kişiye ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen örneklem sayıları Tablo 1'de detaylı olarak görülmektedir.
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Tablo 1. 2014 yılı ilçelere göre nüfus sayıları (TUİK)
İlçeler

Toplam Nüfus

İpekyolu
Erciş
Tuşba
Edremit
Özalp
Çaldıran
Başkale
Muradiye
Gürpınar
Gevaş
Saray
Çatak
Bahçesaray
Toplam

279.66
172.823
145.142
113.999
71.265
66.679
57.408
51.165
37.256
28.982
22.682
22.465
16.016
805.552

Planlanan Örneklem Gerçekleştirilen
Sayısı
Örneklem Sayısı
81
170
50
50
42
127
33
91
21
15
19
63
17
28
15
45
11
45
8
46
7
6
7
22
5
16
316
724

2. Görev icabı ikamet eden vatandaşlar (asker, polis, öğretmen, üniversite öğrencileri,
sağlık personeli); Kısıtlar bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı kurumlardan, kurum personel
listeleri alınamamış olup rastgele örnekleme yöntemi ile daha önce öngörülen 316 kişi yerine ancak
görüşmeyi kabul eden katılımcılar ile görüşülebilmiştir. . Bu grupta da yine hedeflenen katılımcı
sayısı aşılarak 340 kişiye ulaşılmıştır.
3.Van’a çevre il ve ilçelerden çeşitli nedenlerle göç ile gelip yerleşen vatandaşlar ; Bu
grupta yer alan katılımcılar iki şekilde belirlenmiştir. Birinci grupta olan ve Van’a çevre il ve
ilçelerden terör nedeniyle göç ile gelip yerleşen vatandaşlar1 ile yapılacak anketlere katılımcıların
belirlenmesi amacıyla, 5233 sayılı terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanun kapsamında kurulan Zarar Tespit Komisyonuna başvuran ve bu kanundan
yararlanan 16.000 kişinin adresleri alınarak sistematik örnekleme yöntemine başvurulması
planlanmıştır. Ancak,Van Valiliğinden gerekli izinlerin alınamaması kısıtı halinde kartopu
örnekleme yöntemi ile 158 kişiye ulaşılacağı proje başvurusunda belirtilmiştir. Kısıt nedeniyle bu
kişilere ait adresler temin edilememiş ve bölgesel yerleşim yöntemlerine göre kartopu örnekleme
yöntemi ile katılımcılara ulaşılmıştır. Ayrıca, proje başvurusunda hedeflenen katılımcı sayısı olarak
belirtilen 158 kişinin üzerinde bir katılımcıya ulaşılarak 171 kişiye anket yapılmıştır. Bu 171 kişi
içinde görüşme yapılanların 50'si Hakkarili, 5'i Şırnaklı, 5'i Diyarbakırlı ve 111’i Vanlıdır.
İkinci grupta yer alan ve Van’a çevre il ve ilçelerden terör dışı nedenlerle göç ile gelip
yerleşen vatandaşlara, bu vatandaşların bilgilerine herhangi bir kayıt sisteminde rastlanmadığı için
basit rastgele örnekleme yöntemi ile sokakta yapılan anketler ile ulaşılmıştır. Proje başvurusunda
ulaşılması hedeflenen bu gruptaki kişi sayısı 158 iken gerçekleşen anket sayısında197 kişiye
ulaşılmıştır.
Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde temel istatistiklerin yer aldığı demografik
bilgilere yer verilmiştir.

1

Terörden dolayı Van iline göç yoluyla gelip yerleşen vatandaşlarımızın 1994 yılında Yalım Erez
Mahallesine yerleştirildikleri bilinmektedir. Ancak ilerleyen yıllarda Van’a göç ile gelenlerin tam olarak
sayısı ve nerelere yerleştikleri hakkında düzenli bir kayıt tutulamamıştır. Van Valiliği bünyesinde bulunan
5233 sayılı terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında
kurulan Zarar Tespit Komisyonu başvurularak, şu ana kadar bu kanundan yararlanan 16.000 kişinin adresleri
alınarak sistematik örnekleme yöntemine başvurulacaktır. Eğer Valilikten gerekli izinler alınamazsa kartopu
örnekleme yöntemi ile 158 kişiye ulaşılacaktır.

569

570 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

3.1. Araştırmanın Kısıtları
2016 yılının ülkemiz açısından oldukça zorlu geçtiği bilinmektedir. Ülkenin hassas politik
gündemi nedeni ile güvenlik amaçlı çeşitli bölgelere yönelik yürütülen operasyonlar ve 15 Temmuz
2016 tarihinde meydana gelen kalkışma harekatı ardından gerçekleşen OHAL ilanı nedeniyle, Van
Valiliğinden almış olduğumuz 02.02.2016 tarih ve 2473 sayılı Van ve ilçelerinde anket yapmamıza
izin veren Valilik izin yazısına rağmen özellikle kamu kurumlarında anket yapılmakta oldukça
zorlanılmıştır.
4. BULGULAR
Ankete katılanların %55’ierkek (901kişi) ve %45 'i kadındır (733 kişi). Ankete katılanların
%66'sını Van'da doğanlar, %34'ünü ise Van dışında diğer illerde doğan katılımcılar oluşturmuştur.
Araştırmaya katılanların yaş dağılımı Tablo 1’de görülmektedir. Araştırmada, 18 yaş altı 26 kişi ve
80 yaş üzeri iki kişi bu ankete katılmak için gönüllü olmuştur. Nüfus 18-25 yaş aralığında ise
katılımın en yüksek oranda olduğu görülmektedir. TUIK (2016), 2016 adrese dayalı sayım
sonuçlarına bakıldığında da Van'ın genç bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Ankete katılanların yaş aralığı
Yaş Aralığı
Kişi Sayısı (f)
Yüzdelik Değer
<18
26
%2
18-25
620
%38
26-34
485
%30
35-43
286
%18
44-52
131
%8
53-61
59
%4
62-70
20
%1
71-79
5
%0
80-88
2
%0
Toplam
1634
%100
Araştırmaya katılanların eğitim durumları sırasıyla 677 kişi üniversite, 444 kişi lise, 117
kişi ilkokul, 107 kişi yüksekokul, 80 kişi ortaokul, 50 kişi doktora, 6 kişi okuryazar, 1 kişinin ise
okuryazar olmadığı görülmüştür. Ankete katılan 1634 kişi içinden 1506'sı meslek ya da uğraş
alanlarını belirtmiştir. Katılımcılardan lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hepsi
"öğrenci" başlığı altında, esnaf ve ticaret erbabı olan tüm katılımcılar "esnaf", doktor, hemşire, ebe,
sağlık teknikeri vb meslek gruplarının hepsi "sağlık personeli" başlıklarının altında toplanmıştır.
%21 ile en fazla orana ulaşan grupta “öğrenci” katılımcıları görmekteyiz. Daha sonra yüksek
orandaki çoğunluğu öğretmen (%14) ve diğer devlet memurları (%14) oluşturmuştur. Ankete
katılanların %66'sı Van doğumlu olup (1044 kişi) , %34’ü Van dışında doğduklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların Van’da yaşama sürelerine ilişkin veriler incelendiğinde katılımcılardan 438 kişinin
(%28) 21-30 yıl arasında,349 kişinin (%22) 11-20 yıl arasında ve 349 kişi (%22) 1-10 yıl arasında
Van’da yaşadığı görülmektedir ve bu üç grup ankete katılanların büyük çoğunluğunu
oluşturmaktadır.
Ankete katılan katılımcıların doğum yerlerine göre yaş grupları incelendiğinde
katılımcıların büyük çoğunluğunu 18-52 yaş aralığındakilerin oluşturduğu görülmektedir. 18 yaş ve
altındaki katılımcıların sadece Van ve Hakkâri doğumlular olduğu ve 62 yaş ve üzerindeki
katılımcıların ise sadece Van doğumlu oldukları görülmüştür.
“Van bir insan olsaydı cinsiyeti ne olurdu?”sorusuna toplam 1508 kişi cevap vermiş olup
126 katılımcı (55 kadın, 71 erkek) bu soruyu hem tam anlamadıkları için hem de yanıt vermenin
cinsellik algılamasına dayalı olarak "ayıp" olduğunu düşünerek (soru hakkında açıklama
yapılmasına rağmen) yanıtlamak istememiştir.
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Tablo 3. Van, bir insan olsaydı cinsiyeti ne olurdu sorusunun cevaplanma sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Her İkisi
Toplam
Erkek
%51 (428)
%26 (216)
%23 (189)
%100 (833)
Kadın
%39 (264)
%41 (275)
%20 (136)
%100 (675)
Toplam
%46 (692)
%33 (491)
%22 (325)
%100 (1508)
Van bir insan olsaydı cinsiyeti ne olurdu?sorusunun yanıtları incelendiğinde katılımcılar bu
soruya %46 lık bir oranda erkek ve %33 lük bir oranda ise kadın olurdu yanıtını vermiştir. Ayrıca
Tablo 3 incelendiğinde erkek katılımcıların %51’i erkek ve %26’sı kadın olurdu yanıtını verirken,
kadın katılımcıların %41’i kadın ve %39’u erkek olurdu yanıtını vermiştir.
Van bir insan olsaydı, cinsiyeti ne olurdu? Neden? sorusunun yanıtları incelendiğinde
katılımcıların bu soruya verdiği yanıt sayısı 1220 olmuştur. Bu yanıtlarda ortak ifade edilen 75
özellik olduğu görülmüştür. Bunlardan öne çıkanlar sırasıyla %11'i İklim özelliği (Sert-Soğuk),
%11 Şehrin estetik görüntüsü, %9'u Her kültürden/cinsten insan barındırması yanıtlarını vermiştir.
Van'ın cinsiyetini ne olurdu? neden? sorusuna; erkeklerin %64'ü, kadınların ise %36'sı iklim
özelliğinden dolayı erkek yanıtı verirken şehrin estetik görüntüsünden dolayı kadın olurdu yanıtını
verenlerin %44'ü erkek, %56'sının da kadın olduğu görülmüştür.
Gelecek on yılda Van'da yaşamayı düşünür müsünüz? sorusuna katılımcılardan 52 kişi
yanıt vermemiştir. Yanıt veren 1582 kişi arasından %43'ü evet, %29'u hayır yanıtını verirken,
%28'inin de kararsız olduğu görülmektedir. Katılımcıların Evet/Hayıt/Karasızım yanıtlarına göre
cinsiyetlerin gelecek on yılda Van'da yaşama düşüncesinin incelendiği evet yanıtını verenlerin %59
erkek olduğu görülmektedir. Ayrıca cinsiyetlerin kendi içinde vermiş oldukları
Evet/Hayır/Kararsızım yanıtlarına göre tercihlerine bakılacak olursa erkeklerin %46'sı, kadınların
ise %40'nın gelecek on yılda Van'da yaşamayı düşündükleri görülmektedir.
Van bir insan olsaydı nasıl bir kişiliğe sahip olurdu? sorusunun yanıtları incelendiğinde
katılımcıların bu soruya verdiği yanıt sayısı 4461 olmuştur. Bu yanıtlardan anlam birliği olanlar
gruplandırıldığında 161 başlık elde edilmiştir. Bu soruda en yüksek değeri alan Van bir insan
olsaydı misafirperver olurdu yanıtını 200 kişi vermiştir ve bu değer toplamda 161 başlık altında %4
lük bir orana karşılık gelmektedir (Tablo 4). Yine 200 kişi içinde bu yanıtı verenlerin oranının
erkek katılımcılarda %52 ve kadın katılımcılarda %48 olduğu görülmüştür.
Tablo 4.Van bir insan olsaydı nasıl bir kişiliğe sahip olurdu?
Nasıl bir insan
Yanıt Sayısı
Yanıt Yüzdesi
Misafirperver-Konuksever
200
%4
Dürüst-Sözün Eri
187
%4
Güzel
153
%3
Sıcakkanlı
148
%3
Sert-Katı-Haşin-Sert Mizaçlı
131
%3
Cesaretli-Cesur-Yiğit-Mert
120
%3
Yardımsever
105
%2
Güvenilir
84
%2
Samimi
81
%2
İyi
75
%2
...
Toplam
4461
%100
Van kenti, günümüzde, hangi özellikleri ile öne çıkmaktadır? sorusunun yanıtları
incelendiğinde katılımcıların bu soruya verdiği yanıt sayısı 3038 olmuştur. Bu yanıtlarda ortak
ifade edilen 100 özellik olduğu görülmüştür. Sıralamaya göre Van gölü öne çıkan özellik olarak
558 katılımcının ortak yanıtı olmuş ve toplamda %19 luk bir oranı yakalamıştır. Bunu sırası %12
ile Van kahvaltısı, %10 ile Siyasi olaylar ve terör , %8 oranı ile Van kedisi takip etmektedir. Bu
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soruya verilen yanıtlar içinde Van gölü özelliği için yanıt verenlerin %48 i erkek ve %52 si
kadınlar olmuştur.
Van insanının genel kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusunun yanıtları
incelendiğinde bu soruya verilen yanıt sayısı 3834 olmuştur. Birinci sırada gelen Van insanı
misafirperverdir yanıtı 521 kişi tarafından verilmiştir ve bu yanıt %14 lük bir orana karşılık
gelmektedir. Daha sonra bu özellikleri sırasıyla %10 ile sıcakkanlı, %6 ile yardımsever , %5 dürüst
yanıtlarının verildiği görülmüştür. Ayrıca birinci sırada öne çıkan misafirperver özelliği için 3834
yanıt içinden %52sini erkekler ve %48’sini kadınlar oluşturmaktadır.
Van’ın Türkiye’ye sunduğu benzersiz bir değer/fayda var mıdır? Sorusuna 1489 yanıt
alınmıştır. Van gölü yanıtını 438 kişi (%29) vermiştir. İkinci sırada 120 kişi Van kahvaltısı (%8),
105 kişi Van kedisi (%7) yanıtını vermiştir. Van’ın Türkiye’ye sunduğu benzersiz bir değer/fayda
var mıdır? sorusunun incelendiğinde Van Gölü yanıtını verenlerden %56 'sı erkek ve %44 'ü kadın
katılımcılardır.
Van'ın diğer şehirlere göre avantajları nelerdir? sorusunun yanıtları incelendiğinde bu
soruya verilen yanıt sayısı 1761 olmuştur. Bu yanıtlarda ortak ifade edilen 72 avantaj olduğu
görülmüştür. Bu yanıtlar incelendiğinde 391 kişi tarafından %22 oranı ile Van gölünün şehrin en
önemli avantajı olarak ifade edildiği görülmüştür. Daha sona sırasıyla %7 oranı ile sınır şehri
olması, %6 oranı ile ulaşım kolaylığı yanıtları alınmıştır. Van gölü yanıtını veren 391 kişinin
%58'inin erkek %42'sinin kadın olduğu, sınır şehri olması yanıtına bakıldığı zaman erkeklerin
%77'i, kadınların %23'ünün bunu avantaj olarak değerlendirdiği de görülmektedir.
Van'ın diğer şehirlere göre dezavantajları nelerdir? sorusunun yanıtları incelendiğinde bu
soruya verilen yanıt sayısı 1660 olmuştur. Bu yanıtlarda ortak ifade edilen 83 dezavantaj olduğu
görülmüştür. Bu yanıtlar arasından 195 kişinin (%12) soğuk kış şartları yanıtını verdiği
görülmektedir. Sırasıyla %11 oranı ile terör ve güvenlik sorunu %9 oranı ile de ulaşım sorunu, %7
ile iş olanaklarının yetersizliği, %6 gelişmemiş ve gelişime kapalı yanıtının geldiği görülmektedir.
Cinsiyetler ile ilişkili olarak dezavantajlar değerlendirilecek olursa iş olanaklarının yetersizliği
yanıtı veren katılımcıların %60'ını erkek katılımcılar oluşturmaktadır.
Van'ın soyut imajına yönelik algıların ölçülmeye çalışıldığı ölçme aracına katılımcılardan
1633 yanıt alınmıştır. İstatistiksel olarak eksik gözlemler için Ortalama Değer Atama (Mean
Substitution) tekniği kullanılarak yanıt sayısı 1634'e tamamlanmıştır. 5 üzerinden değerlendirilen
bu ölçme aracına ait ortalama puanlar Tablo 5'te görülmektedir.

Yorucu
Kasvetli
Kötü
İçe Kapanık
Soğuk
Durgun
Sıkıcı
Gürültülü
Aşırı Kalabalık
Ucuz
Güvenli
Düzenli

Tablo 5. Van'ın soyut imajına yönelik algılar
N
Min
Max
Ortalama S.Sapma
1634
1
5
3
1,29
1634
1
5
3
1,24
1634
1
5
4
1,22
1634
1
5
3
1,28
1634
1
5
4
1,41
1634
1
5
3
1,27
1634
1
5
3
1,25
1634
1
5
3
1,25
1634
1
5
3
1,27
1634
1
5
3
1,26
1634
1
5
3
1,36
1634
1
5
3
1,34

Dinlendirici
Heyecan Verici
Hoş
Dışa Açık
Cana yakın
Canlı
İlgi Çekici
Sessiz
Sakin
Pahalı
Güvensiz
Düzensiz

Şehrin soyut imajının ortalama puanlarına bakılacak olursa kötü-hoş düşüncesi aralığında
katılımcılar hoş düşüncesine, soğuk-cana yakın düşüncesi aralığında cana yakın düşüncesine
katıldıklarını (4) ifade etmişlerdir. Geri kalan düşünceler aralığında kararsız kaldıkları
görülmektedir.
Sizce Van aşağıdakilerden hangisi ile simgelenmesi ya da hangi özelliği ile dışarıya
tanıtılması gerekir? sorusunun yanıtları incelendiğinde katılımcıların bu soruya verdikleri yanıt
sayısı 11739 olmuştur, 17 özellik içinde en yüksek değeri Van kahvaltısının (%12) aldığı
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görülmüştür. Daha sonra sırayla %10 Van kedisi, %9 Muradiye şelalesi, %8 Hoşap Kalesi ve %7
ile Van Gölü gelmektedir. Van kahvaltısı tercihinde bulunan 1423 kişinin %58'i erkek %42'sinin
kadın olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Günümüzde hızla artan rekabet sadece ürünler ya da firmalar bazında değil artık ülkeler ve
şehirler arasında da yaşanmaktadır. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi iletişim imkanlarının
artması ile bilginin hızla yayılmasının yanı sıra ulaşım imkanlarının da gelişmesi ve daha satın
alınabilir hale gelmesi gibi faktörler sayesinde birçok insan dünyayı dolaşabilmektedir (Toksarı
vd., 2014).
Pazarlamada bir mal ya da hizmetin tüketicilerde pozitif algı oluşturması için geliştirilen
stratejiler bir şehrin pazarlanmasında da başarılı bir şekilde kullanılabilir. Tüketicinin gözünde
markalaştırılmak istenen şehri ilgi çekici hale getirecek pazarlama faaliyetleri planlanır. Başka bir
şekilde ifade edecek olursak bir şehrin imajı sıfırdan inşa edilir (Kanıbir vd., 2010).
Diğer şehirler arasından sıyrılıp çıkmak bir rekabet avantajı yakalamak isteyen şehirlerin
marka olmalarını sağlayacak özelliklerini belirlemeleri ve bunlardan faydalanmanın yollarını
aramalıdır ( Altunbaş, 2007).
Bu çalışmanın amacı bu şehrin pazarlanabilmesi için Van ilinde yaşanan katılımcıların
zihinde oluşan Van şehrine ait imajı ortaya çıkararak şehrin markalaşma sürecine katkı sağlamaktır.
Bu amaçla Van, bir şehir markası olarak ele alınmış ve şehrin somut ve soyut imaj unsurlarının
yanı sıra Van şehrinde yaşayan insanları ve bu şehri çağrıştıran diğer imaj unsurları ölçülmüştür.
Araştırma kapsamında katılımcılar sorulan ilk soru Van’ın kimliğine yönelik bir soru
olmuştur. Bu bağlamda Van bir insan olsaydı cinsiyeti ne olurdu? sorusuna katılımcıların %46’sı
erkek, %33’ü kadın ve %22'si her ikisi olurdu yanıtını vermiştir. Ayrıca kadın ve erkek
katılımcıların cinsiyet belirleme nedenlerinde hangi özelliklere hangi cinsiyeti seçtikleri
sorgulanmış kadın katılımcıların %94'ü ve erkek katılımcıların %82'si iklim özelliğinin sert ve
soğuk olmasından dolayı erkek yanıtını verdikleri görülmüştür.
Katılımcıların % 43’ü Van’da gelecek on yılda Van’da yaşamayı düşünürken % 28’i
kararsız kalmıştır. Erkek katılımcıların gelecek on yılda Van’da yaşama isteği kadınlara göre daha
yüksek bir oranda kendini göstermiştir (erkek% 46, kadın % 40).
Yine Van’ın kent olarak kişiliğinin belirlenmesine yönelik oluşturulan Van bir insan
olsaydı nasıl bir kişiliğe sahip olurdu? sorusuna büyük oranda Van’ın misafirperver olduğu, dürüst
ve sözünün eri bir kişiliğe sahip olduğu yanıtı alınmıştır
“Van” denilince akla ilk gelenler sırasıyla “Van gölü (% 19), Van Kahvaltısı (%12), Van
Kedisi (%8),Van Kalesi (%4) Akdamar adası (%3) Van balığı (%2) olmaktadır. Van gölü,
Van kahvaltısı, Akdamar adası ve Van balığının aslında medya ve basında iyi tanıtılmadığı, şehrin
tanıtımının iyi bir şekilde yapılması durumunda Van Gölü, Van kahvaltısı, Van Kedisi, Van Kalesi,
Akdamar Adası ve Van balığının Van şehir markasına cazibe kazandıracak bir çekim unsuru
olacakları söylenebilir.
Van halkına yönelik olumlu algısal özellikler sırasıyla, misafirperver, sıcakkanlı,
yardımsever, dürüst ve cana yakın özelliklerdir. Bununla yanı sıra Van halkı için algılanan
olumsuz özellikler, kaba (%3) ve dolandırıcı (%2) olmalarıdır.
Van gökyüzünü, geniş ufukları ve huzuru temsil eden mavi renk ile özdeşleştirilmektedir.
Bu rengin Van’ı hatırlatmasının nedeni Van gölü olarak (%46) katılımcılar tarafından kabul
edilmektedir.
Van’ın Türkiye’ye sunduğu benzersiz değer ve faydaların ilk üçü Van Gölü (%29) Van
Kahvaltısı (%8), Van Kedisi (%7) olarak görülmüştür. Van’ın diğer şehirlere göre avantajları
arasında Van gölü (% 22) sınır şehri olması (%7) ve ulaşım kolaylığı konusunda (%6) avantajlar
sağlaması olarak kabul edilmektedir. Şehrin dezavantajları arasında ise soğuk iklim şartları (%12)
güvenlik (%11) ve ulaşım sorunu (%9) sıralanmıştır.
Van’ın hangi simge ve özelliği ile tanıtılması ile ilgili Van halkı, Van Kahvaltısı (%12),
Van Kedisi (%10), Muradiye Şelalesi (%9) olarak ilk üç sırada göstermiştir. Daha sonra Hoşap
Kalesi Van Gölü, Çavuştepe, Van Balığı, Abalı Kayak Merkezi gelmektedir.
Van’ın tanıtılmayan/unutulan/gizli kalan değerleri arasında Van Gölü, Başkale
Travertenleri, Başkale Peri Bacaları ve doğal güzellikleri ilk sıralarda yer almıştır.
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Van’ın soyut imajı değerlendirildiğinde halk Van’ı hoş ve cana yakın bulurken, orijinal,
canlı, sıcakkanlı ve aileye uygun olma durumuna katıldıkları Van’ın heyecan verici, ucuz, sessiz,
düzenli, güvenli olduğu konusunda kararsız kaldığı görülmektedir. Aslında tarihi dokusu, doğal
güzellikleri, yerel mutfağı, kedisi ve peyniri olan bir şehrin olumlu düşüncelere yönelik algıların
pozitif yönde geliştirilmesi bu olumlu algıları arttırmaya dönük iletişim çabalarına ihtiyaç olduğu
görülmektedir.
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TÜRKİYE’DE LİYAKAT, PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SÖZLEŞMELİ
İSTİHDAM ÜZERİNE…
Doç.Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,
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ÖZ
Türkiye’de kamu personel sistemi nasıl olmalı, alan nasıl yönetilmeli sorusu aslında Cumhuriyetin temellerinin
atıldığı yıllardan günümüze kadar geçen dönemde üzerinde en çok tartışılan alanlardan biri olmuş ve hemen hemen her
dönem kamu yönetimi reformlarının temelini oluşturmuştur. Kamu personel sistemi alanındaki problemlerin açık bir
biçimde teşhis edilmesi önümüzdeki dönemde yapılacak olan reformların başarıya ulaşması açısından büyük bir gereklilik
teşkil etmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışmanın amacını “kamu personel yönetimi alanında sorun tespiti
yapmak” ve “tespiti yapılan sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmak” oluşturmaktadır. Çalışmada ele alınacak
başlıklar performans, liyakat sistemi ve esneklik olacaktır. Bu kavramlar özelinde Türkiye’de kamu personel sisteminin
yapı taşları inşa edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, kamu personel yönetimi, performans, liyakat sistemi, esneklik.
Thinking About the Public Personnel Administration Problems and Solutions in Turkey
Abstract
One of the popular questions in Turkey is how should be the public personnel system in Turkey and how the
system should be managed from the year the foundation of the republic until today. That questions form the basis of almost
every period of the public administration reforms. Clearly identifying the problems in the field of public personnel system
poses a major requirement for the success of the reforms to be made in the future. Based on these considerations the
purpose of this study is; “to determine problems in the area of public personnel administration" and “try to bring solutions”.
Topics to be discussed in this study will be; performance, merit system and flexibility. With analyzing these concepts, we
will try to build the blocks of public personnel system in Turkey.
Keywords: Turkey, public personnel administration, performance, merit system, flexibility.

1.

GİRİŞ

Türkiye’de kamu personel sistemi nasıl olmalı, alan nasıl yönetilmeli sorusu aslında Cumhuriyetin
temellerinin atıldığı yıllardan günümüze kadar geçen dönemde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri olmuş
ve hemen hemen her dönem kamu yönetimi reformlarının temelini oluşturmuştur. Kamu personel sistemi
alanındaki problemlerin net bir biçimde teşhis edilmesi önümüzdeki dönemde yapılacak olan reformların
başarıya ulaşması açısından büyük bir gereklilik teşkil etmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışmanın
esas amacını “kamu personel yönetimi alanında sorun tespiti yapmak” ve “tespiti yapılan sorunlara çözüm
önerileri getirmeye çalışmak” oluşturmaktadır. Böyle “genel” bir başlık alında ele alınıp tartışılabilecek pek çok
konu bulunmakla birlikte seçilenler liyakat, performans ve esneklik (sözleşmeli personel) olmuştur. Diğerlerine
göre “öncelik” teşkil ettiği düşünülen bu sorunlar çalışmada ele alınarak, Türkiye’de kamu personel sisteminin
yapı taşları inşa edilmeye çalışılacaktır.
2.

LİYAKAT

Geçmişte ve içinde bulunduğumuz dönem itibariyle değerlendirdiğimizde Türkiye’nin kamu personel
yönetimi alanındaki en temel sorunu “liyakat” sorunudur. Liyakat, “layık”, “uygun”, “yeterli” anlamlarına
gelmektedir. Liyakat sistemi; “Kamu hizmetine girişin ve hizmet içinde her türlü görevlendirme ve yükselişin
tüm yurttaşlara açık olduğu ve bu süreçlerin yalnızca göreve uygunluk, yeterlik, başarı ölçütüne dayandırıldığı
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bir sistem” (Güler, 2005: 143) olarak tanımlanabilir. Liyakat sisteminin karşısında “kayırmacılık” yer alır.
“Kayırma sistemi, kamu görevlilerinin hem hizmete giriş hem de hizmette kalış bakımından belli bir ideolojiye,
siyasal partiye, etnik-mezhebi alt kültüre, belli bir sosyoekonomik zümreye aidiyet ya da bağlılık ölçütüne göre
dağıtılması olarak tanımlanabilir.” (Güler, 2005: 142).
Yağma ama genel anlamda kayırmacılık sistemi en yaygın biçimde ABD’de uygulanmıştır. Diğer ülkelerde
buna benzer uygulamalar olsa da bunlardan hiç biri ABD’deki sistemin boyutlarında değildir (Aykaç, 1990:
100). Burada kayırma sisteminin iki ana unsuru bulunmaktaydı: Memuriyetlerin iktidarla birlikte dönerek
değişmesi ve son derece siyasileşmiş personel sisteminden oluşan bürokrasi (Güran, 1980: 88). Kayırma sistemi
ABD’de özellikle Başkan Andrew Jackson döneminde bir devlet politikası olarak topyekûn uygulamaya
konmuştur. Daha o yıllarda uygulanması şiddetle eleştirilen1 bu sistem; Başkan Grant döneminde toplumu saran
skandalların yoğunlaşması, 1881 yılında Başkan Garfield’ın “iş bulma ümitleri yıkılmış bir memuriyet
arayıcısı” tarafından öldürülmesi ve sistemin mevcut partilerin profesyonel kadrolarını yaralaması sebebiyle terk
edilmeye başlanmış ve 1883 yılında Pendlton Act ile reformun ilk adımı atılmıştır. Böylece ABD’de
kayırmadan liyakat sistemine yöneliş başlamıştır. Ancak sistem varlığını uzun yıllar sürdürmüştür (Güran, 1980:
91-96).
Bugün için liyakat sisteminin otoriter ve totaliter rejimlerde bile, bir süre sonra kendi çarkını çevirmek için ,
“çaresiz” başvurmak zorunda kalınan, hem ülkede hem de bürokraside yozlaşmaya, karanlık, kapalı ve çeşitli
suiistimallerle dolu hayata karşı “fren” görevi yapan bir sistem (Güran, 1980: 123) olduğuna ilişkin hemfikir
olunmuştur. Liyakat sistemi demokratik bir yönetimin personel yönetimdeki ayağıdır. Bu ayak ne kadar sağlam
ve güçlü olursa halkın devlete ve yönetime güveni artacaktır. Çünkü liyakat sistemi, eşitliğin, hakkaniyetin,
açıklığın, dürüstlüğün, hak etmenin, hukuki yollarla hakkını aramanın ve elde edebilmenin mümkün olduğu tek
sistemdir.
Peki Türkiye’de durum nedir?
Uygulamayı tamamen bir kenara bırakıp mevzuat üzerinden konuşacak olursak; Türkiye’de kayırma
sistemine hiçbir zaman itibar edilmediği ve mevzuatta liyakat sistemini emreden hükümlerin yer aldığı tespit
edilecektir. Ancak mevzuatla uygulama örtüşmemektedir. Liyakat2, her ne kadar 657 sayılı DMK’nın temel
maddeleri arasında tanımlansa da Türkiye’de hizmete giriş ve hizmette yükselme açısından bu ilkeye bağlı
kalındığını söylemek zor gözükmektedir. Kamuda 1999 yılında DMS ile merkezi sınav sistemine geçilse de
hizmete giriş sınavlarında kayırmacılık yapıldığına ilişkin iddialar hep süregelmiştir. Bürokrasiyi oluşturan
personelin kimlerden oluşacağı meselesi, devlet mekanizmasının kimlerden oluşacağı meselesine dayandığı için
önemlidir. Bu sebeple Türkiye’de kamu personel yönetiminde sorunlar başlığı altında tartışılması gereken ilk
başlık hep “liyakat” olmuştur.
Bir ülkede kamu personel sisteminde liyakatin sağlanmasına ilişkin çeşitli kurallar koyulabilir, buna ilişkin
farklı kurumlar oluşturulabilir. Ancak öncelikle sistemin uygulanmasına ilişkin “niyet” olmalı ve bu niyet
kararlılıkla uygulanmalıdır. Yapılması gereken; hem memuriyete girişte hem de hizmet içinde yükselmelerde
tek ölçütün adayın bilgisi, yeteneği, becerisi olması, bunlar sınav sistemiyle objektif bir biçimde ölçülmesi, bu
sınavlara herkesin eşit koşullar ve olanaklar altında katılması, sınavların açıkça ve hakça düzenlenmesidir.
Liyakat ilkesi, dünyadaki ülke örnekleri de değerlendirdiğinde görülmüştür ki bir ülkede personel sisteminin
“olmazsa olmazı”dır. Bu ilke uygulanmazsa kamu personel yönetiminde yaşanan diğer sorunlar üzerinde

1832’de ABD’de Senato Genel Kurulunda, Henry Clay, kayırma sistemini şöyle eleştiriyordu:” Bu, Roma
İmparatorluğunun en kötü döneminden gelen, nefretle karşılanacak bir sistemdir. Eğer, bu sistem devam ettirilecekse, eğer
kamu görevlileri, insanların şeref ve vakarı, her Başkanlık seçiminin sonuçlarına göre karmakarışık edilecekse, giderek hoş
görülmez boyutlara ulaşan yönetimimiz ve kurumlarımız, herhalde sonunda, Bizans’takine benzer acımasız bir despotizme
varacaktır.” The Commision On Political Activity of Goverment Personnel: A Commission Report Findings and
Recommendations (1967), (Volume 1) 7,Washington DC’dan aktaran (Güran, 1980: 92).
2
“Devlet kamu hizmeti görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat
sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.”
1
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düşünmek anlamsızlaşacaktır. Liyakat, dominonun ilk taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa sistemin bütün taşları
yerinden oynayacak ve sistem yerle bir olacaktır.
3.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Türkiye’de kamu personel yönetimindeki sorunlar başlığı altında ikinci olarak performans değerlendirme
konusu ele alınacaktır. Bu başlığın seçilme nedeni Türkiye’de 2011 yılında çıkan 6111 sayılı Torba Kanunla3,
1879 4 da temeli atılan “sicil sistemi”nin kaldırılmış olması ve yerine herhangi bir personel değerlendirme
yönteminin getirilmemesidir. Oysa personel değerlendirme, mevcut personel yönetiminin temel yapı
taşlarındandır. Personel değerlendirme, kişinin yaptığı işteki başarı ya da başarısızlığını, işe uyumunu ölçmenin,
örgütte mevcut durumunu değerlendirmenin ve örgütte yapılması gereken kişinin kariyerine yönelik
planlamalarının temel dayanağıdır. Türkiye’de yavaş yavaş uygulamaya geçen “yeni” yönteminin “performans
değerlendirme” olduğu bilinmekle birlikte bu yöntemin, Türkiye’de mevcut sistem değerlendirdiğinde, başarıya
ulaşacağına dair şüphelerimiz bulunmaktadır.
Performans değerlendirme bir “personel değerlendirme yöntemi”dir. Personelin bulunduğu görevde yaptığı
işin niteliğini ve miktarını önceden belirlenmiş iş standartlarıyla karşılaştırmaya dayanmaktadır. Dilimize
İngilizce “performance” kavramından geçmiş ve “iş başarımı” olarak Türkçeleştirilmiştir Kısaca; “belli bir
hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş bir faaliyetin sonucunda ortaya çıkanı sayısal olarak ve kalite açısından
betimleyen bir kavram” (Akal, 1998: 1) ya da “bireyin, grubun veya kurumun, bir işin yapılması için
amaçlanan hedefe yönelik olarak hangi seviyeye ulaşabildiğinin sayısal ve nitelik yönünden göstergesi”
(Songar,1995: 1) olarak tanımlanabilir. Aslında çalışanın başarısını “matematiksel” olarak ölçmeye dayanır. Bu
anlamda özel sektörün çalışma mantığına uygun bir personel değerlendirme yöntemidir.
Palmer ve Winters’a göre performans değerlendirmenin iki genel işlevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki
çalışanın iş performansını örgüte ilişkin yönetsel karar alma aşaması için ölçmektir. Buna göre personel
değerlendirme yönteminin uygulandığı bir örgütte, ücret artışları, ikramiyeler, eğitim, disiplin, terfi ve diğer
yönetsel etkinliklere ilişkin olarak alınacak kararlar performans değerlendirme sürecinden elde edilen bilgilere
dayanır. Performans değerlendirmenin bir diğer işlevi ise, çalışanların “iş tanımında” ve/veya “iş analizinde”
saptanan standartları yerine getirip getirmediklerini ölçerek (Palmer ve Winters, 1993: 66) çalışanların görevde
kalmalarına ya da ayrılmalarına karar verebilmektir.
Performans değerlendirme yöntemi bu iki ana işlev için kullanılmaktadır. Peki Türkiye açısından durum
böyle midir?
Türkiye’de kamuda performans değerlendirme ve ücret sisteminin uygulandığı belli başlı alan sağlık
alanıdır. Sağlık alanında performans değerlendirme hem bireysel hem de kurumsal olarak yapılmakta olup
ücretle ilişkilendirilmiştir. Alana ilişkin ayrıntılı bir analiz yapıldığında5, sisteme ilişkin aksaklıkları bir tarafa
bırakacak olursak, performans değerlendirme yönteminin ücretle ilişkilendirildiği için “kuralına ve mantığına
uygun bir biçimde” uygulandığını söyleyebiliriz.
Performans değerlendirme yönteminin “uygulanmaya çalışıldığı” bir diğer alan ise “mülki idare”dir. Mülki
idare amirlerinin bireysel performanslarını belirlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından TODAİE
danışmanlığında 1 Şubat 2006 yılında Mülki İdare Amirlerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Araştırması (MİAPER) yapılmıştır. 8 ay süren bu araştırma sonucunda vali ve kaymakamlar için performans
kriterleri “liderlik” ve “görev”olarak iki başlığa ayrılmış, ancak ağırlık “görev” performansına ilişkin kriterlere
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu”, RG: 25.02.2011, 27857.
4
Devlet memurlarının sicilleri genel olarak ilk defa 1879 yılında çıkarılan “Ahval-i Memurin-i Sicil Komisyonu
Talimatı”nda yer almaktadır. Bu talimatname ile Sadrazamdan Nahiye Müdürüne kadar bütün mülkiye, adliye ve maliye
memurları için bir sicil komisyonu kurulmakta ve memurlar hakkında toplanan siciller bu komisyonda toplanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. (Orhun, 1964: 65).
5
Ayrıntılı bilgi için bkz. (Sayan ve Şahan, 2011: 33-70).
3
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verilmiştir. Böylece liderlikle ilgili 10, görev alanı ile ilgili olarak ise 90 olmak üzere toplam 100 bireysel
performans kriteri belirlenmiştir. Bir sonraki aşama ise belirlenen iki temel başlık altındaki performans kriter
gruplarının ve her bir grupta yer alan kriterin önem derecesine göre performans puanı belirlenmiştir. Soyut
nitelikli kişisel özelliklere ilişkin performans kriterlerinin puan oranı %30, somut görevlerden oluşan ikinci
performans kriterlerinin puan oranı %70 olmuştur (Başaran, 2016: 158, 159).
Uygulamaya bakıldığında ise, MİAPER kapsamında belirlenmiş olan performans kriterlerinin “bir
kısmının” müfettişler tarafından vali ve kaymakamların denetiminde kullanılmaya başlandığı belirtilmekte,
ancak performans kriterlerinin puanlaması uygulamasına geçilmediği için bu kriterlerin kariyerlere ve ücretlere
“henüz” yansıtılmadığı elenmektedir (Başaran, 2016: 159). Yapılan bu saptama akıllara şu soruyu
getirmektedir: “Performans kriterleri puanlama sisteminin uygulanmaya başlandığı bir mülki idare performans
sisteminin başarı şansı ne olabilir? Mülki idare amirlerinin yeterli performansı göstermedikleri tespit edildiğinde
maaşları üzerinde bir farklılaştırmaya gidilebilir mi? Ya da görevden alınmaları söz konusu olur mu?” Mevcut
sistemde bu soruların cevabını vermek zordur. Sistemin içinde yer alanlar ise performans değerlendirmenin
ancak “ödüllendirme” amacıyla kullanabileceğini öngörmektedirler (Başaran, 2016: 189).
Performans değerlendirmenin uygulanmaya başlandığı diğer bir kurum Emniyet Genel Müdürlüğüdür.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum içi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğine 6 göre performans
değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında personelin; başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde,
performansının geliştirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli
memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde,
ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde “kullanılabilir”. Yaptırım meselesine
gelindiğinde ise yönetmeliğe göre, performans değerlendirme puanı yetersiz olan personel yazılı olarak uyarılır.
Bir yıllık performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birimi içerisinde birinci
değerlendirme amiri değişecek şekilde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performansı da yetersiz olarak
değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet
içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, yapılan ilk bir yıllık değerlendirmede yine performansı yetersiz olarak
değerlendirilenler başka bir birime atanırlar. Üç yıl üst üste performansı yetersiz olarak değerlendirilen personel
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk edilir. İlgili uzmanlarca yapılacak değerlendirmeye
göre, personel, danışma sürecine alınabilir veya gerekli görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına sevki önerilebilir.
Performans değerlendirme puanına göre üç yıl üst üste çok iyi performans değerlendirme puanı alan personele
Genel Müdürlükçe Üstün Performans Belgesi verilir. Beş kez Üstün Performans Belgesi alan personele Üstün
Performans Madalyası ve Brövesi verilir.
Her iki alandaki uygulamadan anlaşıldığı üzere, Türkiye’de performans değerlendirme yöntemi ancak
cezalandırma ama daha çok “ödüllendirme” amacıyla kullanılmaktadır. Bu anlamda aslında kaldırılan sicil
sisteminden bir farkı bulunmamaktadır. Performans değerlendirme statü hukukuna bağlı olarak görev yapan
kamu personeli yani memurluk için uygun bir değerlendirme yöntemi olmayıp ancak sözleşme esasına göre
çalışan personel için uygun bir değerlendirme yöntemidir. Ancak bu değerlendirme yönteminin Türkiye’deki
personel sistemine uygun olup olmadığına ilişkin bir tartışma yapılmamış olup mevcut durumda bu yöntem
sistemimize entegre olamamıştır. Bununla birlikte kamu yönetimini özel sektörden ayıran temel kavramlardan
biri kamu yararıdır ve kamu yararının matematiksel olarak ölçülüp ölçülemeyeceği tartışmalıdır. Buna bağlı
olarak özel sektörde verimliliği, tutumluluğu, kaliteyi, yerindeliği ve etkinliği ölçmek için tasarlanan performans
değerlendirme yönteminin kamuda “kamu yararını” nasıl ölçeceği konusunda ciddi çekincelerimiz
bulunmaktadır.
4.

ESNEK İSTİHDAM: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK

Türkiye’de kamu personel yönetimi alanında tartışılması gereken diğer önemli bir sorun alanı “esneklik”tir.
Esnek yönetimin pek çok boyutu olmakla birlikte bu çalışmada esnek istihdamın bir çeşidi olan “sözleşmelilik”
üzerinde durulacaktır.
6
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4.1. Sözleşmeli İstihdam
Türkiye’de sözleşmeli personel istihdam, pek çok alanda ve farklı kurumlarda uygulana gelen bir istihdam
biçimi olmuştur. İlk kez 657 sayılı DMK ile tanımlanmıştır (Akgüner, 2001: 40, Kavruk ve Cengiz, 1989: 451).
Bu istihdam biçiminin oluşturulma mantığı kanunda mevcut personel eliyle yerine getirilmesi mümkün olmayan
hizmetlerin yerine getirebilmesi için sözleşmeyle çalıştırılacak personel alınması ve iş bittiği takdirde bu
personelin sözleşmesine son verilmesidir (Duran, 1967: 102). Sözleşmelilik statüsü “geçicilik” ve “istisnailik”
esasında kurgulandığı için bu statüde çalışacak olanların özlük hakları 1978 Bütçe Kanununa dayanılarak
çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenmiştir. Amaç farklı ve özel niteliklere sahip olan bu personelin
proje süresince yüksek ücretle istihdam edilmesini sağlamaktır. Ancak 1980’lerden itibaren bu personel,
memurluk statüsünü çözerek esnek kamu personel rejiminin ana istihdam biçimi olmuştur (Aslan, 2005: 334).
Çünkü 1980’lerden itibaren memur istihdamına açıktan atama izni vasıtasıyla sınırlama getirilmiş ve böylece
sözleşmeli personel istihdamında büyük bir artış yaşanmıştır. Bununla birlikte sözleşmeli personel unvanları
memur unvanlarına paralellik göstermeye başlamış ve başlangıçta yüksek olarak belirlenmiş ücretler düşmüştür.
Sözleşmeliler ilk defa işe alındığı proje sona ermiş ya da yapılması gereken program tamamlanmış olsa da her
yıl sözleşmesi yenilenmek kaydıyla işe devam etmeye başlamıştır. Zamanla sözleşmelilik “istisnai” olmaktan
çıkarak, “sürekli” bir hale gelmeye başlamıştır (Gözler, 2006: 605). Böylece sözleşmeli personel istihdamı
başlangıçtaki oluşturulma amacından sapmıştır (Sayan, Albayrak, 2011: 153).
Genel olarak Türkiye’deki kamu personel istihdamını mercek altına aldığımızda sözleşmeli istihdamın
yaygın olarak kullanıldığı, seçim dönemlerinde ise bu personelin kadroya atandığı gerçeği ile karşılaşmaktayız.
Günümüz itibariyle konuyu “önemli” kılan uygulama ise kamuya 50.000 sözleşmeli öğretmen atanacak
olmasıdır.
4.2. Sözleşmeli Öğretmenlik
Sözleşmeliliği yine güncel hale getiren 25. 07. 2016 tarihli 668 sayılı KHK’dır. İlgili KHK ile birlikte
“sözleşmeli öğretmenlik” gündeme gelmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nda sözleşmeli öğretmen alımına olanak sağlayan düzenleme 21.03.2006
tarihli 5473 sayılı kanundur. Değişiklik DMK’nın 4/B maddesine, “tercümanların”, ibaresinden sonra gelmek
üzere “Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen
istihdamıyla kapatılmaması hallerinde öğretmenlerin” ibaresi eklenmiş ve sözleşmeli öğretmenliğin yolu
açılmıştır. Hatta ilk yıl öğretmenler “geçici personel” olarak istihdam edilmiş, ancak gelen yoğun tepkiler
üzerine ikinci yıl sözleşmeli yapılmışlardır. MEB’de böylece başlayan sözleşmelilik uygulaması ile yaklaşık 70
bin civarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmiştir.
668 sayılı KHK’ya göre bu öğretmenlerin istihdam edileceği sözleşmeli personel pozisyonları otomatik
olarak ihdas edilmeyecek, MEB ihtiyaç duyduğu pozisyon sayısını Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Maliye
Bakanlığına bildirecek, DPB’nin olumlu görüşü sonrasında Maliye Bakanlığının vizesi ile boş pozisyonlar ihdas
edilmiş olacaktır. Bundan sonra da her ihtiyaç duyulan ilave pozisyonun ihdası için aynı yöntem izlenecektir.
Sözleşmeli öğretmen alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırasına konulmak kaydıyla yapılacak,
her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık, sözlü sınav başarısına göre atama yapacaktır.
Atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer
değiştirmelerde ise istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacaktır. Sözleşmeli öğretmenler, aday
öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacaktır. Bu öğretmenler dört yılı tamamladıkları takdirde,
bulundukları yerdeki öğretmen kadrolarına atanacak ve aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak, bu kişiler
hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda sözleşmeli öğretmen, dört yılı sözleşmeli iki yılı
kadrolu memur statüsünde olmak üzere ilk atandığı görev yerinde en az 6 yıl çalışmak zorundadır.
Sözleşmelilikten memurluğa geçen öğretmenlerin dört yıllık sözleşmeli süreleri memurlukta geçmiş gibi
değerlendirilecektir. Yine emekliliklerinde memur gibi değerlendirilecektir. Sözleşmelilikten memurluğa geçen
öğretmenlerin kadroları otomatik olarak ihdas edilmiş sayılacak ve 190 sayılı KHK’ya eklenecektir. Boşalan
sözleşmeli pozisyonlar da otomatik olarak iptal edilmiş sayılacaktır.
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İlgili mevzuatın ek 4. maddesine göre, “sözleşmeli öğretmenler”in “aday öğretmenler”le (yani aday memur
öğretmenlerle) aynı adaylık statüsüne tabi olacaklardır.“Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği7 nin 15. maddesinde “Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans
değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve
sözlü sınava girmeye hak kazanır.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre aday öğretmenlerin asıl öğretmenliğe
geçiş için en az bir yıl fiilen çalışmış olmaları, performans değerlendirilmesinde başarılı olmaları ve daha sonra
Bakanlık tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Böylece; sözleşmeli öğretmenlerin aday
öğretmenler gibi adaylık statüsüne tabi olacakları kurala bağlandığına göre, sözleşmeli öğretmenlerin adaylık
statüsünün sona ermesi için:
a) En az bir yıl fiilen çalışmış olmaları,
b) Performans değerlendirmesinde başarılı olmaları
c) Bakanlık tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları zorunlu kılınmıştır.
Sonuç olarak geçici ve istisnai işler için tasarlanmış olan sözleşmeli istihdam asli ve sürekli bir kamu
hizmeti olan “öğretmenlik” için gündemdedir. İçinde bulunduğumuz durumun şartları düşünüldüğünde
“normal” karşılayabileceğimiz bu uygulamanın “genel” bir uygulamaya dönüşmemesi ise temennimizdir.
Çünkü esnek personel istihdamının örneklerinden biri olan sözleşmeliliğin eğitim alanında “temel bir
istihdama” dönüşmenin uzun dönemde sakıncalar getireceği düşüncesini taşımaktayız.

5.

SONUÇ

İçinde bulunduğumuz dönem itibariye Türkiye’de kamu personel yönetiminin en temel sorunu liyakat
ilkesinin uygulanamamasıdır. Hizmete uygunluk ve tarafsızlık ilkeleri üzerinde yükselen liyakat ilkesinin
Türkiye’de kamu yönetimine “güven” tesis edilebilmesi için mutlak suretle uygulanması gerekmektedir.
İkinci olarak bildiride üzerinde durulan husus “performans değerlendirmesi”dir. Ancak Türkiye’deki
yapıyla örtüşemeyen bu sistemin sağlık alanı dışında yalnızca “ödüllendirme” amacıyla kullanılabileceği, temel
ücretlerin belirlenmesinde ya da “sözleşmeli” çalışanlar haricinde görevle ilişiğin kesilmesinde
kullanılamayacağını tespitini yapmaktayız.
Sözleşmeli personel ama özelde sözleşmeli öğretmen istihdamı çalışmada analiz edilmeye çalışılan üçüncü
boyut olmuştur. Sözleşmeli öğretmenlerin hizmete girişte sözlü sınavına ve mesleğini sürdürebilmeleri amacıyla
performans değerlendirmesine tabi tutulmaları belli başlı bir sorun alanı olarak görülmekle birlikte memursözleşmeli arasındaki ayrımın gelecekte büyük bir sorun teşkil edeceği düşünüldüğünden bu uygulamanın
“geçici” ve dönem şartlarına yönelik bir alım olarak kalması ve eğitimde temel istihdam biçimine dönüşmemesi
kanaatini taşımaktayız.
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KAMU PERSONEL REJİMİNİ SENDİKALARLA BİRLİKTE YÖNETMEK: TARGEL
PROJESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
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ÖZ
1960’lı yıllarda fordist birikim rejimine uygun biçimde merkeziyetçi ve statüter bir anlayışla düzenlenen kamu
personel rejimi 1980’li yıllardan itibaren değişim sürecindedir. Yaşanan değişim sürecinde sendikalar önemli bir rol
oynamaya başlamıştır. Özellikle 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında toplu sözleşme aracılığıyla sendikalar
kamu personel rejiminin yönetiminde belirleyici konuma gelmişlerdir. Bu durum kamu personel rejiminin merkeziyetçi ve
statüter niteliğini sona erdirmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışının bir parçası olarak, devletin vatandaşlarla ya da sivil
toplum örgütleriyle birlikte yönetilmesi gerektiği savunusu Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası örgütler tarafından
dile getirilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı kamu personel rejiminin sendikalarla birlikte yönetilmeye başlandığı
olgusunu analiz etmektir. Analiz, devlet tarafından tek taraflı olarak başlatılan fakat sendikalarla birlikte sonlandırılan bir
istihdam projesi olan TARGEL projesi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Yeni kamu yönetimi, kamu personel rejimi, yönetişim, sendika, toplu sözleşme
Managing the Public Personnel Regime Together With the Public Employee Unions: An Evaluation over the
TARGEL Project
Abstract
In the 1960s, public personnel regime which was regulated with centralized and statutory understanding
accordance with Fordist accumulation regime, has been under the transformation since the 1980s. In the process of change
trade unions has been playing an important role. In particular, after constitutional changes made in 2010, trade unions have
become a kingmaker by means of collective bargaining in the management of public personnel regime. This situation cease
to the centralized and statutory nature of the public personnel regime. As part of the new public management approach, the
defense that the government should be managed in conjunction with the citizens or NGOs have been expressed by
international organizations such as the World Bank and the OECD. The main purpose of this work is to analyse the
phenomenon of the public personnel regime started to be carried out in conjunction with the trade unions.. Analysis, will be
carried out over the TARGEL Project as an employment project launched unilaterally by the government, but which
terminated together with the trade unions
Key Words: New public management, public personnel regime,governance, trade union, collective bargaining

1. GİRİŞ
Fordist birikim rejimine uygun refah devleti anlayışında kamu emek gücünün denetimi farklı ülkelerde
farklı biçimlerde gerçekleşti. Kapitalizmin kendisini yeniden üretebilmek için geliştirdiği düzenleme
biçimlerinden birisi olan kamu personel rejimi kamu emek gücünün denetimi işlevini görüyordu. Fordist birikim
döneminde ABD’de emek gücü “ücret” mekanizması üzerinden yeniden üretilmişti. Güçlü sendikal hareket
üzerinden yüksek özlük hakları (görece yüksek ücret, emeklilik ve sosyal güvenlik hakları vb) ile emek gücünün
denetimi sağlanmıştı. (Albayrak, 2015: 15-16)
Fordist birikim rejiminin Türkiye’deki kamu emek gücünün denetiminde etkisi tekçi, statüter kamu
personel rejimi kurulması biçiminde olmuştur. ABD ya da Avrupa’daki gibi bir emek gücü örgütlenmesine izin
verilmemiş fakat bu farklılık statüter rejimle dengelenmeye çalışılmıştır. Kurulan kamu personel rejiminin en
önemli özelliği iş güvencesinin sağlanmış olmasıdır. Bu güvenceyi sağlayan en önemli unsur da sistemin
statüter olarak kurgulanmış olmasıdır. Memurlarla ilgili olarak konulacak kuralların yasa konusu olması
sistemin özüdür. Devlet tek taraflı olarak kural koyar ve düzenleme yapar. Asli ve sürekli kamu hizmetlerini
yürütmekle yükümlü olan memurlar da kendileri dışında belirlenen bu kurallar çerçevesinde görev yaparlar.
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Türkiye’de kamu personel rejiminin temel karakteristiğini belirleyen bu anlayış ağırlıklı olarak 1980’li yılların
başına kadar geçerli olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren yeni kamu yönetimi anlayışının ağrılık kazanmasıyla
birlikte kamu personel rejiminin yapısı ve işleyişinde de önemli değişiklikler kendisini göstermeye başlamıştır.
Yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli kavramlarından birisi “yönetişim” (governance) kavramıdır.
Yönetişim yaklaşımı özellikle kamu politikalarının oluşturulma ve uygulama anında konu ile ilgili tüm
kesimlerin katılımıyla yönetsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi gerektiği savını ileri
sürmektedir. (Üstüner, 2000: 22) Tek taraflı idare etme yerine, tarafların birlikte yönetmesi ilkesi klasik yönetim
anlayışındaki önemli değişikliğe işaret eder. Klasik yönetim kavramı süreçlere, yöntemlere ve kurallara göre
işlerin sevk ve idare edilmesini ifade ederken; işletme yönetimi, öncelik ve hedeflerin belirlenerek, geliştirilmiş
performans ölçütlerine göre bunların gerçekleştirilmesini öngörmektedir. (Özer, 2005: 5) Yeni kamu yönetimi
anlayışının getirdiği yeni paradigma klasik kamu yönetiminin “sınırlayıcı doğasına”, “kültürüne” ve “temel
ilkelerine” meydan okuyarak; hiyerarşiden çok piyasalara önem vermek, süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak,
kamu yönetiminden çok işletme yönetimi üzerinde durmak (Özer, 2005: 7) ve devleti taraflarla birlikte
yönetmek gibi yeni öncelikler geliştirmiştir. Bu yeni anlayış içerisinde siyasi sorumluluğun çerçevesi yeniden
çizilmekte, hiyerarşik yönetimin yerini desantralizasyon, kontrolün yerini etkileşim ve katılım almakta (Genç,
2010:148) ve hesap verilebilirlik, vatandaş odaklılık, yatay yapılanma, yetki devri ve adem-i merkeziyetçilik,
minimal devlet, yetki paylaşımı, dar merkez-geniş çevre kavramlarına vurgu yapılmaktadır. (Lamba, 2015:129131; Kurt ve Uğurlu, 2007: 84-87)
Yeni kamu yönetimi anlayışının biçimlendirmeye başladığı yeni kamu personel rejiminde, sendikalar
ve sendikaların devletle birlikte yürüttükleri toplu sözleşme süreci çok önemli işlev görmeye başlamıştır. Toplu
sözleşme metinleri kamu personel rejimi açısından düzenleyici metinler haline gelirken sendikalar da rejimi
biçimlendiren taraflardan biri konumuna gelmiştir. Bu iki önemli gelişme kamu personel rejiminin statüter
özelliğinin önemli ölçüde parçalanmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, kamu görevlileri sendikaları ile toplu
sözleşmenin kamu personel rejimi üzerindeki etkisi TARGEL projesi üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır.
Çalışmada öncelikle Türkiye’de sendikal örgütlenme hakkının gelişme süreci, kamu görevlilerinin örgütlenme
hakkını elde etmesi ve toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçiş süreci analiz edilecektir. Daha sonra toplu
sözleşmenin hukuki niteliği tartışılacak ve yapılan toplu sözleşmelerin kamu personel rejimi üzerindeki etkisi
incelenecektir. Bundan sonra, bir istihdam projesi olarak başlayan ve toplu sözleşme hükmüne dayanılarak,
yetkili sendikayla yapılan protokol çerçevesinde sonlandırılan TARGEL projesi ele alınacak ve bu projenin
sonlandırılma biçimi üzerinden yeni kamu yönetimi/yeni kamu personel rejimi anlayışının ipuçları yakalanmaya
çalışılacaktır.
2. TÜRKİYE’DE SENDİKAL ÖRGÜTLENME HAKKI VE TOPLU SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan önce yürürlükte bulunan 788 sayılı Memurin Kanunu memurların
sendikal örgütlenmelerine ilişkin açık bir kurala yer vermemiş, hakkı tanıyan ya da yasaklayan bir kural
koymamıştır. (Gülmez, 1994: 3) Dolayısıyla kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmeleri konusunda yasa
düzeyinde 1960’lı yıllara kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 1961 Anayasası sendika hakkı
konusunda uygulama alanını geniş tutan bir anlayış sergileyerek, sendika hakkını ayrım yapmaksızın tüm
“çalışanlar” a tanımış (Gülmez, 1994: 9) dolayısıyla sendikal haklar kamu görevlileri için ilk kez 1961
Anayasası ile tanınmıştır. (Devlet Personel Başkanlığı, 2015: 11) Kamu görevlilerinin örgütlenme hakkı
Anayasa’da düzenlendikten sonra 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu yürürlüğe
konularak sendikal örgütlenme yasal düzeyde tamamlanmıştır. Sendika hakların tanınmasından sonra ülke
düzeyinde yüzlerce kamu görevlisi sendikaları kurulmuş ve faaliyet yürütmeye başlamıştır.
12 Mart muhtırasından sonra 1961 Anayasasında yapılan değişiklikle memurların sendikal örgütlenmesi
yasaklanmıştır. 1971 yılında yapılan değişiklikle 1961 Anayasasının 46. maddesinin ilk fıkrasındaki “çalışanlar”
ibaresi “işçiler” biçiminde değiştirilmiş ve “işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin” sendika kurma
hakları geri alınmıştır. (Gülmez, 1994: 105-132; Mutlu, 2001: 28) Anayasanın geçici 16. Maddesiyle “kamu
hizmetlileri sendikalarının faaliyetleri sona erdirilmiştir.” (RG:22.09.1971) Daha sonra 624 sayılı Devlet
Personeli Sendikaları Kanunu da yürürlükten kaldırılarak memur sendikacılığı tamamen sonlandırılmıştır.
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1982 Anayasası sendikal hakların uygulama alanını “işçiler” ile sınırlı tutmuş, “memurlar” için sendikal
hakları tanıyan ya da yasaklayan bir düzenleme getirmemiştir (Gülmez, 1994: 145). Bir başka deyişle 1982
Anayasasında memurlar için toplu sözleşme, grev vb. sendikal haklar tanınmamış fakat bu alanda özel bir
yasaklama da getirilmemiştir. Dolayısıyla yasal düzeyde sendikal haklar elde edilememiş olmakla birlikte
özellikle öğretmenlerin fiilen (dernekleşme) gerçekleştirdikleri örgütlenme faaliyetleri 80’li yıllar boyunca
sürmüş ve Eğit-Der adı altına örgütlenen öğretmenler 28.05.1990 tarihinde memur ve öğretmen sendikası
“Eğitim-İş” i kurarak kamu emekçilerinin örgütlenmesi konusunda fiili durum yaratmışlardır. (Gülmez, 1994:
163-178) Yaratılan fiili durum siyasal otoriteyi yasal düzenleme yapma konusunda zorlamış ve nihayet 1995
yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kamu çalışanlarının sendika örgütlenme hakkı Anayasal güvence altına
alınmış ve sendika hakların kullanılmasına ilişkin biçim, koşul ve yöntemlerin bilahare yasa ile düzenleneceği
kurala bağlanmıştır. (Devlet Personel Başkanlığı, 2015: 11)
2001 yılında yürürlüğe konulan “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” 1 ile kamu
görevlilerinin sendikal örgütlemeleri ve toplu sözleşme sürecinin çerçevesi çizilmiştir. Öncelikle Kanunda kamu
görevlisi kavramının tanımı yapılmış (Md: 3/a) ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında
çalışanların tümü kamu görevlisi sayılmıştır.
Toplu sözleşmenin kapsamı mali ve sosyal haklarla sınırlı tutulmuş ve toplu sözleşme kavramı, “kamu
görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda
mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşme” biçiminde tanımlanmıştır. (Md: 3/h)
Toplu sözleşme sürecini yürütecek sendikalar hizmet kolları esasında örgütlenmektedir. 4688 sayılı Kanuna
göre sendikaların örgütlenebileceği hizmet kolları aşağıdaki gibidir:
1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
3. Sağlık ve sosyal hizmetler
4. Yerel yönetim hizmetleri
5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
6. Kültür ve sanat hizmetleri
7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
8. Ulaştırma hizmetleri
9. Tarım ve ormancılık hizmetleri
10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
11. Diyanet ve vakıf hizmetleri
Kamu görevlileri yukarıdaki hizmet kolları esasında örgütlenmekte ve kamu emekçisinin çalışma koşullarını
düzenleme sürecine ortak olmaya çalışmaktadırlar. Toplu sözleşmenin kapsamı Kanunda saymak yoluyla
gösterilmiştir. Buna göre toplu sözleşme; “kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve
25.06.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanun, “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” adı altında yürürlüğe konulmuş
(RG:12.07.2001, 24460) olup toplu sözleşme ibaresi anılan Kanuna 04.04.2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunla (RG:
11.04.2012, 28261) sonradan eklenmiştir.
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ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah,
ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali
ve sosyal hakları” (Md.28) kapsar. Dolayısıyla Kanunda sayılan başlıklara bakıldığında toplu sözleşmenin
sadece kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenlemeye dönük bir pazarlık süreci olduğu
düşünülebilir. Fakat toplu sözleşme aracılığıyla düzenleme sadece mali ve sosyal haklar alanıyla sınırlı
kalmayıp, tüm emek sürecini kapsar hale gelmektedir.
3. 2010 ANAYASAL DEĞİŞİKLİĞİ VE TOPLU SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
Türkiye’de kamu personel rejimi kural olarak, Fordist birikim rejimine uygun biçimde, tekçi ve statüter bir
yapıda düzenlenmişti. Bu nitelik, Anayasa’da memurluk rejimine ilişkin düzenlemelerin yasa ile yapılmasının
zorunlu kılınmasıyla perçinlenmişti. 1980’li yıllardan itibaren Post-Fordist birikim rejiminin etkisini
göstermesiyle kamu personel rejiminin tekçi yapısı parçalanmaya ve statüter yapısı da esnekleşmeye başlamıştı.
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği, statüter yapı yerine sözleşmeci/pazarlıkçı düzenin getirilmesinin en
önemli işaretini verdi.
2010 yılına kadar Anayasanın 128. maddesinde, “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri,
atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla
düzenlenir.” hükmüne yer verilerek, memurların özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi kuralı benimsenmiştir.
07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla (RG:13/05/2010, 27580) yapılan Anayasa değişikliği ile bu hükme
“Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” ibaresi eklenmiş ve bu sayede “toplu
sözleşme”, kamu personelinin mali ve sosyal haklarının düzenlenmesi konusunda “yasa” ile eşdeğer konuma
getirilmiştir. Bir başka deyişle toplu sözleşme, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, mali ve sosyal haklarını
düzenleyen kural koyucu (düzenleyici) nitelikte bir idari işlemdir. Dolayısıyla, toplu sözleşme yapma hakkı da
mali ve sosyal haklar konusunda memur ve diğer kamu görevlilerinin, idare ile birlikte kullandığı kural koyma
yetkisi olarak tanımlanabilir. (Atay, 2015: 35) Toplu sözleşme ile hangi konuların düzenlenebileceği ise 4688
sayılı Kanunla belirlenmiştir. Buna göre toplu sözleşme ile kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve
göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma
ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek
yardımları ve diğer mali ve sosyal haklar düzenlenebilmektedir.
4. TOPLU SÖZLEŞME İLE KAMU PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ
Toplu sözleşmeyle her ne kadar sadece mali ve sosyal haklarla ilgili olarak düzenleme yapılacağı hüküm
altına alınmışsa da uygulamaya bakıldığında çok daha farklı başlıklarda kural getirildiği ve düzenleme yapıldığı
görülmektedir. Yani toplu sözleşme kamu personel rejimi açısından ikincil bir mevzuat biçimini almış ve fiilen
kamu personel rejimini düzenleme aracı biçimine dönüşmüştür. Bazı başlıklar altında bu düzenleme biçimlerine
örnekler verilebilir.
- Toplu Sözleşme ile Doğrudan Sağlanan Haklar
2014-2015 Toplu Sözleşmesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yardımcı
hizmetler (YH) sınıfında yer alan “İtfaiyeci” unvanlı kadroların hizmet sınıfının “Genel İdare Hizmetleri”
(GİH) olarak uygulanacağı ayrıca kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru
unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemlerinin de buna göre yürütüleceği sözleşmeyle bağıtlanmıştır. (Madde
18) Diğer taraftan aynı sözleşme ile hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu
sendika temsilcisinin, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alması olanağı
getirilmiştir. (Madde 19)
2014-2015 toplu sözleşmesinin doğrudan sağladığı bir diğer hak da programcı ve çözümleyicilerinin hizmet
sınıflarının değiştirilmesi biçiminde olmuştur. Sözleşmede, “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki
Cetveller ile diğer ilgili kadro cetvellerinde genel idare hizmetler (GİH) sınıfında yer alan, ancak 24/6/2013
tarihli ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla unvanları Teknik Hizmetler Sınıfına alınan “Programcı”
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ve “Çözümleyici” unvanlı kadroların hizmet sınıfı “TH” olarak uygulanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
(Madde 24) Böylece boş kadrolarla birlikte dolu durumda olan memur kadrolarının hizmet sınıfları “fiilen”
değiştirilmiştir. Oysa dolu memur kadrolarında ancak yasa ile değişiklik yapılabilir. Bu uygulama ile toplu
sözleşme, kanunla verilebilecek bir hakkı “fiilen” vermiş olmaktadır.
- Toplu Sözleşme ile Doğrudan Yapılan Düzenlemeler
2014-2015 Toplu Sözleşmesiyle ilkokul öğretmenleri için İLKSAN üyeliği yasal bir zorunluluk olmaktan
çıkarılarak ihtiyari hale getirilmiştir. (Madde 9)
2016-2017 Toplu Sözleşmesiyle daha önce çeşitli Kanunlarla verilen “memurlara ilave bir derece” hakkı, bu
haktan yararlanmayan memurlara verilmiştir. (Madde 28) Bu uygulama ile toplu sözleşme memurlara daha önce
yasal düzenleme ile verilmiş bir hakkı doğrudan sağlamış, bir bakıma yasal düzenleme yapmış olmaktadır.
- Toplu Sözleşme ile Daha Sonra Yapılacak Düzenlemeler İçin Talimat
Toplu sözleşmeler doğrudan düzenleme yaptığı gibi ileride yapılacak düzenlemeler için talimat verir
nitelikte hükümler de içermektedir. 2016-2017 Toplu Sözleşmesindeki “657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına
geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.” hükmü (madde 36) ile “Refakat izninin kullanılmasına
yönelik sorunların giderilmesi, kadro dereceleri, sivil memurların hukuki durumları ile işçilikte geçen sürelere
ilişkin konularda çalışma yapılacaktır.” (madde 37) hükmü bu konuda örnek gösterilebilir.
- Toplu Sözleşme ile Yapılacak Düzenlemeler İçin Tavsiye/Temenni
2016-2017 Toplu Sözleşmesinde, “genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili
mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter
yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacaktır.” hükmüne (madde 14) yer verilerek,
üniversitelerdeki genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin yükseltilmesi yönünde temennide
bulunulmuştur.
5. TARGEL PROJESİ ÖRNEĞİ
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal
işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki gereksinimlerinin karşılaması amacıyla 01.01.2007
tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Proje çerçevesinde Bakanlık tarafından önceden belirlenen çalışma
bölgelerinde ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler istihdam edilmiştir. Sayıları yaklaşık 10.000’i bulan söz
konusu personel başlangıçta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilirken
2011 yılında yürürlüğe konulan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (RG: 04/06/2011, 27954 m.)
sözleşmeli personel memur kadrosuna geçirilmiş ve proje devam etmiştir.
Projenin temel felsefesi en ücra tarımsal alanlarda ziraat mühendisi ve veteriner hekim çalıştırılmasıdır.
Başlangıçta Tarım Danışmanlığı olarak ifade edilen bu projenin en önemli niteliği Veteriner Hekimi, Ziraat
Mühendisi gibi teknik personelin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin yönetimi altında belde, mahalle ve köylerde
çiftçi ile iç içe hizmet veriyor olmasıdır. (Gökçen, 2015) Bu nedenle TARGEL personelinin istihdamı
konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe düzeyinde örgütlenmiş normal taşra örgütleri
dışında özel hizmet birimleri (köy, mahalle, belde vb) belirlenerek söz konusu personel bu birimlerde istihdam
edilmiştir. Zaman içerisinde TARGEL personelinin olağan Bakanlık örgütlenmesi dışındaki yerleşim
birimlerinde istihdam edilmesinde zorluklar yaşandığı, personelin buralara gitmekte zorlandığı, projenin
beklenen verimliliğe ulaşamadığı şikâyetleri dile getirilmiştir (Gökçen, 2015). Bu tür şikâyetlerin yoğunlaşması
üzerine TARGEL projesine özel olarak işe alınmış veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin il ve ilçe
müdürlüklerine nakledilmesi gündeme gelmiştir.
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Esas olarak TARGEL projesi belirli yörelerdeki tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacını taşıyan bir
istihdam projesidir. Tarımsal ve kırsal kamu hizmetinin daha etkili biçimde yerine getirilebilmesi için önceden
belirlenmiş yörelere özel geliştirilen istihdam projesiyle devlet tek taraflı olarak hareket stratejisi belirlemekte
ve bu stratejiye uygun olarak eyleme geçmektedir. Daha sonra sendikalarla birlikte formu değiştirilecek kamusal
istihdam stratejisi tek taraflı biçimde kararlaştırılmış ve tek taraflı olarak uygulamaya konulmuştur.
TARGEL projesinin hayata geçebilmesi için strateji ve görevlerin yürütüleceği hizmet alanları
belirlendikten sonra bu alanlarda çalıştırılacak personelin istihdam edilmesi aşamasına geçilmiştir. Proje
“geçici” bir nitelik taşıdığı gerekçesiyle oluşturulan hizmet bölgelerinde sözleşmeli personel çalıştırılması ilkesi
benimsenmiştir. Bu amaçla Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından önceden belirlenmiş birimler
(mezra, belde, köy vb) esasında sözleşmeli personel pozisyonları talep edilmiştir. Anılan merkezi otorite
birimlerinin pozisyon vizelerini yapmaları sonrasında ilan ve işe alım prosedürleri yerine getirilerek söz konusu
pozisyonlara sözleşmeli olarak atamalar gerçekleştirilmiştir.
Projenin hayata geçirilmesinden itibaren yaklaşık sekiz yıl süresince tarımsal ve kırsal kalkınmayı
desteklemek üzere ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler bu proje esasında istihdam edilmişlerdir. 2011
yılında yürürlüğe konulan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (RG: 04.06.2011,27954) ile söz konusu
Projeye göre çalıştırılan sözleşmeli personelin tamamı memur kadrolarına geçirilmiştir. Böylece belirli bir
projeye göre geçici statüde istihdam edilen sözleşmeli personelin geçiciliği sona erdirilmiş ve sürekli statüye
dönüştürülmüşlerdir. Belirli bir amaca ve yöreye özgülenmiş istihdam biçiminden çıkmış olmak söz konusu
personelin de Bakanlıkta çalışan diğer tüm memurlar gibi yer değişikliği talebinde bulunması talebini gündeme
taşımıştır. Bu aşamada 2016-2017 yılı toplu sözleşmesi devreye girmiştir.
6. TOPLU SÖZLEŞMEYLE MEMUR KADROLARININ YER DEĞİŞTİRMESİ
2016-2017 Toplu Sözleşmesinin Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna ait sekizinci bölümünün “TARGEL
projesinin yeniden değerlendirilmesi” başlıklı 17. Maddesinde “bu hizmet kolunda yetkili sendika ile Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında TARGEL projesinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin
çalışmalar 2016 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır.” hükmüne yer verilerek TARGEL projesinin
“yeniden değerlendirilmesi” ve bu projeye göre çalıştırılan personelin yer değişikliği işlemlerinin
yapılması karara bağlanmıştır.

Toplu sözleşme ile karara bağlanan konu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sürdürdüğü bir
projenin sona erdirilmesi ve bu projeye göre çalışan memurların görev yerlerinin değiştirilmesidir.
Yani Bakanlık, tek taraflı olarak yürürlüğe koyduğu istihdam projesini sendika ile birlikte yürürlükten
kaldırmayı kabul etmektedir. Yer değiştirilmesi söz konuş olan personel devlet memurudur. Bakanlık
memurlarının hangi koşullarda ve hangi yöntemle yer değiştireceği “Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliği”nde (RG: 12.08.2009, 27317) ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin
“Temel İlkeler” başlıklı beşinci maddesinde taşra personelinin yer değişikliğine ilişkin temel ilkeler
şöyle belirlenmiştir:
“ Bu Yönetmelik kapsamındaki atama ve nakillerde aşağıda yer alan hususlar esas alınır:
a) Kadro imkânları, norm kadro durumu ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,
b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık
gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine ve her unvan bazında illerin
doluluk oranları doğrultusunda oluşturulacak hizmet gruplarına göre işlem yapılması,
c) Hizmet puanı, kura veya belirli bir süre çalışma gibi kriterlerin belirleyici olması,
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ç) Personelin, hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve
dengeli dağılımının sağlanması…
Yukarıda sıralanan ilkelere bakıldığında, memurların yer değişikliği işlemlerinin kadro
gereksinimleri, personelin hizmet puanları, belirli süre çalışma şartlarının yerine getirilmesi, hizmet
bölgeleri arasında adil ve dengeli dağılım yapılması gibi objektif ilkelere bağlandığı görülmektedir.
Ancak TARGEL projesine göre çalışan memurlar için bir istisna yapılmış ve bu memurların tamamı
toplu sözleşme hükümleri gereği, yetkili sendika ile pazarlık yapılarak yer değişikliği işlemine tabi
tutulmuştur. Bu durumda devlet memurunun yer değişikliği işlemini mevzuatın koşullarına uygun
olarak ve kamu hizmeti gereği her bir memurun talebini değerlendirerek değil, sendika ile pazarlıkla
ve sendika ile birlikte topluca gerçekleştirmiştir.
7. SONUÇ
Klasik kamu yönetimi anlayışı süreçlere odaklıdır. “Kural”lar ve bu kuralları uygulayacak “kurumlar”
önemlidir. Bu anlayışta kamu hizmeti önceden belirlenmiş kurallar esasında ve kamu erkini kullanma gücüne
sahip kamu görevlileri eliyle yerine getirilir. Kamu hizmetinin yerine getirilme yönteminin belirlenmesi
(hizmetin merkezde ya da taşrada sunulması, istihdam biçimi, sayısı vb.) ve bu yöntemin değiştirilmesi, kamu
yararı esasında ve daha önceden belirlenmiş kurallara göre, tek taraflı olarak gerçekleştirilir. Kamu hizmetinden
yararlananların hizmetin sunulması aşamasına müdahale etmesi yeni kamu yönetimi anlayışı ile gündeme
gelmiştir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı süreçten çok sonuca odaklıdır. Yeni anlayışta “kurallar” ya da “önceden
belirlenmiş süreçler” her şey değildir. Kamu hizmetinden yararlananlar ya da onlar adına sivil toplum kurumları
sadece kamu hizmeti yararlanıcısı konumuyla yetinmezler, kamu hizmetinin sunulma sürecine de dâhil olurlar.
Türkiye’de de 2000’li yıllardan itibaren kamu yönetimi anlayışında değişim kendisini hissettirmeye başlamıştır.
Sivil toplum kurumları karar alma, kamu politikası oluşturma ve uygulama süreçlerine katılmaya başlamışlardır.
Bu etki kamu personel rejimi açısından kendisini özellikle toplu sözleşme sürecinde hissettirmiştir. Toplu
sözleşme süreci aslında kural olarak yetkili sendika ve hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilir ve kamu
emek sürecinin düzenlenmesini amaçlar. Tekçi ve statüter yapıya sahip kamu personel yönetimi sürecinin toplu
sözleşmeyle düzenlenmesi yeni bir olgudur. Bu yeni durum yapının, tekçi olmaktan çıkıp parçalanmasına;
statüter olmaktan uzaklaşıp sözleşmeci (toplu sözleşmede bir sözlemedir nihai anlamda) ya da esnek bir niteliğe
dönüşmesine yol açmaktadır. Bu esnek yapı kamu görevlileri hakkındaki idari işlemlerin de tek taraflı
olmasından uzaklaşıp, “yönetişim” anlayışına uygun biçimde “tarafların” karşılıklı müzakeresi ile hayata
geçirilmesine zemin oluşturmaktadır. TARGEL Projesinin sonlandırılması ve bu projeye göre istihdam edilen
kamu görevlilerinin görev yerlerinin değiştirilmesi “birlikte yönetme” anlayışının uygulama örneklerinden birini
oluşturmaktadır.
2016 yılında, toplu sözleşme hükmünden yola çıkılarak TARGEL projesi, yetkili sendika ile imzalanan bir
protokolle sonlandırılmış ve yine aynı protokolle çalışanların görev yerleri değiştirilmiştir. İdare, “tek taraflı”
olarak başlattığı bir kamu hizmetini sendika ile bağıtladığı sözleşmeye dayanarak “sendikayla birlikte”
sonlandırmıştır. İdare, mevzuat gereği tek taraflı olarak yapması gereken “devlet memurunun görev yerini
değiştirme işlemini” sendika ile birlikte gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak, yeni kamu yönetimi anlayışına uygun
yeni kamu personel rejiminde emek süreçleri sendikalar ve toplu sözleşmelerle düzenlenmektedir.
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ÖZ
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK), Türkiye’de adalet yönetiminin merkezinde bulunur.
Amacı 6087 sayılı kuruluş Kanunu’nda belirtildiği üzere mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık
teminatı esaslarına göre çalışmaktır. 2010 yılında gerçekleşen anayasa değişikliğiyle birlikte Adalet Bakanı’nın
Kurul’daki nüfuzu artmış, Kurul üyelerinin sayıları da artırılarak bir kısmının hâkimler ve savcılar arasından
yapılacak seçimlerle belirlenmesi, bir kısmının Yargıtay, Danıştay, Adalet Akademisi genel kurullarınca, bir
kısmının ise Cumhurbaşkanınca belirlenmesi kurala bağlanmıştır. Yargıçlar ve savcılar arasından seçim
yapılması, yargıyı seçimler yoluyla ayrışma ve siyasallaşma tehlikesine neden olmuştur. O halde bu değişiklikler
bağımsız yargının ruhuna uygun mudur? Ayrıca hâkimleri geçici yetki ile görevlendirme yetkisi bulunan
Kurul’u, hâkimlik teminatı ile nasıl bağdaştırabiliriz? Bu çalışmanın amacı, 2010 anayasa değişikliğinden
bugüne HSYK’nın yönetsel ve örgütsel yapısındaki değişmeyi inceleyerek, kurulun gerçek amacına ne ölçüde
hizmet ettiğinin çözümlenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Adalet yönetimi, HSYK, Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, Seçimler
The High Council of Judges and Prosecuters From 2010 Constitutional Amendment By Now: A Review
About Organizational and Executive Structure
Abstract
The High Council of Judges and Prosecutors (HSYK) is at the center of administration of justice in
Turkey. As it is mentioned in the law no. 6087 on the constition of High Council of Judges and Prosecutors , the
purpose is to provide the independence of the courts and legal guaranty of judges and prosecutors. With the
counstitional amendment which took place in 2010, the influence of Ministry of Justice on the Council
increased. The number of the members of the counsil was increased and some of them were decided to be chosen
with an election which be held between judges and prosecutors, some of them were decided to be chosen by the
general assembly of High Court of Appeals, Council of State and Academy of Justice and the other some of
them were decided to be chosen by the President. The election which is held between judges and prosecutors
causes disintegration of the judicial system through elections and politization of judicial system. Then, is this
amendment convenient with the soul of independent judiciary. Besides, how can the council which has the
authority to assign judges with temporary power accord with the legal guaranty of judges? The purpose of this
study is to reveal to what extent the Council serves to its real purposes by examining the changes in executive
and organisational structure of the Council since the constitutional amendment in 2010.
Keywords :Administration of Justiece, The High Council of Judges and Prosecutors (HSYK), independence of
courts, Elections

1. GİRİŞ
Ülkemizde son 25-30 yıldır yapılan reformlar uluslararası kuruluşların tavsiyesi, ilkeleri
çerçevesinde ve hatta bazen yardım veya kredilerin ön koşulu olarak ortaya çıkmıştır. Devletteki
reformların bu bakımdan yerel olmadığı yönünde getirilecek eleştiriler haklıdır. Oysa konu adalet
alanındaki reformlar olunca olumsuz eleştiriler haksız olur. Adalet, evrensel bir kavramdır. Evrensel
olma özelliği adalet yönetimini de tüm dünyadabenzer yapar. Bu bakımdan ülkemizde adalet
yönetimini bağımsız ve tarafsız yapmaya yönelik uluslararasıilkeler adalet yönetimine faydalı
olacaktır.
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Adalette gerçekleşen reformlarla dönüşen kurumlardan biri de Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu(HSYK)’dur. 1981 Yılında bir kanun ile mevcut Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar
Kurulu’nunbirleştirilmesiyle meydana gelen HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve
savcılık esaslarına göreadalet hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla hareket eden idari bir kuruldur.
Ancak kurulduğu günden beriyargı bağımsızlığı tartışmalarının odağı konumundadır (Çelik, 2010:
Radikal).
Yargı bağlamında bağımsızlık, bir başıboşluk veya örgütsel düzlemde herhangi bir bağlılığın
olmamasıanlamlarına gelmez. O halde HSYK’nın salt varlığı bu bağımsızlığı etkilemez; ancak burada
dikkat edilmesigereken husus, yargının bağımsızlığı ve işleyişi için kurulan bir yapının yargı üzerinde,
mahkemelerinkararlarını etkileyecek yeni bir güç olmasının önüne geçilmesidir.
2. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK TEMİNATI
Adalet yönetimi açısından bağımsızlık iki anlam içerir: birincisi, idari bürokrasiden ayrılmayı,
ikincisiise yargıç ve savcıların görevleri sırasında hiyerarşik ilişkiden bağımsız olmalarını ifade eder
(Kilim, 2013: 33).Mahkemelerin bağımsız olması tek başına bir amaç değil, tarafsızlığını sağlamanın
bir aracıdır (Yanık, 2014:90) ve bu bağımsızlık temelde yargıç için değil, yargıya başvuran içindir
(Selçuk, 2007: 39). Mahkemelerinbağımsızlığı 1982 Anayasamızın 138. Maddesinde düzenlenmiştir.
Madde metninde tarafsızlık kelimesikullanılmasa da maddede geçen ‘…Anayasaya, kanuna ve hukuka
uygun olarak vicdanı kanaatlerine görehüküm verirler.’ tarafsızlığı ifade eder. Delil araçlarının
serbestçe değerlendirilip gerçeğe ulaşabilmeyi ifadeeden vicdani kanaat elbette hâkimler üzerinde
herhangi bir fiili baskının bulunmamasını gerektirir (Feyzioğlu,2015: 69). Bağımsızlık ve tarafsızlık
arasında Gönenç şöyle bir ilişki kurar: bağımsızlık yargıcın çevreseletkilere karşı korunması, hukuk
kuralları ve vicdanıyla baş başa kalmasıdır. Tarafsızlık ise vicdanındakiönyargılardan kurtulması,
yargıcın nihai karar öncesinde iç muhakeme aşamasında mevcut olması gereken birunsurdur (Gönenç,
2011: 8). Yargı üyelerinin bağımsız ve tarafsız davranması ancak yargının bağımsız
şekildeişleyeceğinin güvence altına alınmasıyla olur (İnceoğlu, 2011: 237).
1982 Anayasamızın 139. maddesinde düzenlenen hâkimlik teminatı ilk olarak
hâkimlerinazlolunmamasını ifade eder. Ayrıca istemedikçe emekliye ayrılmama ve diğer özlük
haklarından mahrumbırakılamama hâkimlik teminatının diğer esaslarındandır; ancak aynı maddede
hakimlik teminatına istisnaoluşturan “….meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler” de
sayılmaktadır. Söz konusu sonistisna oldukça belirsiz bir tanım yapmaktadır. Bu hüküm 2802 Sayılı
Kanun’da da somutlaştırılmamış aynenAnayasadan aktarılmıştır. Disiplin cezası sonucu meslekten
çıkarılma dışında, bu tür içeriği belirsiz bir istisnayayer verilmesi yargı bağımsızlığı bakımından
oldukça riskli bir durumdur (İnceoğlu, 2011: 250).
3.

2010 YILINDAN GÜNÜMÜZE HSYK İLE İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ve
HSYK’NİN KURUMSAL DEĞİŞİMİ

3.1. Yasal Değişiklikler
2010 yılından bugüne Kurul’un yapı ve işleyişine etki eden kanun düzeyinde 6 adet düzenleme
vardır.Ayrıca bu düzenlemeleri etkileyen 3 adet Anayasa Mahkemesi kararları vardır. Toplamda 9
düzenleme ve etkiettikleri kanun tablo: 1’de kronolojik sıralamasıyla gösterilmiştir.
Tablo: 1’de en dikkat çeken detay 2014 yılında yapılan düzenlemelerin sayısıdır. Buradan
hareketlehenüz 2010 yılında yapılanan yeni HSYK’nin, 2014 yılında kurumsal yapısında önemli
değişiklikler olduğunugösterir. Bir diğer dikkat çeken detay ise Anayasa Mahkemesi’nin de bu süreçte
rol oynamasıdır. Bu demektir kiyasal değişiklikler önemli ölçüde Anayasaya aykırılıklar içermektedir.
Şimdi yasal değişikliklerin HSYK’ninkurumsal yapısında yaptığı etkiyi çözümleyelim.
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Tablo:1
Kanun/Karar Numarası ve
Adı
Anayasa Mahkemesi’nin E.:
2010/49, K.: 2010/87 Sayılı
Karar
5982 Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın Bazı
Maddelerin-de Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
6087 Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Kanunu

Etki Ettiği Düzenleme

Yürürlüğe Giriş Yılı

HSYK’yi düzenleyen 1982
Anayasası’nın 159. Maddesi

2010

HSYK’yi düzenleyen 1982
Anayasası’nın 159. Maddesi

2010

2461 Sayılı HSYK Kanununu
yürürlükten kaldırmıştır

2010

650 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname

6087 Sayılı Kanunun 15.
Maddesini değiştirmiştir.

2011

6524 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Anayasa Mahkemesi’nin E.:
2014/57, K.: 2014/8 Sayılı
(yürürlüğü durdurma) Kararı

6087 Sayılı Kanunun çok sayıda
hükmünü değiştirmiştir.
6524 Sayılı Kanunun, 6087 Sayılı
Kanununda değişiklik yapan üç
hükmünün yürürlüğü
durdurulmuştur
6524 Sayılı Kanunun, 6087 Sayılı
Kanununda değişiklik yapan
birçok hükmü iptal edilmiştir
57-81 Sayılı kararla Anayasa
Mahkemesinin iptal ettiği
hükümler yeniden düzenlenmiştir
6087 Sayılı Kanuna Kurul
tarafından mesleğe kabul
edinmeyenlerle ilgili geçici madde
eklenmiştir

2014

Anayasa Mahkemesi’nin E.:
2014/57, K.: 2014/81 Sayılı
Kararı
6545 Türk Ceza Kanunu İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
6572 Hâkimler ve Savcılar
Kanunu İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun

2014

2014
2014
2014

3.2. Kurumsal Değişim
3.2.1. 2010 Yılındaki Anayasa Değişikliği ile Oluşan Yeni HSYK
2010 anayasa değişikliği HSYK’nin yapısı anayasada daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Ayrıcayapılan değişikliklerle adeta yeni bir HSYK yaratılmıştır. Anayasa metninde HSYK’ye daha
fazla yer ayrılmasıkurucu iktidarın adalet yönetiminin merkezinde bulunan HSYK’ye verdiği önemi
belirgin şekilde gösterir.
Anayasal değişikliklerle ilk olarak Kurul’un üye sayısı artmıştır ve 7 asıl, 4 yedek üye adli
yargıdan; 3asıl ve 2 yedek üye idari yargıdan olmak üzere toplam 10 asıl, 6 yedek üye hâkimler ve
savcılar arasındanyapılacak seçimle belirlenmesi kabul edilmiştir. Bu değişikliklerle ilgili olarak
Türkiye Büyük Millet MeclisiAnayasa Komisyon Raporu’nda bu değişiklikle yargının temsil
kabiliyetinin artmakta olduğu, demokratikmeşruiyetin güçlendirildiği ve kendi içindeki kapalı yapısı
değiştirildiği ve üye kaynakların çeşitlendiğibelirtilmiştir. Demokrasinin en önemli unsuru temsil
ilkesidir. Oysa 2010 ve 2014 yılında gerçekleştirilenHSYK üye seçimlerinde seçilen üyeler arasında
Adalet Bakanlığı bürokratlarının sayıca fazla olması, AdaletBakanlığı bürokratlarının hakim ve
savcılar üzerindeki gücünü gösteren bir turnusol kağıdı olmasının (Kilim,2012: 684) yanında raporda
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bahsedilen demokratik meşruiyetin sağlanmadığını da ortaya koyar. O halde Rapor’da demokrasi
kelimesinin kullanılması ona atfedilen ‘yüce’ değerden ve retorik olarak metnigüzelleştirmesinden
başka anlam ifade etmemektedir.
İkinci olarak, Kurul’a özgü sekreterya, Adalet Bakanlığı’ndan ayrı bütçe ve bina tahsis edilmesi
hükmügetirilmiştir. Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının ancak yargının bağımsız şekilde
işleyeceğinin güvencealtına alınmasıyla mümkün olduğuna göre (İnceoğlu, 2011: 237), bu
değişikliklerin önemi ortadadır.
Üçüncü olarak, anayasal değişiklikle hâkimler ve savcıların denetimi Adalet Bakanlığı’na bağlı
adaletmüfettişlerinden alınarak kurul müfettişlerine bırakılmıştır. Hemen belirtelim, denetlemenin
yürütme organınabağlı kişiler yerine Kurul’a bırakılması yargı bağımsızlığı açısından son derece
önemli bir gelişmedir. Sonolarak, Kurul kararlarına karşı yargı yolu tamamen kapalıyken yeni
düzenlemeyle meslekten çıkarmakararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. İdari bir kurul olan HSYK’nin,
1982 Anayasamızın 125. maddesininidarenin bütün eylem ve işlemlerine yargı yolunun açık olması
hükmüne istisna olmaması, bütün kararlarınakarşı yargı yolunun açık olması gerekirdi. Ayrıca
HSYK’nin Genel Kurul kararlarının tamamının yayımlanmasıve hatta görüşme tutanaklarının, karşı
oylarının gerekçelerinin dahi yayımlanması gerekir. Böylece Kurul,kamunun denetimine açık olur ve
aldığı kararlar da tutarlı olmak zorunda olur ( Sancar, 2011: 40).
3.2.2. 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
2010 yılında gerçekleşen anayasa değişikliği ile öngörülen HSYK gereği, yeni bir kuruluş
kanunuyapılması gereği doğdu. Böylece 6087 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Böylece kendinden önceki
2461 sayılıHSYK Kanunu’nu zımnen yürürlükten kaldırmıştır. 6087 sayılı kanunla beraber HSYK
tamamen yeni biryapıya büründü. Anayasa’nın 159. maddesinde kanunla düzenleneceğini belirttiği
hususlar bu kanunladüzenlendi. Bunlardan birisi de HSYK Genel Kurul’unun aldığı kararların yeniden
incelenmesine ilişkintaleptir. Kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Başkan veya ilgili yeniden
incelenmesi için başvurulabilir;ancak Kurul’un bu başvuruyu ne zamana kadar karara
bağlayacaklarına ilişkin bir süre öngörülmemiştir. Bununbir eksiklik olduğunun HSYK da farkındadır
( HSYK, 2015: 77).
Kurul’un hâkim ve savcılarla ilgili görevleri; mesleğe kabul etme, atma ve nakletme, geçici yetki
verme,her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun
görülmeyenler hakkındakarar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini
yapmaktır(madde 4). Bu hükümde endikkat çeken husus geçici yetki vermedir. Hâkimlik teminatı,
azlolunamamayı kapsar; ama böyle bir yetkinin buteminata aykırı kullanılması mümkündür. Başka bir
ihtimalde de liyakat esasına aykırı olarak örneğin beşincibölgede görev yapan bir hâkimin, birinci
bölgeye geçici görevle yetkilendirilmesi mümkündür. Ülkemiz adalethizmetlerinin sağlıklı
yürütülmesi için veya bazı bölgelerde artan iş yükünü önlemek veya başka nedenlerdendolayı böyle
bir yetkilendirmeye ihtiyaç duyulabilir; ancak bu yetkilendirmenin hâkimlik teminatına ve
liyakatesaslarına zarar verilmesini önlemek için bu yetkilendirmeye ilişkin objektif kriterlerin
belirlenmesi gerekir.
Kurul; Başkanlık, Genel Kurul, üç daire ve hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimleri de
GenelSekreterlik ve Teftiş Kurulu’dur (madde 5). Kanun ile öngörülen yapıda, başkanın, Kurul’u
yönetmek ve temsil,Genel Kurul çalışmalarına başkanlık etmek ve oy kullanmak, Genel Kurul’un
teklif ettiği üç aday arasındanGenel sekreteri atamak, ilgili dairenin teklifi ile hâkim ve savcılar
hakkında denetim, araştırma, inceleme vesoruşturma işlemlerine olur vermek görev ve yetkileri
tanınmıştır. Ayrıca Başkan, dairelerin çalışmalarına vedisiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul
çalışmalarına katılamaz (madde 6).
Genel Kurul’un başlıca görevleri ise Teftiş Kurulu Başkanını ve yardımcılarını, Genel
SekreterYardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurul’da görev yapacak tetkik
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hâkimleriniatamak ve Kurul’un görev alanına ilişkin yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemektir
(madde 7). Ayrıcadaire başkanlarını, daire üyeleri arasından seçmek ve üyelerin hangi dairede asıl ve
tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına karar verir.
Daireler üç tanedir ve birinci, ikinci ve üçüncü daire şeklinde anılır. Buna göre birini dairenin
genelolarak görevi hâkim ve savcıların görev yerleriyle ilgilidir. İkinci daire ise daha çok disiplin
suçlarıyla ilgilidir.Üçüncü daire ise mesleğe kabul ve son verilmesi, hâkim ve savcılarla ilgili ihbar ve
şikâyetleri değerlendir vedenetleme işlerini Teftiş Kurulu vasıtasıyla yaptırır (madde 9).
Genel Sekreterlik, genel sekreter, yardımcıları ve bürolardan oluşur. Kurul’un sekreterya
faaliyetinigerçekleştirir. Teftiş Kurul; başkan, iki yardımcı, yeteri kadar başmüfettiş ve müfettişten
oluşur ve bunlar GenelKurul tarafından atanır. Teftiş Kurulu üçüncü daire başkanının gözetiminde
Kurul adına görev yapar ve TeftişKurulu Başkanı da Genel Kurul’a karşı sorumludur. En önemli
görevi ise hâkim ve savcıların görevlerini kanun,tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun yapıp
yapmadıklarını denetler. Mahkemelerin bağımsızlığı gereği hâkimlerin sadece idari nitelikteki
genelgelere uyup uymadığı denetlenir (madde 14).
3.2.3. 6524 Sayılı Kanun ile Değişen Kurumsal Yapı: Yürütmenin Ayak Sesleri
Nicel değişiklikler, nitel değişikliklere neden olur. Yürürlüğe giren bu kanunla Başkan’ın yetkileri
ve görevleri artırılmıştır. Mevcut yetkilerinde hiçbir azalma olmamış ve çoğunluğu Genel Kurul’a ait
görev ve yetkilerden on iki tanesi Başkan’a devredilmiştir. Bu yetkilerden bazıları ise ilk defa ihdas
edilmiştir (Tablo: 2).
Tablo:2
HSYK Başkan’a 6524 Sayılı Kanunla Verilen Yetki ve Görevler
1
Hâkim ve savcılar hakkında soruşturmaya yapılmasına yer olmadığına karar vermek
2
Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcıları ile Genel Sekreter Yardımcılarını atamak
3
Hangi dairede hangi üyenin asıl ve tamamlatıcı olacağını belirlemek
4
Genel Sekreterce hazırlanan, Genel Sekreterlik işbölümünü onaylamak
5
Kurul’a naklen personel ataması yapmak
6
Kurul’a açıktan personel ataması için komisyon kurmak ve bu komisyonun sınav
sonuçlarınagöre personeli atamak
7
Teftiş Kurulu, Başkan gözetiminde görev yapar ve Teftiş Kurulu Başkan’ı Başkan’a karşı
sorumludur
8
Teftiş Kurulu, Başkan tarafından verilen diğer görevleri de yapar
9
Genel Kurul’un toplantı günlerini tespit eder
10 Genel Kurul’un tam sayısının salt çoğunluğunun olağanüstü toplantıya çağırması durumunda
toplantı yapmak Başkan’ın takdirindedir
11 Seçilmiş üyelerin disiplin soruşturmaları Başkan, disiplin kovuşturması Genel Kurul tarafından
yapılır
12 HSYK’nın seçilmiş üyelerinin üyelikten önceki eylemleriyle ilgili disiplin soruşturması ve
kovuşturması için birlikte yetkili oldular
Görüldüğü üzere mevcut yetkileriyle zaten tartışmalı olan Başkan’a, verilen yetkiler HSYK’yı
adeta Adalet Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük haline getirmiştir (AYM E.:57 K.:81., 2014: 5). Bu
haliyle Kurul’un mahkemelerin bağımsızlığını ve hâkimlik teminatını koruması beklenemez. AK Parti
iktidarı değişim önündeki yargı engelini aşmak ve yüksek yargı üzerindeki “vesayeti kaldırmak”
iddiasıyla ve temel olarak bu iddiayı merkez alan bir çerçevede hazırladığı bir metinle, anayasal bir
değişikliğe gitmiş ve bu değişikliği referanduma götürmüştür (Bayramoğlu, 2012: 50). Oysa yapılan
bu değişiklik referandum değişikliğinin tam tersi bir istikamette ve yeni bir vesayet oluşturmak
yönünde olmuştur.
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Üstelik bu değişiklik Başkan’ın yetkileri artırılmakla da kalmamış, HSYK’da çalışan bütün idari
personel, tetkik hâkimleri, kurul müfettişleri ve hatta Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcıları ile Genel
Sekreter Başkan ve yardımcılarının görevleri sona erdirilmiştir. Böylece tüm atamaların yeni sisteme
göre yapılması sağlanmıştır. Bu da yeni bir vesayetin başka bir kanıtıdır. HSYK’nın varlık sebebine bu
kadar ters bir düzenlemenin neredeyse tamamı Anayasa Mahkemesi’ne iptali için konu olmuştur.
3.2.4. Anayasa Mahkemesinin Kararının HSYK’nın Yapısı Üzerinde Etkisi
6524 Sayılı kanunun HSYK’yı ilgilendiren toplam on dokuz maddenin, on beş maddesi iptali ve
yürürlüğün durdurulması istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne konu olmuştur. Bu on beş maddenin on
biri kısmen veya tamamen Mahkeme’nin 10/04/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı kararı
ile iptal edilmiştir. İptal edilmeyen hükümlerin gerekçesi genel olarak HSYK Başkanı’nın Kurul’un
yönetim ve temsilinden sorumlu olması olarak gösterilmiştir. İptal edilen hükümlerin genel olarak
gerekçeleri 6524 Sayılı kanunla Bakan’a verilen yetkilerin yönetim ve temsil yetkisini aştığı ve
Kurul’un bağımsız olması gereken yapısına gölge düşürdüğüdür.
Mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığına ilişkin en önemli husus denetimlerinin bağımsız,
tarafsız ve objektif kriterlere göre yapılmasıdır. 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile
kurul görevlerinde getirilen en önemli yenilik, Adalet Bakanlığı’na ait olan hâkim ve savcıların
denetlenmesi yetkisinin tamamen Kurul’a devredilmesidir. Ancak 6524 Sayılı kanunla Adalet
Bakanlığı’na hâkim ve savcılar ile Kurul üyelerinin disiplin soruşturmalarına ilişkin yetkilerin
verilmesi Anayasa Mahkemesi tarafından isabetli olarak Bakanı Kurul’un disiplin amiri yapacağı
gerekçesiyle birçok hükmü iptal etmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin 6524 Sayılı Kanuna ilişkin iptal kararlarından çıkan birkaç önemli sonuç
var: Bunlardan ilki Mahkeme’nin mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine verdiği
önemdir. Bu olumlu sonuçtur; ancak olumsuz olan iki tane daha sonuç var: her ne kadar anayasal
ilkeleri koruyan bir mahkeme bulunsa da bu kanunun anayasaya aykırı ilkelerinin yaklaşık dört ay
kadar yürürlükte olmasıdır. Sonuncu olarak 6524 Sayılı düzenlemenin hâkimler ve savcılar nezdinde
bir tehdit olarak algılanmıştır. Yani yürütmenin veya yasamanın1 elbirliği ile yargı sisteminde anayasal
ilkelere aykırı olsa bile her türlü düzenlemenin yapılabileceğini göstermiş olup, hâkimlerin bağımsız
ve tarafsız karar vermelerine leke bulaşmıştır. Söz konusu kanun başlı başına bu durumun bir
göstergesi olsa da, kanundaki özellikle geçici madde ile Kurul’daki idari personelin tamamının geçici
madde ile görevlerine son verilmiş olmasıdır. Anayasa Mahkemesi bu aykırılığı iptal etse de
Mahkeme’nin kararlarının geriye yürümezliği gereği görevlerine dönememişlerdir.
Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin iptal kararlarının ardından meydana gelen boşluğu doldurmak
amacıyla 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ‘un
on bir maddesi (madde 90-100) düzenlenmiştir. Buna göre iptal edilen hükümler yerine 6087 Sayılı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun ilk halinde düzenlenen hükümler kabul edilmiştir.
4. HAKİMLER VE SAVCILAR
DEĞERLENDİRME

ARASINDAN

YAPILAN

SEÇİMLERE

DAİR

Yukarıda bahsedilen Anayasa değişikliği ile artık on asıl altısı yedek olmak üzere toplam on altı
üye hâkimler ve savcılar tarafından seçilecektir. HSYK’ye üye seçimi ilk defa 17 Ekim 2010 yılında
gerçekleşti. İkinci seçim ise 12 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşti. Bu seçimler HSYK üyeleri ile
hâkimler ve savcılar arasındaki mesafenin azalmasına sebep oldu. Böyle bir yakınlığın hâkimlerin ve
savcıların üyelere daha kolay ulaşabilmelerini sağlasa da birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir.

1

Parlamenter sistemlerde yasama ve yürütme birbiriyle iç içe geçtiği için ikisi de olabilir
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4.1. Görev Tanımı belirlenmiş Kişilerin Propaganda Yapması
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanun, Kurul’da görev alacak kişilerin görev ve
yetkilerini, Kurul’un çalışma usul ve esaslarını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Gerçekten de görev
tanımı ayrıntılanmış üyenin propaganda yapması zor bir konudur. Bu konuda adayların başarısız
olduğunu belirtelim. Burada başarısızlıktan kasıt, adayların propaganda yaparken yargı erkinin siyasi
otoriteden bağımsız olması gerekliliğinin aksine ülkenin siyasal konjonktürüne göre propaganda
yapmış olmalarıdır. Bu yolla siyasal partilere benzeyen yapılar ortaya çıkmıştır. Siyasal partili yapılar
öylesine içselleştirilmiştir ki, basın bu yapıları ülkedeki genel seçimler sonuçlarını duyurur gibi
duyurmuştur (‘HSYK seçiminden Yargıda Birlik Platformu zaferle çıktı’, 2014).
4.2. Siyasal Partiler Benzeri Yapıların Ortaya Çıkması
Anayasamızda öngörülen HSYK seçimlerinde ortaya çıkan sorunlardan bir diğeri de siyasal parti
benzeri yapıların ortaya çıkmasıdır. Bu benzerliğin en önemli unsuru ideolojik görüşe sahip
olmalarıdır. Böylesine ideolojik kutuplaşmanın olması sadece propaganda sürecindeki bozulmaya
sebep olmakla kalmaz, aynı zamanda yapılan seçimler sonucunda Kurul’a millet meclisi gibi
davranılır. Bunun anlamı oy verdiği kişilerden kendisini veya ideolojisini yargıda baskın konuma
getirmesi ve bu yönde karar alınması beklenir. Bu durumda Kurul’un mahkemelerin bağımsızlığı ve
tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre çalışması mümkün olmaz. Şüphesiz
kendisi tarafsız olamayan bir kurulun yargıçların bağımsızlığını korumasıbeklenemez (AYM E.:57
K.:81., 2014:98).
4.3. Hâkimler ve Savcılar Arasında Kamplaşma
2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile kabul edilen savcılar ve hâkimler arasından
seçimleüye belirlenmesi kuralı, beraberinde adliyelerde gruplaşmaları da getirdi. Hâkimler ve savcılar
verdikleri oylaryüzünden ideolojik olarak damgalanmaya başlandı (Akyol, 2014: Hürriyet).
Hâkimlerin ve dolayısıylamahkemelerin tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri böylece bir kez daha yara
aldı. Buna ek olarak adalet hizmetlerigerçekleştiren hâkim ve savcı mesleğine mensup kişilerin
görevlerine ilişkin motivasyonlarını azaltarakmesleklerine olan bağlılık ve sevgiyi azaltmıştır.
Yukarıdaki seçimlere ilişkin bilgilerle seçimlerin yargıyı siyasallaştırdığını ve bu yolla
bağımsızlığınave tarafsızlığına gölge düşürdüğü bir gerçektir. Yargı faaliyetlerine ilişkin görev ve
yetkisi bulunmayan Kurul’un siyasallaşmasının ve gruplaşmanın bir sonucu olarak aldığı kararlar yolu
ile yargıçların ve savcıların yargılamaya ilişkin görevlerine müdahalede bulunma ihtimali artmıştır.
Seçimlere ilişkin yukarıdaki verilerden çıkan başka bir sonuç: 2010 yılında gerçekleştirilen
anayasadaki HSYK’ye ilişkin değişikliğin gerekçesinde belirtilen demokratik meşruiyet ve geniş
tabanlı temsilin anlamsız olduğudur. HSYK üyelik seçimlerinde Adalet Bakanlığı bürokratlarının da
aday olması ve hatta üyeliğe seçilmeleri (İbrahim Okur 2010 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı iken en yüksek oyla üye seçilmiştir.) geniş tabanlı temsil ilkesinin bir kez daha
anlamsızlığını ortaya koymaktadır.
5. SONUÇ
Yargının işlevleri ve yargıcın rolüne ilişkin düzenlemelerin siyasi eğilimlerden bağımsız bir
şekilde gerçekleştirilmesi, temel arayışın yargının tarafsız, bağımsız ve siyasi etkiden uzak eksiksiz bir
hukuki donanımla işlemesi (Bayramoğlu, 2011: 51) gerekmektedir. Buna rağmen, en iyi sistem
kurulsa dahi bir kurul/kurumun tanımlanan işlerliğin aksinde faaliyet göstermesi imkan dâhilindedir.
Bu sebeple, adalet yönetimin tarafsız kalabilen, hukukun üstünlüğüne inanan, ilkeli üyeler eliyle
gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca bu insanlara hem yasamanın, hem yürütmenin ve hatta yargının
kendisinin güvenmesi gerekir. Aksi durum gerginliğe, güç çatışmasına, yetki gaspına, sebep olur.
HSYK’nın son yedi sekiz yılı aksi duruma yani gerginliğe güç çatışmasına ve yetki gaspına sahne
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olmuştur. Maalesef siyasi dalgalanmalarla paralel giden değişimler yaşamıştır. Bu değişimler
mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz etkilemiştir.
Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı açısından hâkimler ve savcıların atama, nakil,
yer değiştirme ve denetimini yapan bir kurulun idari bürokrasiden bağımsız olması gerekir. Ancak bu
bağımsızlığın dengelenmesi gerekir. Aksi halde HSYK ayrı bir güç merkezi olarak hâkimleri ve
savcıları etkiler. Bu dengelemeyi yapacak mekanizma mahkemelerdir. Eğer Kurul’un bütün
kararlarına karşı yargı yolu açılırsa bağımsız yapısından kaynaklanan muhtemel sorunlar çözülecek ve
denge sağlanacaktır.
HSYK yaklaşık son sekiz yıldan beri sahip olduğu görev ve yetkilerin değişebilirliği bakımından
dinamik(sürekli değişen) bir yapıdaydı. Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik
teminatı bundan olumsuz etkilendi. Mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığı açısından HSYK’nın
görev ve yetkilerinin statik(değişmeyen veya çok yavaş değişen) olması beklenirdi.
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ÖZ
Teknokrasi felsefi temelleri Platon’un “Filozof Kralın Yönetimi” düşüncesiyle Bacon’un “Mühendislerin
Yönetimi” düşüncesine dayanan ve Saint Simon’un “Toplumun Bir Endüstri Kuruluşu gibi Yönetilmesi” teziyle şekillenen
bir yönetim sistemidir. Bir kesimce toplumu teknik bilgiye sahip olan kişilerin yönetmesi olarak algılanırken bir diğer
kesime göre teknik bilginin yönetime uyarlanmasıdır.
Teknokrat ise teknik uzman olan ve bu bilgisini politika belirleme sürecinde kullanabilen çalışandır. 1929
Ekonomik Buhranı sonrasında iktisadi kamu kurumları, planlama teşkilatları ve merkez bankaları gibi kurumlarda istihdam
edilen ekonomist, planlama uzmanı, finans uzmanı gibi siyasi karar sürecinde rol oynayan uzmanlar politika belirleme
sürecine dahil olmuşlardır. 1970’lerde yaşanan kriz sonrasında piyasaların işleyişini düzenlemek ve denetlemek üzere
hükümet hiyerarşileri dışında yeni yönetsel yapılar oluşturulmuştur. Teknik bilgiye olan gereksinim sebebiyle bu kurumlar
uzman personel istihdam etmektedir.
Bu çalışmada kuruluş ve yetki kanunları incelenmek suretiyle, Türk yönetim yapısındaki düzenleyici ve
denetleyici otoritelerde istihdam edilen personelin teknokrat yönleri değerlendirilmiştir. Bu üç adımda gerçekleşmiştir.
Öncelikle; kanunlar incelenerek düzenleyici otoritenin yasa yapma sürecine doğrudan veya dolaylı etkisinin olup olmadığı
araştırılmıştır. İkinci olarak düzenleyici otoritenin yetki alanında özerklik durumu açıklığa kavuşturulmuştur. Son olarak da
uzman yardımcısı ve daha üst kadrolarda görev yapan personelin uzman niteliği taşıyıp taşımadıkları ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teknokrasi, Teknokrat, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum
A Disquisition about Technocratic Qualifications of Regulatory and Supervisory Authority Employees
Abstract
Technocracy is a management system whose philosophic root is based on Platon’s philosophy of “Government
Ruled by Philosopher Kings” and Bacon’s idea of “Government by Engineers” and shaped by Saint Simon’s idea of
“Managing the Society as an Industrial Organization”. While it was perceived by some camps as “an administrative
system lead by some ones who have technical knowledge”, other groups argue that “technocracy is adaptation of the
technical knowledge on administration”.
Technocrat is an employee who is a technical expert and able to use this specialized knowledge on the policy
determination process. After the 1929 Economic Crisis the experts, economist-planning experts-financiers, employed in
state-owned economic enterprises, planning offices and central banks began to participate in policy determination. After the
crisis in 1970s, new administrative authorities, which are established out of the hierarchical structure of cabinet, were
constituted in order to regulate and supervise the markets. As a consequence of necessitating technical knowledge, these
authorities employ technical experts.
In this paper, technocratic characteristics of personnel employed in regulatory and supervisory authorities were
evaluated by means of scrutinizing their establishment and empowering law. This realized in three steps. Primarily;
whether the regulatory and supervisory authority has direct or indirect effect on policy making process is evaluated.
Second; whether this authority has autonomy in its jurisdiction is declared. Finally; whether assistant experts and their
hierarchical uppers have technocratic qualification is revealed.
Key Words: Technocracy, Technocrat, Regulatory and Supervisory Authority





600 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1. GİRİŞ
Toplumun bilgiye sahip olanlar tarafından yönetilmesi düşüncesi siyaset ve yönetim tartışmalarındaki
yerini muhafaza etmektedir. 20. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanan teknokrasi kavramı, teknik bilgiye
sahip olanların yönetmesini veya yönetimde teknik bilginin kullanılmasını ifade eder. Demokrasiye alternatif ve
hatta onun tahtını sarsma cüretkârlığı gösteren bir yönetim biçimi niteliği kazanmıştır.
Sırasıyla Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev
yapan uzman bürokratlarla Türk yönetim yapısında da görülen teknokrasi uygulamaları, 1980’lerin sonrasında
liberal ekonomiye geçişle birlikte Düzenleyici ve Denetleyici Kurum/Kurulların (DDK) oluşturulmasıyla yeni
bir şekil almıştır. Çalışmanın amacı Türk yönetim yapısındaki DDK’ların karar organı olan kurulların üyeleri ile
uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında istihdam edilen çalışanların teknokrat kimliklerine açıklık getirmektir.
Bu bağlamda, ulusal ve yabancı alan yazın taranarak öncelikle teknokrasi ve teknokrat kavramlarına getirilen
tanımlar ortaya konacak ve bir kimsenin teknokrat kabul edilebilmesi için gerekli şartlar belirlenecektir. Sonraki
adımda ise DDK’larda görev yapan personelde aranan nitelikler kuruluş, görev ve yetki kanunları incelenmek
suretiyle belirlenerek bu niteliklerin başlangıçta belirlenmiş olan şatlarla uyum düzeyi ortaya konacaktır.
Çalışmada literatür taraması ve mevzuat incelemesi yapılmak suretiyle veri elde edilmiştir. Çalışmanın kapsamı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda düzenlenmiş olan kurum/kurullarla sınırlı tutulmuştur.
2. TEKNOKRASİ KAVRAMI VE KAVRAMA YAKLAŞIMDA YAŞANAN DEĞİŞİM
Felsefi temellerini Platon’un “toplumun, filozof kral tarafından yönetilmesi” düşüncesiyle, Bacon’un
“araştırmacı mühendislerin yönetimi” düşüncesinde bulan teknokrasi yaklaşımının günümüz anlamıyla
öncülünün Saint Simon olduğu kabul edilmektedir (Fischer, 1990). Kavramı üretim yönüyle ele alan Simon,
toplumun bir sanayi kuruluşu gibi yönetilmesini ve yöneticilerin ise sanayi kuruluşu yöneticisinin niteliklerine
sahip olmasını savunarak devlete teknik nitelik atfetmektedir. Teknokrasi kavramına kaynak teşkil eden bir
diğer düşünür ise “bireylerin eşitliği” fikrini reddedip, “toplumu aydın bir azınlığın yönetmesi gerektiği” fikrini
savunan August Comte’dur (Göze, 2009: 284).
Felsefi temelleri yukarıda adı geçen düşünürlerin fikirlerine dayanan “bilgiye sahip olanın yönetmesi”
yaklaşımı sanayi devrimiyle birlikte iktidar tartışmalarının merkezine yerleşmiştir. Teknokrasi düşüncesinin ilk
biçimi olan “modern sosyo-ekonomik problemlerin ancak doğal bilimler sayesinde çözüme kavuşturulabileceği”
tezi, “teknoloji nedeniyle ortaya çıkan sorunların ancak daha ileri bir teknoloji ile çözüme kavuşturulabileceği
ve bunun özellikle bilim adamları ve mühendislerin içinde olduğu uzmanların yönetiminde
gerçekleştirilebileceği” fikrine dönüşmüştür (Cheng ve White, 1991: 368). Hükümet mekanizmasının yapı ve
işleyişinin karmaşıklaşması teknokrasi fikrini desteklemiştir (Perinçek, 1966: 122). Gelişen teknoloji, değişen
ve karmaşıklaşan sosyo-kültürel yapıyla uyumlu kararlar alabilecek teknokratlara olan ihtiyacı artırmıştır
(Öztürk, 1997: 46,47). 1920’lerde karşı karşıya kalınan ekonomik krizde devlete yüklenen görev ve
sorumluluklar iktisadi kamu kurumları, planlama teşkilatları ve merkez bankaları gibi bünyesinde teknik bilgiye
sahip personel bulunduran yeni kamu kurumlarının oluşturulmasını gerektirmiştir. Teknokrasi hareketi ilk kez
ABD’de iki savaş arası dönemde görülmüştür (The Economist, 2011).
1970’lere gelindiğinde yaşanan krize karşı bulunan çözüm yolu ise ekonomiden devlet elinin
çektirilmesi olmuştur. Devletin el çektiği kritik piyasaların kontrol altında tutulması, düzenlenmesi ve
denetlenmesi için, bünyesinde uzman personel barındıran ancak öncekilerden farklı olarak ayrı tüzel kişiliğe ve
idari özerkliğe sahip kamu kurumları oluşturulmuştur.
Yaşanan değişim demokrasiye yöneltilmiş bir tehdit olarak algılanmıştır. Modern sanayi toplumlarında
teknik bilgiye sahip olan ve bunu makineye uyarlayabilen elitlerin yönetmesi düşüncesi karşısında,
teknisyenlerin iktidarlarının sınırlandırılması sorunu gündeme gelmiştir (Perinçek, 1966: 120). Devletin
fonksiyonel anlamda büyümesi ve karmaşıklaşması sonucu beliren teknokrat sınıfı, 20. yüzyılın sonlarında




an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

601

siyasi karar mercilerini ele geçirmiş, iktidara gelen her görüşü yönlendirmeye başlamıştır (Öztürk, 1997: 48).
Ortaya atıldığı dönemde fabrika yapısı içerisinde teknik mekanik bilgi ile eş tutulan teknik bilginin yerini 20.
yüzyılın ortalarından itibaren finans, bankacılık, piyasalar, enerji gibi ekonominin başat alanlarındaki ekonomik
bilgi almıştır. Merkez bankaları, planlama kurumları gibi yapılar rollerini düzenleyici ve denetleyici kurumlarla
paylaşmak durumunda kalmışlardır. Bu kurumlarda istihdam edilmekte olan teknokrat nitelikli yetkililerin
politika üretim sürecindeki etkinliği de kurumlarının önemi ve itibarıyla bağlantılı olarak artmıştır.
3. TEKNOKRASİ VE TEKNOKRAT KAVRAMLARININ İÇERİĞİ
Çalışmanın temel nesnesi olan Türk yönetim yapısındaki Düzenleyici ve Denetleyici Kurum (DDK)
karar mercilerinde görev alan personelin teknokrat niteliğinin değerlendirilebilmesi için teknokrat ve teknokrasi
kavramlarına yöneltilen farklı tanımlar ortaya konmalı ve bu tanımlarda görülen ortak nitelikler belirlenmelidir.
3.1. Teknokrasi
Teorik olarak ABD’de 1930’larda Howard Scott tarafından geliştirilen teknokrasi kavramının içeriği
zaman içinde değişmiştir. Kavramı siyasi yönden ele alan eleştirel yaklaşıma göre teknokrasi, seçilmişlerin
rollerinin atanmışlara geçtiği, demokrasiye alternatif bir siyasi yönetim biçimidir. Kavram üzerinde teknokratın
kişiliğinden ziyade sahip olduğu bilgiye vurgu yapan karşıt düşünce ise kavrama yönetimde teknik bilginin
kullanılması perspektifinden yaklaşmaktadır. Bu iki temel eksenin yanında kavram Putnam tarafından mantalite
(Putnam, 1977: 383–412), Williams tarafından ideoloji (Williams, 1971), Fischer ve Sartori tarafından politik
güç (Fischer, 1990 ve Sartori, 1987), Burris tarafından ise örgütlenme (Burris, 1993) olarak tanımlanmıştır.
Kavramı yönetişim sistemi olarak ele alan Meynaud teknokrasiyi, teknik eğitime sahip uzmanların,
uzmanlık bilgilerinden kaynaklı meziyetleri yanında politik ve ekonomik kurumlar üzerindeki dominant
konumlarına bağlı olarak ifa edilen yönetim sistemi biçiminde açıklamıştır. Bu yaklaşımıyla, kendileri de siyasi
anlamda birer yönetilen olan uzmanların, siyasi karar alma süreçlerinde söz hakkına sahip olmalarını
vurgulamıştır. O’na göre bir uzman teknokrat niteliğine büründüğünde politikacı olur. Bunun iki anlamı vardır;
birincisi teknokrat bir alanın uzmanıdır, ikincisi teknokrat politika yapar (Meynaud, 1969). Teknokratı
siyasetçiden ayıran yön uzmanlığı; teknisyen ve diğer bürokratlardan ayıran yön ise politika yapma sürecine
katılımıdır. Kavramın yapısal yönüne vurgu yapan Galbraith, modern toplumlarda grup kararı alma süreçlerinde
bilgiye dayalı rehberlikleri ve belirleyici rolleri olan teknik uzmanların oluşturduğu geniş çaplı ağ yapıyı
tanımlamak üzere “teknoyapı- teknostructure” terimini literatüre katmıştır (Galbraith, 1967). Radaelli ise
tartışılması gereken hususun teknisyenlerin yönetmesi veya uzmanların hükümeti ile sınırlandırılmamasını,
bunların yanında danışma kurulları, düşünce kuruluşları, düzenleyici politikalar ve atanmış bakanlar gibi formel
yapıların perde gerisinden yönlendirilmeleri yoluyla uzmanların kendileri için oluşturdukları güvenli alanda
tartışmaya dahil edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür (Radaelli, 1999a: 758). Aynı noktadan yaklaşan Peter’e
göre teknokrasi düzenleyici politikalar, standartlaşma, komisyonlarda ve kilit noktalarda uzman personel
görevlendirilmesi olarak anlaşılmalıdır (Peter, 2013: 8).
Kavrama eleştirel yaklaşan Centeno, rasyonel tekniklere dayalı, tek ve herkese açık olmayan siyaset
anlayışı dayatmayı hedefleyen bir grup kamu seçkini ve müttefiklerinden oluşan bir topluluğun siyasi ve
yönetsel dominantlığı olarak tanımlamaktadır (Centeno, 1993: 314). Eleştirel yaklaşan bir diğer akademisyen
Bourdieuise teknokrasinin küreselleşme bağlamında yaşadığı evrime vurgu yaparak, demokrasiyi geri plana itip
teknokrasiyi öne çıkaran küreselleşme girişimlerinin, uzmanlar tarafından yönlendirilen uluslararası finansal
kuruluşlar ve korporasyonların gücünün artmasına neden olduğunu ileri sürmektedirler (Bourdieu, 2002).
3.2. Teknokrat
Teknokrasi üzerinde yapılan tartışmaların odak noktasında kalan teknokrat kavramı farklı biçimlerde ele
alınmıştır. “Teknokrat kimdir? Onu teknisyenden ayıran nitelikler nelerdir? Teknokrata verilen siyasi misyon
onun uzmanlık alanıyla bağlantılı olmak zorunda mıdır? Bürokrat kökenli olması şart mıdır? Seçimle işbaşına
gelmiş bir uzmana kendi alanıyla bağlantılı bir siyasi görev verilmesi onun teknokrat olma niteliğini etkiler mi?
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Teknokratın bir ekonomist veya mühendis olması mutlak şart mıdır? “ biçimindeki sorular teknokrat teriminin
açıklanmasında yönlendirici olmuştur.
Lemke, teknokratı ekonomi planlama, strateji belirleme ve tabii ve beşeri bilim alanlarında teknik bilgi
sahibi olan ve bu bilgisini politika belirleme sürecinde kullanan kişi olarak tanımlamaktadır (Lemke, 1995: 58).
Kavrama mantalite merkezli yaklaşan Ribbhagen’a göre teknokratın sadece teknik eğitim almış olması yeterli
değildir. Bunun yanında teknokratik mantaliteye sahip olması gerekir. Teknokratın eğitiminin niteliği bürokrasi
içindeki konumunu belirlerken, sahip olduğu teknokratik bakış açısı kurumsal bağları ve bakanlarla olan siyasi
yakınlaşmasıyla bağlantılıdır (Ribbhagen, 2013: 43).
Kimin teknokrat olarak kabul edilebileceğine yönelik bir alan araştırması kapsamında İtalya, Almanya
ve İngiltere’deki elit bürokratların teknokratik bakış açılarını inceleyen Putnam, teknokratik mantığın başlıca
altı öğeye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öncelikle teknokrat, politikanın yerini tekniğin alması gerektiğine
inanır ve kendi rolünü apolitik terimlerle tanımlar, politik müzakerelere soğuk bakar ve sorunların katı rasyonel
yollarla çözüleceğini savunur. İkincisi politikacılara ve politik kurumlara karşıdır ve bunların parti çıkarları
doğrultusunda hareket ettiklerini düşünür. Üçüncüsü teknokrat siyasi demokrasinin eşitlik ve aleniyetine
temelden karşıdır. Çünkü vatandaşlar karar verme sürecine etki edebilecek çok az bilgiye sahiptir. Dördüncüsü,
toplumsal ve politik itilafların yanlış yönlendirildiğine, daha da kötüsü, yanlış tasarlandıklarına, müzakere ve
pazarlık yöntemlerinin etkin ve verimli olmadığına, her sorunun kendi optimum bir çözüm yolu olduğuna
inanırlar. Beşincisi teknokratlar ideolojik veya ahlaki kriterleri reddeder izlenecek politikanın etkin ve verimli
olup olmaması onlar için önemlidir. Sonuncusu ise teknokratların teknolojik ilerleme ve meta üretimi odaklı
olmalarıdır. Sosyal adaletin sağlanmasına yönelik endişeler onların ilgi alanına girmez. Etkinlik ve verimlilik
temel amaçlarıdır (Putnam, 1977: 386,387).
Siyasi parti, sendika, dernek gibi içinde bir yöneten-yönetilen ilişkisi olan tüm topluluklarda teknokratik
alt gruplar görülebileceğinden yola çıkan Perinçek teknokrat kavramını; ekonomi, maliye, idare gibi alanlarda
teknik bilgi sahibi olan ve bunun yanında siyasi iktidarın kullanılması üzerinde etkili olan uzman biçiminde
tanımlamıştır. Ona göre teknokratı diğer vatandaşlardan ve teknisyenlerden ayıran husus, siyasi karar alma
sürecine fiilen katılarak etkide bulunmasıdır. Teknokrat, teknisyen gibi ihtisaslaşmaya itilen bir icracı değil,
yöneten ve genel bir görüşü koruma amacı güden kimsedir (Perinçek, 1966: 123, 127).
Heper kamu iş görenleri içinde teknokrat olarak kategorize ettiği kesimi çeşitli konularda ne tür siyaset
geliştirilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunabilecek uzman iş gören olarak nitelemiştir. Türk bürokrasi
yapısını ele alarak, teknokratları kendi içinde kategorize etmiş, teknik bilgisine dayanarak kamu politikasını
kendisi oluşturmak isteyen grubu teknokrat-bürokrat olarak adlandırmış ve bu kesimi teknik bilgisini iktidara
gelen siyasi otoritenin hizmetine sunan ve Özal döneminde popüler olan teknokrat kesimden ayırmıştır. İlk
grubun başlıca temsilcileri DPT’nin kurulduğu dönemde görev alan ilk uzman gruptur (Heper, 1980: 76).
Teknokratın politikacıya danışmanlık yapma, yol gösterme ve belirlenen sınırlar dahilinde yönetsel
faaliyete dahil olma teorik çalışmalarda vurgulanan hususlardır. Teknokrasi düşüncesi ve teknokrat kimliğinin
uygulamada görülen biçimi ise teknokrat bakan veya teknokratlar hükümetidir. Bu iki kavram uzmanlar
tarafından farklı biçimlerde ele alınmıştır. Teknokrat bakan, parlamento veya siyasi parti üyeliği geçmişi
olmayan ve görevlendirildiği bakanlığın yetki alanıyla ilgili uzmanlık bilgisi olan kişidir (Cotta ve Verzichelli,
2002: 145). Burada vurgulanan husus bir uzmanın teknokrat kabul edilebilmesi için kendisine tevdi edilen görev
öncesinde herhangi bir aktif siyasi faaliyetinin olmaması ve kendisine verilen görevin doğrudan uzmanlık
bilgisiyle bağlantılı olmasının gerekliliğidir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Dünya Bankası, IMF ve Washington Mutabakatı’nın yapısal uyarlama,
liberalizm, deregülasyon ve özelleştirme temelli politikalarının savunucusu olarak ortaya çıkan teknokratlar pek
çok ülkede ekonomi, finans, borç ve parasal krizlerin yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. 1990’lı yılların
başında, gelişmekte olan ülke yönetimlerinde söz sahibi olan teknokratlar modernleşme, ekonomik büyüme,
borçlanma, kriz yönetimi, ekonomik istikrar, yapısal uyarlama ve neo-liberal yeniden yapılanmaya kadar geniş
bir yelpazede siyasetle iç içe olmuşlardır. Bu değişim sürecinde planlayıcı, uygulayıcı, yönetici, aracı gibi
misyonlar yüklenmişlerdir (Khoo, 2010: 3, 18). Teknokratların iş başına getirilmesini tetikleyen Yunanistan ve
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İtalya ekonomik krizleri teknokrasi hakkında yaşanan tartışmayı yeniden ateşlemiştir (Ribbhagen, 2013: 24).
Yakın dönemde yaşanan tartışmaların odak noktasında kalan kavram ise teknokrat hükümet olmuştur.
Teknokrat hükümet, profesyonel politikacı olmayan ve bir siyasi parti üyeliği bulunmayan başbakan ve
atandığı bakanlığın görev alanında uzman olan bakanlardan oluşan, bağımsız, tarafsız, seçim sonuçlarının veya
seçmenin doğrudan baskısına maruz olmayan ve medya tarafından teknokrat olarak lanse edilen kabinedir
(Pastorella, 2014: 2). Bir hükümet üyesinin teknokrat kimliğine sahip olmasının ön şartı, hükümette görev
almadan önceki dönemde bir siyasi parti şemsiyesi altında görev yapmamış olması, herhangi bir siyasi partinin
eski bir üyesi olmaması ve atandığı bakanlığa ilişkin uzmanlık bilgisiyle tanınmış biri olmasıdır (Mcdonnell ve
Valbruzzi, 2014: 657). Bu tür hükümetler Avrupa ülkelerinde sorunların çıkmaza girmesi, kabinelerin istifa
etmesi, skandallar, ekonomik krizler ve parçalanmış ve istikrarsız parti sistemleri dolayısıyla gündeme
gelmiştir(Pastorella, 2014: 2). Katz’a göre ideal tip teknokrat hükümette önemli hükümet kararlarının tamamı
seçilmiş parti temsilcileri tarafından alınamaz; politik karar parti içerisinde belirlenip uygulamaya konulamaz;
başbakan ve bakanlar parti içinde belirlenemez (Katz, 1986). Teknokratik hükümetin güncel örnekleri 2011’de
İtalya’da yönetime getirilen Monti Hükümeti ile Yunanistan’da yönetime getirilen Papademos Hükümeti’dir.
İtalya’da, içinde bulunulan ekonomik ve finansal krizin üstesinden gelmek için, hiçbir siyasi parti bağlantısı
olmayan iş dünyasından ve uzmanlardan kişilerin yer aldığı, teknokrat Monti Hükümeti yönetime gelmiştir
(Marangoni, 2012: 136). Yunanistan’da ise eski bir bankacı olan Lucas Papademos, başat partilerin desteğini
alarak teknokratlardan oluşan bir kabine kurmuştur (Bieler, 2012: 1)
4. DEMOKRASİ- TEKNOKRASİ TARTIŞMASI
Teknokrasi ve demokrasi arasındaki bağlantı iki farklı biçimde ele alınmaktadır. İlk gruba giren
düşünürler teknokratın kişiliğini öne çıkarıp tartışmaya öznel yaklaşmaktadır. Bu düşünürlerden Laird’e göre
teknokrasi sorunu güç ilişkilerinin modern toplumda bilgiye atfedilen olağandışı değerden ne derece
etkileneceği sorunudur. Teknik bilginin önemli olduğu fikri doğrudur. Hatalı olan husus, teknik kabiliyetleri
olan bir zümrenin yönetimi ele geçirmesi düşüncesidir. Önemli olan kimin kazandığı değil kimin kaybettiğidir.
Teknokrasi uzmanların yükselmesi değil, vatandaşların düşmesidir (Laird, 1990: 51). Soruna benzer biçimde
yaklaşan Radaelli de vurgulanması gereken sorun seçilmişlerin yerini uzmanların alması değil gücün doğasında
yaşanan değişimdir. Demokrasi yasal uzlaşı, serbest seçimler ve katılım gibi değerler üzerine kuruluyken
teknokrasinin otorite ve gücünün yegâne kaynağı uzmanlığıdır (Radaelli, 1999a: 758, 759). Demokrasi
sorunlara farklı çözümler yaratıp baskın olan parti görüşünün kabul edilmesi esasına dayanırken teknokrasi,
çoğulcu tartışmalara yer vermemekte ve en uygun çözüm yolunun seçilmesi noktasında demokrasi ile çatışma
içine girmektedir (Peter, 2013: 9). Çünkü teknokrat seçkinlerin verdikleri kararlarda baz aldıkları husus
vatandaş talebi değil teknik bilgidir. Bu düşüncede ana fikir demokrasinin halk tarafından yönetimi
çağrıştırmasına karşılık teknokrasinin uzmanlar tarafından yönetimi çağrıştırmasıdır (Lindstam, 2014: 5, 10).
İkinci gruba giren düşünürler ise bağlantıya teknik-bilgi merkezli ve nesnel yaklaşırlar. Demokrasi ve
teknokrasiyi birbirinin karşıtı iki anlayış olarak değil siyasi yapının aksamadan sürdürülmesi için gerekli iki
farklı enstrüman olarak kabul ederler. Teknokrasi uzmanların yönetmesi değil, teknik bilginin yönetime
uyarlanması şeklinde algılanmalıdır (Fischer, 1990; Boswell, 2009; Meynaud, 1969; Radaelli, 1999b).
Teknokrasi uzmanların yönettiği bir siyasi sistem olmanın yanında temsili demokrasinin karar verme
süreciyle uyumlu bir paradigmadır (Lindstam, 2014: 15). Teknokratlara kabinede yer verilirken sahip oldukları
siyasi düşüncenin hükümetin siyasi düşüncesiyle olan uyumu dikkate alınmaktadır. Bu yönü teknokrat
hükümetleri müzakereye dayalı demokratik sistemle uyumlu kılar (Pastorella, 2014: 10).
Teknolojik gelişmenin toplumların siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel alanlarında yarattığı değişim ve
küresel gelişmelerle yaşanan karşılıklı etkileşim hükümetleri hızlı ve isabetli kararlar almaya zorlamaktadır.
Yerel ve küresel şartlarda yaşanan hızlı ve ani değişiklikler teknokratların istihdam edilmesini zorunlu
kılmaktadır (Khoo ve Teresa, 2014: 247) Bakanlar yürüttükleri üst düzey siyasi faaliyetlerde ihtiyaç duydukları
bilgiyi atanmış bir siyasi danışmandan veya politika dışından bir danışmandan sağlama yoluna giderler
(Ribbhagen, 2013: 48). Bakanların danışman veya müsteşar olarak kendi siyasi görüşlerine yakın bürokratları
göreve getirmeleri nedeniyle teknokratların demokrasiye tehdit oluşturması söz konusu değildir. Dolayısıyla,
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bugünün daha karmaşık dünyasında siyasi karar verme süreci ile uzmanlığı birbirinden ayrı düşünmek
olanaksızdır (Peter, 2013: 11).Teknisyenlerin bilgi ve uzmanlığından yararlanmadan etkin bir sosyal demokrasi
kurulamaz ve işletilemez (Perinçek, 1966: 139).
Teknokrasi bazen demokrasi karşısında bir alternatif olabilmektedir. Politikacıların aksine,
teknokratların seçim öncesi vaatleri yerine getirme ve tekrar seçilme gibi kaygılarının olmaması nedeniyle
tarafsızlık içinde, teknik bilgiye dayalı en iyi çözüme odaklanacakları düşünülür (Bieler, 2012: 2). Popülist
yaklaşımların kabul gördüğü taze demokrasilerde teknokratların bu yaklaşımı zaman zaman siyasileri toplum
karşısında zor durumda bırakmaktadır. Buna rağmen, politikacılar risk içeren ve yönlendirme gereken politik
konularda, kendi fikirlerinin doğruluğunu güçlendirmek ve tasdik ettirmek için teknik bilgiye ihtiyaç duyarlar
(Boswell, 2009). Kamu politikaları konusunda halka karşı sorumlu olan hükümet, ekonomi politikalarının
belirlenmesi ve uygulanması, enflasyonunu düşürülmesi, istihdamın artırılması gibi kritik konularda, bu alanda
görev yapan uzmanlardan faydalanmaktadır (UNRISD, 2004:2).
5. TÜRK YÖNETİM YAPISINDA TEKNOKRAT DÜŞÜNCENİN GELİŞİM SÜRECİ
Türkiye’de politikacı-bürokrat çekişmesinde 1961 Anayasasıyla oluşturulan Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT), Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
(HSYK)gibi kurumlar teşkil edilmek suretiyle bürokratların siyasi karar sürecinde elleri güçlendirilmiş olsa da
DPT personeli dışında kalan diğerlerinin bu çalışmada geçen teknokrat tanımında belirlenmiş olan nitelikleri
kısmen taşıdıkları görülmektedir. Teknokrat olarak nitelendirilebilecek personel DPT, Merkez Bankası ve son
dönemde DDK’larda istihdam edilmektedir.
Türk yönetim yapısında teknokratların rolü iç ve dış dinamiklere bağlı olarak biçimlenmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son dönemlerinden itibaren Türk siyaseti, bürokratların içinde bulunduğu modernleşme
yanlısı merkez ile popülist politikalarla merkezin karşısında yer alan çevrenin karşılıklı mücadelesi ile
şekillenmiştir. 1950’lere kadar yaşanan mücadelede, teknokrasinin ön şartı olan teknolojinin Türk toplumunda
henüz vücut bulmamasına bağlı olarak teknokratların varlığından söz edilemez. Her ne kadar yönetim
geleneğinde bürokratların geçmişten gelen bir ağırlığı olsa da bu durum onların uzmanlık bilgisinden kaynaklı
olmamıştır (Perinçek, 1966: 156). Teknokratlar 1950’lerden sonra ancak bağımsız bir toplumsal sınıf yapısına
kavuşabilmişlerdir (Gevgilili, 1973: 23).
1934 tarihli ve 3460 sayılı yasayla ilk kez yönetim yapısına giren ve 1961 Anayasasıyla anayasal statü
elde eden KİT’lerde uzman personel istihdam edilmekle birlikte bu kişilerin politika belirleme sürecinde
teknokrat teriminin gerektirdiği yetkiye sahip olamamışlardır. Teknokratlar siyasi karar sürecinde 1960’ta
DPT’nin kurulmasıyla etki göstermeye başlamışlardır. Az gelişmiş ülkelerde kalkınmanın gerçekleştirilmesinde
plânlı ekonomi fikrinin destek görmesi ve merkezi planlama kurumları oluşturulması plânlama uzmanlarına
siyasal iktidar karşısında söz sahibi olma şansı yaratmıştır (Perinçek, 1966: 153, 156). Gelişmekte olan bir ülke
olarak Türkiye’de 1960 yılında DPT’nin kurulması sonrasında kurum bünyesinde istihdam edilen uzmanlar ülke
siyasetinde söz hakkı elde etmişler ancak hükümetler karşısında direnecek güce kavuşamamışlardır. Türkiye’de
teknokratların siyasetteki rolü adım adım önem kazanmakla birlikte büyük hamle DDK’ların teşkil edilmesiyle
gerçekleşmiştir.
6. TEKNOKRATLARIN YENİ İSTİHDAM ALANI; DDK’LAR
DDK’lar Türkiye’de düzenleyici ve denetleyici kurum ve kurullar olarak yönetim yapısına entegre
edilmişlerdir. Bu yolla siyasa oluşturma süreçlerine herhangi bir siyasi sorumluluğu olmayan neoliberal
teknokratların müdahil olması teknokrasi düşüncesi ile örtüşmektedir (Ataay, 2008: 24). Siyasi bir
sorumlulukları olmamasına karşın politika oluşturma ve piyasaların düzenlenmesi süreçlerinde sahip oldukları
yetkinin meşruiyeti ve yönetim yapısında nereye konacakları sorunu ile yönetsel ve siyasi tartışmaların konusu
olmuşlardır.
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Bu kurumların karar mercileri olan kurulların personelinde aranan vasıflar ile yetkileri kuruluş
kanunlarında ve diğer kanunlarda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre kurul üyelerinin verilecek
kararlarda siyasi baskıdan uzak kalmalarını sağlamak adına görevden alınmalarına sınırlamalar getirilmiştir
(Sever, 2015: 204). Diğer bir husus da kurul üyelerinin kamu personel rejiminden farklı olarak disiplin
yaptırımına tâbi tutulamamasıdır. Mevzuatta soruşturma izni hususuna yer verilirken disipline hususuna yer
verilmemiştir. Hiyerarşi dışı tutulmanın göstergesi olan bu husus baskılara karşı koruyucu bir işlev görmesinin
yanında görevden uzaklaştırmaların önlenmesi prensibinin de uzantısı olarak görülebilir (Sever, 2015: 223).
6.1. Dünyada ve Türkiye’de DDK’ların Kurulma Nedenleri
DDK’ların oluşumuna yönelik destekleyici ve eleştirel olmak üzere iki farklı yaklaşım vardır.
Destekleyen düşünce çevrelerine göre klasik devlet örgütlenmesinin bakanlık ve bürokrasi yapısı, hızlı
değişimden kaynaklı yeni ihtiyaçlara zamanında cevap verememektedir. Kamu kaynakları etkin ve verimli
kullanılamamaktadır. Özel sektörün sahip olduğu hız ve esnekliğe sahip olmaması nedeniyle, bu sektörün
faaliyet yürüttüğü piyasaları kontrol altında tutacak, düzenleyecek ve denetleyecek kurumun en az bu sektör
elemanları kadar hızlı olması gerekir. Bu nedenle DDK’ların oluşumu mutlak bir gerekliliktir.
Karşıt düşünceler ise devletin temel egemenlik alanının daraltıldığını, devletin hakimiyeti altında
kalması gereken kritik piyasaların, uluslararası ekonomik korporasyonların ve küresel ekonomik güçlerin ajanı
niteliğindeki kuruluşlara geçtiğini, bu durumun devletin gücünü kırdığını, meşruiyet kaynağı halk olan hükümet
yetkilerinin bu otoritelere geçmesinin demokrasiyi erozyona uğrattığını savunmaktadırlar. İki karşıt düşüncenin
ışığında DDK’ların ortaya çıkışı ve yayılmasına ilişkin başlıca nedenler aşağıdaki başlıklar altında ele alınabilir.
6.1.1. Liberal Devlet Uygulamaları
İlk örnekleri 1880’lerde ABD’de ortaya çıkan bu kurumlar, 2. Dünya Savaşı sonrasında devlete biçilen
yeni role bağlı olarak Avrupa’da görülmeye başlanmış, 1980 sonrasında ise tüm dünyada yoğunlaşmışlardır
(DDK, 2010: 380). Gerek 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın sebebi olarak yöneticilerin sahip olduğu geniş
yetkilerin ileri sürülmesi fikri ve gerekse savaştan en az zararla çıkan ve kapitalizmin lider devleti konumunu
elde eden ABD’nin ortaya koyduğu yeni modelin Avrupa’da kabul görmesi DDK’ların oluşumunu
şekillendirmiştir.
Liberal düşünce ekonomi yönetimi ile siyasi yönetimin birbirinden ayrılmasını savunmaktadır. Bu
düşüncenin ürünü olan düzenleyici devlet modelinin amacı teknokratlar iktidarı yaratmaktır (Ataay, 2008: 24).
Bu modele uygun olarak politika belirleme yetkisi teknik bilgi ve tecrübeye sahip, kararları politikacılar
tarafından sorgulanmayan, ağırlıklı olarak merkez bankası, maliye bakanlığı, ticaret bakanlığı gibi hükümet
baskısından yalıtılmış yerlerde istihdam edilen teknokratlara devredilmeye başlanmıştır (UNRISD, 2004:2).
İlerleyen dönemde bununla yetinilmemiş, bakanlık yapısından ayrı, özerklik elde etmiş, kendi tüzel kişiliği olan
yapılar olarak DDK’lar oluşturulmuştur.
Liberal devlet anlayışı doğrultusunda özelleştirilen ve tekel niteliğinde olması gereken kimi kamu
hizmetlerinin yer aldığı piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi ihtiyacı uzman kurumlara gereksinim
doğurmuştur. DDK’lar kamu sektörünce yürütülen tekel mahiyetinde ve uzmanlık bilgisi gerektiren bu
hizmetlerin özelleştirmeleri durumunda ortaya çıkması muhtemel sorunları gidermek amacıyla
oluşturulmuşlardır (Karakaş, 2008: 117).
6.1.2. Ulusüstü Yapıların Rolü
Hükümet politikaları, yasal mevzuat ve idari prosedürler küresel sermayenin faaliyetlerini sekteye
uğratan başlıca nedenlerdir. Küresel ekonomik yapının ajanları olarak kabul edilen Dünya Bankası ve IMF gibi
kuruluşlar küresel sermayenin faaliyet göstereceği piyasalarda karşılaşabileceği bu engelleri ortadan kaldırmaya
dönük enstrüman olarak DDK uygulamalarını yönetim yapılarına entegre edilmesini teşvik etmektedirler. Kamu
yaşamının ekonomi, finans, iletişim, enerji gibi hassas sektörlerinde otonom ve hükümete alternatif yapılar olan
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DDK’ların oluşturulması bu kurumlarca bazen tavsiye niteliğinde olmuş bazen de zor koşulmuştur (Tan, 2002:
12). Gelişmekte olan ülkelerde uluslararası kuruluşlar üst düzey karar mercilerine teknokratların getirilmesi
hususunda yönetimlere baskı yapmaktadır (Khoo ve Teresa, 2014: 244). Bu ülkelerde güven sorunu yaşanan
politikacıların yetki alanı bu yolla daraltılmaktadır (Karacan, 2002: 4 ve Tan, 2002: 11,12). Türkiye’deki
DDK’ların oluşturulması da aynı şekilde, yeni kamu yönetimi anlayışının yerleştirilmesi çalışması ile bağlantılı
olarak Dünya Bankası ve IMF ile yürütülen görüşmeler paralelinde gerçekleşmiştir (DDK, 2010: 381).
DDK’ların teşvik edilmesinin bir nedeni de ülkelerde standart yapı ve işleyiş prosedürleri oluşturarak
işlemlere hız kazandırmaktır. Böylece küresel sermayenin gireceği piyasalarda standartlık sağlanacak, hükümet
değişikliklerinden etkilenmeyen piyasalar oluşturularak sermayenin uzun vadeli plan ve yatırımlarının karşı
karşıya kalacağı muhtemel riskler azaltılacaktır. Siyasi kararların değişim hızına piyasalar aynı hızda cevap
verememektedir. Bu durum bazı hassas sektörlerde kurumsallaşma yaratarak belirsizliklerin ortadan kaldırılması
ve böylece ekonomik yapılar açısından öngörülebilir bir ortamın sağlanmasını gerektirir. Buna bağlı olarak
uluslar arası ekonomik yapılarca dış borç yükü altında ezilen ülke yönetimlerine yapılan baskıların sonucunda
teknokratların yönetime gelme olasılıkları artmıştır (UNRISD, 2004:3).Bu gereksinimleri sağlamak adına AB,
aday ülkeleri Kopenhang Kriterleri ve Uyum Muktesebatı’nı uygulamaya geçirebilecek bir kamu yönetimi
sistemi sağlamaya zorlamaktadır. Belirtilen şartları gerçekleştirecek bir kamu yönetimi tesisi için aday ülkelerde
yöntem olarak yönetişimi, kurum olarak da DDK’ları kullanmayı içeren reformlara gitmesi şart koşulmuştur
(Arap, 2009: 289).
6.1.3. Klasik Bakanlık Bürokrasisinin Teknik Yetersizliği
Küresel ekonomik ağa bağlanma zorunluluğu, teknolojide yaşanan ilerleme ve bilginin yayılma hızında
yaşanan artış gibi gelişmeler ülkelerin yönetim yapılarını etkilemiştir (Kutlu Gürsel, 2005: 549). Teknolojinin
sağladığı olanakların özel sektör ve kamu sektörünce eş zamanlı takip edilememesi bu iki yapı arasındaki
mesafeyi her geçen gün artırmıştır. Klasik bakanlık örgütlenmesi, karmaşık ve teknik bilgi gerektiren ekonomik
sorunların çözümünde yetersiz kalmıştır (Tan, 2002: 14; Eryılmaz, 2008: 207). Geleneksel bakanlık yapısı ve
bürokrasi anlayışı ve yöntemleriyle, teknolojinin sunduğu en son olanakları kullanmayı ilke edinmiş özel
sektörün denetlenmesi, faaliyet yürüttüğü piyasalardaki sorunların tespiti ve bu piyasaların düzenlenmesi
olanaksızlaşmıştır.
Ülke ekonomisi açısından hayati önemde olan piyasaların etkin yönetilememesi, politikaların kamu
yararı yerine yönetici elitlerin şahsi çıkarları doğrultusunda şekillenmesi (Karakaş, 2008: 100); yargı
makamlarının teknik yetersizlikleri nedeniyle oluşan uyuşmazlıklarda doğru ve hakkaniyete uygun karar
vermede yetersiz veya yavaş kalması (Aslan, 2010: 31); DDK uzmanlarının piyasaları politikacılar ve diğer
kamu görevlilerinden daha iyi tanıyacağı ve teknik sorunların ancak teknik personelle çözülebileceği fikri
(Emek ve Acar, 2004: 108) gibi hususlar da DDK’ların oluşturulmasında ileri sürülen destekleyici fikirlerdir.
Kamu yönetimlerinde DDK’ların oluşturulması siyasetin alanını daraltılmaya ve bu alanları tekno-bürokratların
kontrolüne bırakmaya dönük bir adımdır (Eryılmaz, 2008: 207). Sonuç olarak DDK’ların uzmanlık bilgisi ve
hızlı reaksiyon gösterme nitelikleriyle kritik piyasaların düzenlenmesinde tercih sebebi oldukları görülmektedir.
6.1.4. Politikanın Güven Kaybı
DDK’lar politikacıların eylem alanını daraltarak hassas sektörleri tekno-bürokratlara devretmek
suretiyle politikacıların piyasa kurallarına aykırı popülist kararlarını önlemek amacıyla teşkil edilmişlerdir
(Atay, 1994: 381). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde siyasi elitlerin de içinde bulunduğu yolsuzluk ve
skandallarla ekonomik krizler siyaset kurumuna olan güveni erozyona uğratmıştır. Siyaset mekanizmasının
güven kaybına bağlı olarak siyasi çıkardan uzak, tarafsız ve istikrarlı hareket eden yeni enstrümanlara ihtiyaç
doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkan araçlardan biri olan DDK’ların karar organlarının görev
sürelerinin hükümetlerin görev sürelerinden daha uzun olması, kritik sektörleri hükümet değişikliklerinin
etkisinden izole etmiştir (Aslan, 2010: 43). Uzun vadeli plan ve programlarla yönetilmesi gereken bu sektörlerin
hükümet değişiklikleri nedeniyle plan ve programlarında aksamalar yaşanmasının önlenmesi amaçlanmıştır.
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Siyaset mekanizmasına güvensizlik anlayışıyla şekillenen yapıda hükümetlerin halkın çıkarlarını temsil
etmediği, DDK’ların ise yetkili oldukları alanlarda hükümete rağmen halkın çıkarlarının korunmasını
sağlayacak kurumlar olduğu tezi ileri sürülmüştür (Ulusoy, 2003: 8,10). Ekonominin siyasi aktörlerin
inisiyatifine bırakılmasının yolsuzluk ve popülist politikalarda artışa neden olabileceği ve ekonominin kan
kaybedeceği ihtimaline karşılık DDK’lara özerklik tanınmasının ise ekonominin durumuyla toplumun
ihtiyaçları arasındaki farkı derinleştirme riskinin söz konusu olduğu da ileri sürülen diğer düşüncelerdir
(Keyman, 2007: 5).
6.2. DDK’ların İşlevleri
DDK’ların yönetim yapısına ve faaliyet yürüttükleri sektöre bağlı olarak değişmekle birlikte başlıca
işlevleri düzenleme, denetim, yaptırım uygulama, uyuşmazlık çözme ve danışmanlık yapma olarak sıralanabilir.
Karar mercilerinde görev alan personel, bu işlevlerin gerçekleştirilmesi noktasında doğrudan ve dolaylı roller
üstlenmektedir. Bu işlevlerini gerçekleştirirken yasama, yürütme ve yargı fonksiyonunu yetkilendirildikleri
alanlarda ifa etmektedirler.
Düzenleme yetkisine sahip oldukları piyasada meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde ihtiyaç
duyulan teknik bilgi nedeniyle bu kurumlara uyuşmazlık çözme yetkisi verilmiştir. Yargı mercilerinde
çözülmesi zor olan veya zaman alan uyuşmazlıklarda DDK’lar arabuluculuk yapmaktadır (Tan, 2002: 31). Bu
durum merkezi devlet otoritesinin üç temel erkinden biri olan yargının, bağımsız mahkemeler dışında bir
yönetsel kurumla paylaşılması anlamına gelmektedir. DDK’ların yargısal alanda görev ifa etmeleri eleştirilere
konu olsa da kararlarına karşı yargı yolunun açık olması ve mahkemelerin iş yükünü hafifletmeleri olumlu
yanları olarak görülmektedir.
DDK’ların düzenleme işlevini ise iki biçimde ele almak gerekir; birincisi yasa yapma sürecinde görüş
bildirme, danışmanlık yapma, taslak hazırlama gibi faaliyetleriyle yasama ve yürütme organlarını yönlendirici
yönüdür. İkincisi ise yetkili oldukları piyasalarda yönetmelik ve kararname gibi ikincil nitelikte düzenlemeler
yapmalarıdır. Bir kısmı sadece yürütmeye ilişkin görev ifa ederken bir kısmı politikacılara danışmanlık
yapmaktadır (Maggetti, 2009: 450). Görev alanına giren hususlarda talep üzerine veya doğrudan görüş açıklama
yetkisine sahip olabilirler. Temel hak ve özgürlükler, ekonomi, finans gibi hassasiyet taşıyan alanlarda faaliyet
yürüten DDK’lar siyaseti, ekonomiyi ve devlet yönetimini etkilemekte ve hükümet politikalarını
yönlendirmektedirler (Tutal, 2014: 33). Görev yürüttükleri alanlarda politikacıların ve geleneksel bürokrasinin
etkisi her geçen gün azalmaktadır (Kavruk, 2009: 120). Yasama yetkisine benzer yetkiye sahip olmalarına bağlı
olarak, doğrudan yasanın çıkarılmasında olmasa da hazırlık sürecinde yarattıkları etki nedeniyle meşruiyetleri
tartışma konusudur (Sezer ve Önder, 2009:114).
Yürütme erki açısından ele alındıklarında, DDK’ların hükümet yapısının dışında olmalarına rağmen
siyasi yönetim sürecinde göz ardı edilemez işlevlerinin olduğu görülmektedir (Uysal, 2007: 15). Serbest piyasa
anlayışından hareketle kamu örgütünün dışında yeni iktidar odakları biçiminde belirmişlerdir (Eryılmaz, 2008:
207). Yürütme organının karşısında üçüncü bir güç oldukları yönünde fikirler vardır (Majone, 1994 ve Thatcher,
2005: 347-373). Yeni bürokratik yapılar olarak ortaya çıkan bu kurumların politikacıların yetki alanı dışında
bırakılmaları, meşruiyetleri ile ilgili tartışmaları gündeme getirmiştir (Sezer ve Önder, 2009:104).
Ekonomi yönetiminde bürokrasi, hükümet ve parlamentodan özerk ve bağımsız işlev gören
(Bayramoğlu, 2005: 240) DDK’ların yetki alanlarında yasama, yürütme ve yargı erklerinin sahip olduğu
yetkilerin tamamına tek başlarına sahip olmaları, bünyelerinde istihdam edilen teknokratların siyasa belirleme
sürecinde aktif rol almaları ve değişim sürecinde siyasete müdahil olmaları gibi hususlar politikacı-teknokrat
gerilimini ateşlemektedir (Khoo, 2010: 3). Seçilme endişesi olmayan bu kişilerin, politika belirleme evresinde
oynadıkları rol ve piyasalara ilişkin aldıkları kararlara rağmen halka hesap verme zorunluluklarının olmaması
tartışmaların odak noktasıdır (Sezer ve Önder, 2009:112, 113). Cezai ve düzenleyici işlem yetkileri ve
özerklikleri bu kurumların idari yapı içerisindeki yerlerini ve hesap verilebilirliklerini tartışma konusu yapmıştır
(DDK, 2010: 382).
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Türkiye’de hükümetlerin yönetim ve denetiminde olan bazı alanların DDK’lara devredilmesiyle önemli
kamu politikalarının belirlenmesi yetkisi kurul biçiminde örgütlenmiş olan bürokratlara geçmiştir (Eryılmaz,
2002: 162). DDK’larda görev alan uzman personelin teknokrat niteliklerinin belirlenmesinde kıstas olarak
belirlenen hususlar yetki ve kuruluş kanunları incelenerek sıralanabilir.
7.1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında
kurulan RTÜK’ün görevi radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektöründe düzenleme ve denetim
yapmaktır. Kurul idarî ve malî özerkliğe sahip olan tarafsız bir kamu tüzel kişisidir. Mali işlemleri bakımından
Sayıştay denetimine tabi olan kurulun hükümetle olan bağlantısı Başbakan veya görevlendireceği bir bakan
vasıtasıyla sağlanmaktadır (6112, m. 34).
Karar mercii “kurul” şeklinde düzenlenen RTÜK’ün toplam dokuz üyesi vardır ve üyeler, en az dört
yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda
en az on yıl süreyle görev yapmış, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime ve devlet memuru olma niteliğine
sahip, otuz yaşını doldurmuş kişiler arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce (TBBM) seçilir. Kurul
Başkanı üyeler tarafından seçilir. Devlet memuriyetinde on iki yıllık meslekî tecrübeye ve devlet memuriyeti
için aranan koşullara sahip olan dört yıllık fakülte mezunlarından iki başkan yardımcısı atanır (6112, m. 35).
Asli ve sürekli hizmetleri gerçekleştirmek üzere üst kurul uzmanları ile uzman yardımcılarından oluşan
meslek personeli ve idarî personel; başkana danışmanlık yapmak üzere hukuk, yayıncılık, yönetim, finans ile
iletişim teknolojileri alanlarında beşi geçmemek üzere başkanlık danışmanı görevlendirilebilir (6112, m. 43).
Kurul üyelerinin teknokrat kimliği ile bağlantılı olan görevleri; yayın hizmetleri ile ilgili düzenlemeler
yapma, sektörle ilgili hususlarda genel stratejileri, ortak denetim, özdenetim ve ortak düzenleme
mekanizmalarını belirleme, yayın hizmetleri alanında hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirme,
mevzuatıyla ilgili ikincil düzenlemeleri yapma, uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip yayın kuruluşları
nezdinde ülkeyi temsil etme biçiminde sıralanabilir (6112, m. 37).
7.2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
SPK, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunuyla 1982 yılında kurulmuştur. Yasada yapılan değişliklerden
sonra Maliye Bakanlığından bağımsızlaşarak sermaye piyasaları üzerinde düzenleme, denetim ve yaptırım
yetkisine sahip olmuştur. Son halini 6362 sayılı kanunla alan SPK kamu tüzel kişiliği, idari ve mali özerkliği
olan bir idari otoritedir. Kurul, yasalarla düzenlenmiş olan görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında
bağımsız olarak ifa eder ve kullanır. Kararları yerindelik denetimine tabi değildir. Hiçbir organ, makam, merci
veya kişiden kararlarını etkilemeye dönük emir ve talimat almaz (6362, m. 117).
Kurul Karar Organı, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Başkan ve üyeler en
az lisans düzeyinde öğrenim gören, mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık
veya finans alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarında en az on yıl deneyim sahibi olan veya yukarıda
sayılan öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulu’nca atanır.
Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu olması, en az birinin özel sektör sermaye piyasası kurumlarında
on yıl deneyimli, en az birinin de kurulda asgari on yıl çalışmış olması şarttır. Kurul başkanı Bakanlar
Kurulu’nca üyeler arasından seçilir (6362, m. 118, 119).
Kurul, düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili yönetmelik ve tebliğ taslaklarını,
başvuru dosyalarını, kurul personelince hazırlanan inceleme ve denetleme raporlarını, kurulun bütçesini, kesin
hesabını ve yıllık faaliyet raporunu görüşüp karara bağlar (6362, m. 122). Kanun kapsamına giren kurum ve
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ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme, değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları
ve çalışma esaslarını belirler. Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın gereklerinin sağlanması
için diğer finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlarla her türlü iş birliği ve bilgi alışverişi yapar. Sektör
kurumlarının, halka açık şirketlerin, borsaların ve öz düzenleyici kuruluşların bilgi sistemlerinin işletilmesi ve
denetlenmesine dönük esasları belirler (6362, m. 128).
7.3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK)
2000 yılında 4502 sayılı yasayla kurulan ve 2008 yılında 5809 sayılı yasayla ismi değişen BTİK son
halini 2813 sayılı yasayla almıştır. Kurum kamu tüzel kişiliğine, idarî ve mali özerkliğe sahiptir. Ulaştırma
Bakanlığı ile ilişkili olan kurumun karar organı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’dur. Kurul’un biri başkan
olmak üzere toplam yedi üyesi vardır. Kurul başkanı ve üyeler, Bakanlar Kurulu’nca beş yıllığına atanırlar ve
atanma niteliklerini kaybetmedikleri sürece görevden alınamazlar (2813, m. 8).
Kurul üyeliğine atanmada adayların mühendislik alanında; elektrik-elektronik, haberleşme, endüstri,
fizik, matematik, bilgisayar, telekomünikasyon ve işletme mühendisliği fakültelerinden veya bölümlerinden,
sosyal bilimler alanında; siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, hukuk, işletme fakülteleri veya
bölümlerinden ya da fakültelerden fizikçi veya matematikçi unvanıyla mezun olmaları gerekir. Belirtilen
bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış, mesleki ve
elektronik haberleşme veya posta hizmetleri alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip veya kamu veya özel
sektörde enaz on yıl çalışmış olanlar da kurul üyeliğine seçilebilirler. Kurul üyeliği için bir diğer ön şart ise
herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamak veya bu görevlerden ayrılmış
olmaktır (2813, m. 8).
Kurum işlemleri bilişim başuzmanı,
yardımcılarından oluşan meslek personeli ve
kadrolarına atanacakların en az on iki yıl, I.
atanacakların ise en az on yıl kamu hizmet
gerekmektedir. Meslek personeli kadrolarında
taşımaları gerekmektedir (2813, m. 9).

bilişim uzmanı, teknik uzman, idarî uzman ve uzman
diğer personel tarafından gerçekleştirilir. Başkan yardımcısı
hukuk müşaviri, daire başkanı, müşavir, müdür kadrolarına
geçmişlerinin olması ve gerekli eğitim şartlarını taşımaları
ve uzman kadrolarında çalışanların gerekli eğitim şartlarını

BTİK’in öne çıkan görev ve yetkileri; elektronik haberleşme sektöründe rekabeti tesis etmek ve bunu
gerçekleştirmek için ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülükler getirmek, elektronik
haberleşme hizmetleri ile yetkilendirmelere ilişkin hüküm ve şartları belirlemek, sektörle ilgili uluslararası birlik
ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, kararların uygulanmasını takip etmek, sektörün denetimi ile ilgili usul ve
esasları belirlemek, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesine dönük yasal
tedbirleri almak, sektörün kapsadığı alanda tüketici menfaatine dönük tedbirleri almak, haberleşme hizmetine
yönelik hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, verilen görevlere ilişkin yönetmelik, tebliğ ve diğer ikincil
düzenlemeleri çıkarmak biçiminde sayılmıştır (5809, m. 6).Posta hizmetleri alanındaki görevleri ise hizmet ifa
eden yüklenicilere idari para cezası kesme ve yetki belgelerini geçici süre veya süresiz geri alma yaptırımları
uygulayabilir (6475, m. 4).
7.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile kurulan BDDK, kamu tüzel kişiliği ile idarî ve malî özerkliğe sahip
bir kurumdur. Kurumun görev ve yetkileri kanunla düzenlenmiş olup hiçbir organ, makam, merci veya kişiden
emir ve talimat almaz. Kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Görevlerini etkin biçimde yerine
getirecek sayı ve nitelikte personel istihdam edebilir (5411, m. 82).
Karar organı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’dur. Kurulun; biri başkan, biri ikinci başkan
olmak üzere yedi üyesi vardır. Üyeleri Bakanlar Kurulu seçer (5411 S.K., 83). Kurul üyeleri hukuk, iktisat,
malîye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmalıdır.
Mühendislik alanında lisans öğrenimi görmüş kişiler ise ancak sayılan alanlarda yüksek lisans yapmış olmak
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kaydıyla üye seçilebilirler. Öğrenim durumuna ilişkin sayılan nitelikler yanında on yıl mesleki deneyim veya
sayılan alanlarda öğretim üyeliği yapmış olma şartı aranmaktadır (5411, m. 84). Kurumda teknik nitelikli olarak
bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları,
bilişim uzman ve yardımcıları ile BDDK uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli istihdam edilir.
Sayılan yardımcılık kadrolarına atanacakların üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık,
bankacılık ve finans, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,
endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim
yapmış olmaları gerekir. Yardımcılığa atanan bu kişiler yeterli yabancı dil puanına sahip olmaları, yeterlilik
sınavında başarılı olmaları ve uzmanlık tezlerinin jüri tarafından kabul edilmesi durumunda alanlarında uzman
kadrosuna atanabilirler (5411, m. 92).
Kurum finansal kiralama, faktoring ve finansman alanında faaliyet yürüten şirketlerinin kuruluş,
faaliyet, yönetim, teşkilatlanma, bölünme, tasfiye gibi işlemlerini düzenler ve denetler. Muadili olduğu yerli ve
yabancı kurumların katıldığı malî, iktisadî ve meslekî teşekküllere üye olarak, görev alanına giren hususlarda
diğer ülkelerin yetkili mercileriyle mutabakat zaptı imzalar. Bankacılık sistemini düzenlemeye ilişkin karar ve
tedbirleri alır ve uygular. Görev alanı dahilinde uluslararası ilke ve standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeler
yapar ve kararlar alır (5411, m. 88).
Kurum bünyesinde; Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu,
Fon, Rekabet Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Altın Borsası, Menkul Kıymetler Borsaları, Vadeli İşlemler
ve Opsiyon Borsaları ve kuruluş birlikleri temsilcilerinin de bulunduğu Finansal Sektör Komisyonu oluşturulur.
Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlar
arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini
ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmekle görevlidir (5411, m. 99).
7.5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
2001 yılında 4628 sayılı yasayla elektrik piyasasını düzenlemek üzere kurulan EPDK’nın yetki alanı
4646, 5015 ve 5307 sayılı yasalarla genişletilmiştir. EPDK, kamu tüzel kişiliği ile idari ve mali özerkliğe sahip
bir kurumdur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkilidir. Kurum, lisansların verilmesinden, piyasa
performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin
oluşturulmasından, uygulattırılmasından, denetlenmesinden, fiyatlandırmadan ve piyasa faaliyetlerini
düzenleyen yönetmeliklerin hazırlanmasından sorumludur. Yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
vasıtasıyla kullanır (5307, m. 4).Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Kurul
üyeleri; hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, kamu yönetimi, iktisat, mühendislik, işletme ya da maliye
dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve
kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl deneyime sahip ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından
Bakanlar Kurulunca atanır.
Kurulun elektrik piyasasına ilişkin görevleri; düzenlemeler yapmak, tüzel kişilerin lisans şartlarına
uyma durumlarını denetlemek, uluslararası organizasyon ve teşkilatların piyasaya ilişkin mevzuat ve
uygulamalarını izleyerek gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak; yasal düzenleme ihtiyacı duyulması halinde
gerekli hazırlıkları yaparak bakanlığa sunmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının
kullanımını özendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve teşvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluşlar
nezdinde girişimde bulunmak, lisans sahibi taraflar arasında oluşan ihtilafları tarafların lisanslarının
hükümlerine göre çözmek, resmi ihtilaf halli sürecinin başlatılmasından önce, ihtilafların halli için arabuluculuk
yapmak biçiminde sıralanmaktadır (5307, m. 5).
Doğal gaz piyasasına ilişkin ise piyasa plan, politika ve uygulamalar hakkında görüş ve öneride
bulunmak, taraf olunan uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin ifası için, kuruma düşen
görevlerin yapılmasını sağlamak, doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri onaylamak ve
yürütülmesini sağlamak, Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan lisans ve sertifikaların verilmesine,
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yürütülmesi ve iptaline ilişkin kararları almak ve uygulamak, fiyat ve tarife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları
belirlemek, piyasa ile ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi yetkisi dahilinde
ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru
kararlarını almak, ihtilafları çözmektir (5307, m. 5/A, 5B). Petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları piyasalarına
ilişkin görevleri ise düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak, piyasa ile ilgili plân, politika ve
uygulamalar hakkında kurumun görüş ve önerilerini belirlemek, denetleme, ön araştırma ve soruşturma
işlemlerini yürütmek, yetkisi dahilindeki ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere
her türlü adlî ve idarî makama başvuru kararlarını almak, mevzuata aykırı uygulamalarla karşılaşıldığında idarî
para cezası vermek ve lisansları iptal etmek olarak öne çıkmaktadır (5307, m. 5/B).
7.6. Kamu İhale Kurumu (KİK)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile kurulan kurum kamu tüzel kişiliğine ve idari ve malî özerkliğe
sahiptir. Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması hususunda görevli ve yetkili olan
kurum Maliye Bakanlığı ile ilişkilidir. Kurum standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler
çıkarabilir, düzenleyici ve özel nitelikli işlemler yapabilir (4734, m. 53). Kurul kararları yerindelik denetimine
tabi tutulamaz.
Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olan toplam dokuz üyeden oluşan Kamu İhale
Kuruludur. Kurul üyeleri Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca en az dört yıllık öğrenim veren
hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakültelerinden
mezun, kamu kurum ve kuruluşlarında en az on iki yıl hizmeti bulunan, kamu ihale mevzuatı ile ilgili
yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya
uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olan, geçmişte ve halen bir siyasi
parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkisi olmayan adaylar arasından atanır ve Bakanlar
Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı da görevlendirir.
7.7. Rekabet Kurumu (RK)
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da mal ve hizmet piyasalarında rekabeti sağlamak
ve korumakla görevli Rekabet Kurumu’nun kurulması düzenlenmiştir. Kurumun fiilen kurulması 1997 yılında
gerçekleşmiştir. Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde
teşekkülünün ve gelişmesinin temini ve yasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş,
kamu tüzelkişiliği ve idari ve mali özerkliğe sahiptir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkili olan kurumun
karar organı Rekabet Kurulu’dur. Rekabet Kurulu, biri Başkan biri İkinci Başkan olmak üzere toplam yedi
üyeden oluşur. Üyelerden üçü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, biri Kalkınma Bakanlığı’nın, biri Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin kendi kurumları içinden veya dışından, biri Yargıtay’ın, biri Danıştay’ın kendi
üyeleri arasından gösterecekleri ikişer aday arasından Bakanlar Kurulu’nca seçilir. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı kontenjanından gelecek üyelerden birisi, Kurum personeli arasından atanır (4054, m. 22).
Kurul başkanı ve üyelerinin hukuk, iktisat, mühendislik, işletme veya maliye dallarında yurt içi veya
dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve
meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az 10 yıl çalışmış olanlar arasından atanır (4054, m. 23).
Kurumda Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden
en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak gerekir (4054, m. 35). Uzman yardımcılığına atananlar, üç yıl
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla konuları ile ilgili hazırlayacakları ya da daha önce hazırlamış oldukları
uzmanlık tezinin Kurulca kabul edilmesi halinde "Rekabet Uzmanı" unvanını alırlar (4054, m. 36).
Kurulun görev ve yetkileri; menedilen faaliyetler ve işlemler hakkında, inceleme, araştırma ve
soruşturma yapmak, yasanın ihlal edilmesi halinde bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp
sorumlularına idari para cezaları uygulamak, rekabet hukuku ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler
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konusunda görüş bildirmek, yetki alanında diğer ülkelerin mevzuat, uygulama, politika ve tedbirlerini izlemektir
(4054, m. 27).
7.8. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)
4733 sayılı kanunla kurulan ve 2008’de 5752 sayılı yasayla mevcut adını alan kurum kamu tüzel kişiliği
ile idari ve mali özerkliğe sahiptir. Kurum Başbakan’ın görevlendireceği bir Devlet Bakanı ile ilişkilendirilir.
Kurumun karar organı Kurul’dur. Kurul, biri başkan ve biri başkan vekili olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Kurul başkanı ve üyeleri; Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği
Bakanlığın önereceği ikişer aday arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, işletme,
uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, tıp, mühendislik ve tütün eksperliği alanlarında yurt içinde ya da
yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip ve mesleki
alanda kamuda veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir (5752, m. 2). Kurumun meslek
personeli; başuzman, uzman ve uzman yardımcılarından oluşur. Uzman yardımcılığına atanabilmek için
adayların en az dört yıllık eğitim veren; tıp, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler
fakülteleri ile makine, endüstri, kimya, gıda, ziraat, tütün teknolojisi mühendisliği veya fen edebiyat
fakültelerinin biyoloji veya kimya bölümlerinden mezun olması gerekir (5752, m. 4). Kurulun görev ve
yetkileri; yetki çerçevesinde düzenlemeler yapmak, tescil, izin ve ruhsat harçlarının kurum tarafından tahsiline
ilişkin işlemleri yürütmek, tütün ve alkol tüketimi kaynaklı kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü
zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak, sektörel düzenlemeler
yapmaktır.
Kurum görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum için çalışma yapar, yabancı
kuruluşlar ile ilgili işlemleri yapar ve yapılacak müzakerelere yönelik istişarelerde bulunma görevini yürütür.
Görev alanına giren hususlarda mevzuat çalışmalarında bulunmak, hizmet birimleri veya diğer kurum ve
kuruluşlarca hazırlanarak kuruma gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukukî konular
hakkında görüş bildirir.
7.9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KMDSK)
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan kurum kamu tüzel kişiliğine ve idari özerkliğe
sahiptir ve Başbakanlıkla ilişkilidir (660, m. 3). Kurumun karar organı kuruldur. Kurul; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından ikişer; Hazine Müsteşarlığı, SPK ve
BDDK’nın bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından
birer kişi olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Üyeleri atanması ve aralarından başkanın seçilmesi Bakanlar
Kurulu’nca gerçekleştirilir.
Kurul üyelerinin en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği YÖK
tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları veya bu dallarda yüksek lisans yapmış
olmaları ve muhasebe, finans, vergi, denetim ve hukuk alanlarından birinde en az on yıllık mesleki deneyim
sahibi olmaları gerekir. Öğretim elemanları arasından Kurul üyeliklerine atanacakların ise iktisat, işletme,
maliye ve muhasebe alanlarında en az on yıl süreyle öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak görev yapmış
olmaları gerekir (660, m. 4).
Kurumda görevler uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli eliyle yerine getirilir.
Uzman yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden
mezun olmak gerekir. Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiili hizmet, yeterli yabancı dil bilgisine
sahip olma ve kurumca belirlenen konuda tez hazırlama kaydıyla yeterlik sınavına girebilirler. Sınavda başarılı
olanlar uzman kadrosuna atanırlar (660, m.16).
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Kurumun görevleri finansal tabloların ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılırlık,
karşılaştırılabilirlik ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe standartları
oluşturmak ve yayımlamak, buna dönük ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda
diğer kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek, bilgi sistemleri denetimi dahil,
uluslararası standartlarla uyumlu denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetçiler ve
denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu esaslar doğrultusunda faaliyet
yürütmelerini gözetlemek ve denetlemek, ihlal edenlerin faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek,
Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler
halinde ilan etmek, denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile
denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmaktır (660, m.5).

8. SONUÇ
Teknokrat kavramına yönelik tanımlar incelenmiş ve bir teknokratta aranan ortak nitelikler tespit
edilmiştir. Öncelikle teknokrat yetkili olduğu alanla ilgili eğitim almış olmalıdır. Kuruluş ve yetki kanunlarına
göre RTÜK ve SPK kurul başkan ve üyelerinin herhangi bir alanda 4 yıllık yükseköğretim almış olmaları yeterli
görülürken bunların dışında kalan DDK’ların kurul başkanı ve üyelerinin kanunlarında sayılan alanlarda
yükseköğrenim görmüş olmaları şart koşulmuştur. Kanunlarında sayılan eğitim alanlarının ise o kurulun görev
alanıyla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu görülmektedir. DDK’larda görev yapan ve kurum
kararlarının alınmasında altyapı çalışmalarını gerçekleştiren uzman, uzman yardımcısı, başkan yardımcısı gibi
kadrolarda görevlendirilen personelin de görev alanlarıyla ilgili eğitim almış olmaları şart koşulmuştur.
İkincisi, teknokrat uzmanı olduğu alanda kamu veya özel sektör iş deneyimine sahip olmalıdır. Kurum
ve kurul başkan ve üyelerinde iş deneyimi alanında aranan nitelikler incelendiğinde bu kişilerin kamu veya özel
sektörde mesleki tecrübeye sahip olmalarının şart koşulduğu görülmektedir. Diğer kurum personeli açısından iş
deneyimi şartı incelendiğinde BTİK, KİK ve RK’nun diğer personelinde de kamu veya özel sektör iş tecrübesi
arandığı görülmektedir.
Üçüncüsü, teknokrat politika belirleme ve uygulama sürecine aktif olarak katılmalıdır. DDK’lar,
kendilerinden önce ilgili veya ilişkili tutuldukları bakanlıklarca ifa edilmekte olan yetki ve görevleri bu
bakanlıklardan devralmışlardır. Dolayısıyla ifa ettikleri görevin yönetsel boyutu yanında siyasi boyutu da vardır.
DDK’lar bu yetki ve görevlerini istihdam ettikleri çalışanları eliyle ifa ederler. DDK’ların sahip oldukları
yetkinin niteliği bünyesinde barındırdığı çalışanların teknokrat kimliği ile bağlantılıdır. Bu bağlamda Türk
yönetim yapısındaki DDK’ların tamamının tüzel kişiliğe sahip oldukları, faaliyet alanlarında düzenleme,
denetleme ve strateji geliştirme yetkisine sahip oldukları görülmektedir. Sadece idari özerkliği olan KMDSK
dışındaki diğer DDK’ların hem idari hem mali özerklikleri vardır. EPDK ve TAPDK’nın bağımsızlıklarıyla
ilgili bir hususa yetki kanunlarında değinilmemişken diğer DDK’ların bağımsızlıklarına açıkça yer verilmiştir.
BTİK, KİK ve KMDSK dışındaki DDK’ların hükümete ve yasama organına alanlarıyla ilgili düzenleme
yapılması sürecinde görüş bildirme yetki ve görevleri vardır. EPDK ve RK dışındaki diğer DDK’lar faaliyet
yürüttükleri piyasalarla ilgili olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm ve işbirliği yapabilirler.
Sıralanan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde DDK’ların kendi alanlarında ikincil düzenlemeler yapmak,
hükümete ve meclise tavsiye ve görüş bildirmek, hem cinsleriyle uluslararası eşgüdüm ve işbirliği yapma
yetkilerinin olduğu, bu yetkileri kullanan personelin ise doğrudan veya dolaylı olarak siyasa belirleme sürecinde
etkili olabileceği sonucu çıkmaktadır.
Dördüncüsü, teknokrat siyasi bir parti ile ilişki içinde olmamalıdır. Kapsam dahilindeki DDK’lardan
BTİK ve KİK’te görev yapanların herhangi bir siyasi parti ile iltisaklı olmamaları şartı kanunda açıkça
düzenlenmiştir. Bunların dışındaki DDK’ların çalışanları açsından böyle bir ön şart yoktur. Aksine RTÜK’ün
üyelerini TBMM, başkanının RTÜK üyeleri seçerken bunun dışındaki diğer DDK’ların tamamının başkan ve
üyelerini Bakanlar Kurulu atamaktadır. Dolayısıyla bu üyelerin ve başkanın bir siyasi parti ile bağının
bulunması ihtimali yüksek görünmektedir.
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Son olarak teknokrat popülist yaklaşım yerine rasyonel yöntemler uygulamalıdır. Bir başka anlatımla,
teknokrat etkinlik ve verimliliği vereceği kararlarda temel kıstas olarak belirlemelidir. Yetki kanunlarında bu
husus açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte bir takım düzenlemeler bu prensibin gerçekleşmesine dönük
görülebilir. Örneğin kurul üyelerinin görev sürelerinin hükümetlerin görev sürelerinden uzun tutulması, kurul
üyelerinin disiplin soruşturmasına tabi tutulamamaları, kendi istekleri dışında idari bir merci tarafından
görevlerinden uzaklaştırılamamaları, kaynaklarının yerindelik denetimine tabi tutulamaması, mali ve idari
özerkliğe sahip olmaları gibi hususlar DDK’larda çalışan personelin kaygı duymaksızın ve siyasi baskı
görmeksizin hareket etmelerini kolaylaştırmaktadır. Buna karşın kurul başkan ve üyelerinin Bakanlar Kurulu
tarafından atanması, kurul üyeliğine ikinci kez aday olmanın önünde bir engelin olmaması gibi hususlar bu
kurulların siyasi etki altında popülist kararlar vermelerine neden olabilir.
Sonuç olarak, DDK’larda istihdam edilen personelde aranan nitelikler ile teknokrat kimliği taşıyan bir
bürokratta aranan nitelikler karşılaştırıldıklarında büyük oranda örtüştükleri görülmektedir. Kurul başkan ve
üyelerinin, kurum sayfalarındaki CV’leri incelendiğinde, mevzuatta aranan eğitim ve iş tecrübesi niteliklerini
karşıladıkları görülmektedir. Bu bağlamda DDK’ların kurullarında ve uzman ve uzman yardımcılığı
kadrolarında görev yapan çalışanların teknokrat vasfı taşıdıkları söylenebilir.
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ÖZ
Temel ilkelerinden biri “siyaset – yönetim ayrımı” olan geleneksel kamu yönetimi anlayışına göre siyasetçiler
kamu politikalarına ilişkin temel kararlar alırken kamu görevlileri de bu kararları etkin ve tarafsız bir şekilde
uygulamaktadır. Çağdaş yaklaşımlar ise “siyaset – yönetim ayrımı” düşüncesini reddetmektedir. Ülkemizde müdahaleci
devletten düzenleyici devlete geçiş sürecinde bürokratik örgütlenmelerin üst hiyerarşilerinde siyasal görevlendirmeleri
meşru temele dayandırma girişimleri görülmüştür. Bu kapsamda 2011 yılında düzenlenen bakan yardımcılığı makamının
hukuki statüsü ise tartışmalıdır. Siyasal bir pozisyon olarak özelliklerinin ortaya konabilmesi için uygulamanın
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bakan yardımcılığı statüsünün siyasal ve yönetsel bir pozisyon olarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın 65. Hükümet Dönemi’ndeki görünümü analiz edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Siyaset – Yönetim Ayrılığı, Siyasal Tarafsızlık, Bakan Yardımcısı, Siyasi Müsteşar.
Deputy Minister’s Status in Turkey as a Bureaucratic or Political Position
Abstract
Politics administration dichotomy is one of the basic principles of traditional public administration. According to
the traditional approach while politicians give decisions of public policy the public officials implement these decisions
effectively and impartially. However the contemporary approaches reject the politics-administration dichotomy. The
attempts to legitimize political appointments at the top level hierarchies of bureaucratic organizations in Turkey were
examined during the transition process from interventionist government to regulatory government. The legal status of the
deputy minister position arranged in this context in Turkey is arguable. The evaluation of the implementation is necessary
in order to reveal its political position. The aim of this study is to evaluate the status of the deputy minister position. The
implementation process during the 65th Government of Turkey is analyzed.
Keywords: Politics – Administration Dichotomy, Political Impartiality, Deputy Minister, Political Undersecretary.

1. GİRİŞ
Wilson’un “siyaset – yönetim ayrımı” düşüncesi, klasik kamu yönetiminin geçerliğini kaybetmiş bir
ilkesi olarak çağdaş yaklaşımlarca eleştirilmiştir. Günümüzde çağdaş kamu yönetimi, siyaset – yönetim
ayrımının olmadığı bir süreç olarak algılanmaktadır. Bu kapsamda yönetim – siyaset ayrımı temelinde siyasiler
ve bürokratlar arasında farklı hukuki statü ve meşruiyet kaynakları ayrımına dayanan klasik kamu yönetiminin
işlem süreçleri, siyaset – yönetim ayrımının net bir şekilde ortaya konamadığı görev ve süreçlerle yeni kamu
yönetimi yaklaşımları kapsamında değişime tabi tutulmuştur. Yeni kavramlaştırmalar doğrultusunda kamu
yönetiminin siyasa oluşturma süreçlerine katılımı meşru görülmektedir.
Ülkemizde 2011 yılında bakanlıkların statü, sayı, görev dağılımı ve örgüt yapılarında önemli
değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen bakan
yardımcılığı, klasik kamu yönetimindeki siyaset – yönetim ayrımını ortadan kaldıran bir uygulama olarak
değerlendirilebilir. Bu çalışmada bakan yardımcılığı statüsünün gerek siyasal gerekse yönetsel bir pozisyon
olarak değerlendirmesi yapılmıştır. Bakan yardımcılığının uygulamaya geçirildiği dönemde iktidar partisinin
siyasal söylemi incelendiğinde bu makamın siyasal bir pozisyon olarak öngörüldüğü ortaya çıkmaktadır. Ancak
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siyasal bir pozisyon olarak kapsamı net bir biçimde düzenlemede yer almamaktadır. Bakana karşı sorumlu olan
bakan yardımcılarının atama ve görevden alınmaları konusundaki düzenleme ise daha kapsamlı bir siyasal
etkiye açık olduklarını göstermektedir. Bu bağlamda hukuki düzenlemenin yanında uygulamanın
incelenmesiyle, gerek siyasal ya da yönetsel bir pozisyon olma boyutu, gerekse siyasal bir pozisyon olarak arka
planı değerlendirilebilecektir.
Bakan yardımcılığı statüsü 2011 yılındaki kapsamlı değişiklik sürecinin bir parçası olarak
düzenlenmiştir. 61. Hükümet Dönemi’nde uygulanmaya başlamıştır. Son yasama dönemleri ve son dönem
hükümetler ise bu uygulamanın siyasal arka planını değerlendirmek için uygun olanaklar sunmaktadır. 25.
Yasama Dönemi’nde hükümet kurulamaması sebebiyle erken seçime gidilmesi ve bazı parlamenterlerin çok
kısa süre görevde kalarak milletvekilliğinin sağladığı özlük haklarından ilerleyen dönemlerde
faydalanamamaları, 26. Yasama Dönemi’nde 64. ve 65. Hükümetlerin kurulması, bakan yardımcılarının siyasal
pozisyonunun incelenebileceği bir ortam yaratmıştır. Dönemler arası değişimlerin incelenmesi bakan
yardımcılığının siyasal bir pozisyon olarak değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Çalışmamızda bu
bağlamda bakan yardımcılığının hukuki statüsünün irdelenmesi sonrasında 65. Hükümet Dönemi’nde bu
makamda görev yapanların görünümü incelenmiştir.
2. TEORİK DÜZEYDE VE UYGULAMADA YÖNETİM-SİYASET AYRIMI
Teorik ve uygulama düzeyinde klasik kamu yönetimi ile çağdaş kamu yönetiminin farklılaşan unsurlarından
biri de siyaset ve yönetim ilişkisini yorumlama biçimleridir. Kurumlarda, görevlerde ve görevlilerde
farklılaşma; çalışmamızda ele aldığımız bakan yardımcısı pozisyonunun ortaya çıkmasında önemli temelleri
oluşturmaktadır. Bu nedenle bu başlıkta siyaset ve yönetim ilişkisinin teorik temelleri ve uygulamadaki
yansımaları değerlendirilmiştir.
2.1. Günümüzde Yönetim – Siyaset Ayrımı Düşüncesi
Klasik kamu yönetiminin temel ilkelerinden birisi yönetim – siyaset ayrımıdır. Woodrow Wilson’dan
günümüze çok çeşitli katkılarla gelişen bu düşünce, Max Weber’in bürokrasi ideal tipindeki bürokratik pozisyon
ve faaliyetlerin niteliğiyle de örtüşmektedir. Yönetim – siyaset ayrımı düşüncesi kabul gördüğü dönemlerde bile
çeşitli açılardan eleştirilmiş ancak hepten yadsınamamıştır. Müdahaleci devlet anlayışının yerini düzenleyici
devlete bırakmasıyla birlikte kamu yönetiminde yaşanan derin paradigma değişimi ise yönetim – siyaset ayrımı
düşüncesinde radikal bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Artık yönetim ve siyasetin ayrılığından söz
etmek 20. yüzyılın başlarında olduğu kadar kolay değildir.
Klasik kamu yönetiminde, kamu yönetimini siyasal otoriteye bağlayan kurallar oldukça açıktır. Yönetim
siyaset ilişkisi uygulamada karmaşık yapısını korumuş olmakla birlikte teorik düzeyde net bir ayrım ortaya
konabilmiştir. Wilson’a göre, yönetsel alan siyasal alanın dışında yer almaktadır. Kamu yönetimi, kamu
hukukunun ayrıntılı ve sistematik bir biçimde uygulanması sürecidir. Hükümet yönetiminin kapsamlı planları
ise siyasal faaliyetlerdir ve bunlar kamu yönetimi tarafından uygulanmaktadır (Hughes, 2003: 24).
Yönetim – siyaset ayrımının özellikle parlamenter sistemlerde üç boyutu vardır. Birincisi, açık bir biçimde
ortaya konmuş hesapverebilirlik ve sorumluluk ilişkisidir. Her kamu görevlisi teknik olarak amirlerine, siyasi
amirlerine ve halka doğru hiyerarşik düzeyde sorumludur. İkincisi, siyasal ve yönetsel konuların net bir biçimde
birbirinden ayrıldığı düşüncesidir. Kamu görevlileri yönetsel konularla, politikacılar da siyasal konularla
ilgilenirler. Üçüncüsü ise yönetimin tarafsızlığıdır. Yönetsel tarafsızlık, parlamenter sistemde bakanların siyasal
sorumluluğu biçiminde somutlaşmaktadır. Kamu görevlileri seçimlerle değişen siyasal amirlerine eşit ve tarafsız
biçimde hizmet ederken, kamu kuruluş ve görevlilerinin faaliyetlerinden doğan sorumluluğu siyasal boyutta
halka karşı bakan taşımaktadır (Hughes, 2003: 25-26).
Siyasal tarafsızlık durumunda siyaset ve siyasa yönetimden ayrılmıştır. Siyasetçiler siyasa kararları
geliştirirken kamu görevlileri bu kararları uygulamaktadır. Kamu görevlileri siyasi parti üyeliğiyle ilgili olarak
değil liyakate göre atanmaktadır. Kamu görevlileri partizan faaliyetlerde bulunmaz, hükümet politikası ya da
yönetimle ilgili kişisel görüşlerini doğrudan açıklamaz, siyasi amirlerine doğru ve nesnel tavsiyeler sunarken;
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siyasetçiler de yönetsel kararların sorumluluğunu alarak kamu görevlilerinin gizliliğini korurlar. Kamu
görevlileri kişisel ve siyasal görüşlerinden bağımsız olarak siyasa kararlarını sadık bir biçimde uygularken
bunun yönetsel ve sosyal hak olarak karşılığını almaktadırlar (Kernaghan, 1976: 433).
Yirminci yüzyılın ilk çeyreği ve son çeyreği arasında yönetim – siyaset ayrımı konusunda oldukça çok
eleştiri ortaya çıkmıştır (Overeem, 2005: 318). Demokratik bir yönetimde kamu yönetiminin yerinin ne olacağı
tartışılmıştır. Eleştiriler doğrultusunda yönetim – siyaset ayrımı düşüncesi yeni kavramsallaştırmalarla değişime
uğramıştır. Ortaya çıkan ekoller, yönetim – siyaset ayrımı ile yönetimin siyasetin etkisinde olduğu siyasal kamu
yönetiminin iki aşırı uçta yer aldığı düşünce çizgisindedir. İki uç ekolün arasında ise her ikisinin de farklı
unsurlarını paylaşan etkileşimci yaklaşımlar bulunmaktadır (Demir, 2009a: 504). Etkileşimci ekol, seçilmişler
ve atanmışlar arasında her iki tarafın geleneksel rollerinin korunduğu ancak bazı kesişmelere izin verilen
işbirliğine vurgu yapmakta, kamu görevlilerinin geniş bir biçimde siyasa rolüne sahip olabileceklerini
öngörmektedir (Demir, 2009a: 514).
Kamu yönetiminin gelecekteki rolünün anlaşılmasında “bütünleyicilik” yaklaşımı önemli bir yere sahiptir.
Bütünleyicilik yaklaşımı, seçilmiş temsilciler ile kamu görevlilerinin etkin bir yönetişimin gerçekleştirilmesi
için birlikte hareket etmeleri gerektiği ön kabulüne dayanmaktadır. Ayrı bölümler kabul edilmekte ancak
bölümlerin karşılıklı olarak birbirlerini desteklemeleri gerektiği düşünülmektedir. Karşılıklı bağımlılığın
yanında rollerde ayrışma, uyumun yanında bağımsızlığa önem verilmektedir. Siyaset ve yönetimin nasıl
birbirinden ayrılacağı değil, her ikisinin de siyasal sürecin aracı ve katkı sağlayanı olmasının nasıl
gerçekleştirileceği önemlidir. Bütünleyiciliği işaret eden unsurlar Woodrow Wilson döneminde bile mevcut
olmakla birlikte 1970’li yıllar sonrasındaki yeni modellerde bu anlayış kapsamlı bir biçimde görülmektedir. Bu
yaklaşımda siyasetçiler ve yöneticiler, kendilerine has bakış açıları, değerleri ve hukuki statüleri gereğince
farklılaşan rollerini sürdürürken yerine getirdikleri işlevler aynı düzlemde değerlendirilebilmektedir (Svara,
2001: 179).
Klasik siyaset – yönetim ayrımı düşüncesinin temel eksiği, siyasetçiler ve kamu görevlileri arasındaki
ilişkileri aşırı derecede basite indirgemesidir. Günümüzde akademik çevrelerde kamu görevlilerinin siyasa
oluşturma sürecinde uyarlayıcı ve değerlendirici olarak önemli rolleri tartışılmaktadır. Siyaset – yönetim ayrımı
düşüncesi etkisini kaybederek yeni kavramsallaştırmalar güç kazanmıştır. Bütünleyicilik yaklaşımı, siyasal
bürokrasi ve keskin yönetim – siyaset ayrımı düşüncelerinin ortasında yer almaktadır. Bütünleyicilik bakış
açısına göre kamu görevlileri siyasa faaliyetlerine katılmalı ancak siyaset faaliyetinden kaçınmalıdırlar. Bir
faaliyetin siyasa ile ilgili mi yoksa siyaset mi olduğunu belirleyen iki unsur ise, faaliyetin partizan olma derecesi
ve kamu görevlilerince üstlenilen bağımsız liderlik düzeyidir. Partizan faaliyetler kamu görevlileri için
olumsuzken, yöneticinin etkisine girmek de siyasetçiler için olumsuz bir durumdur. Bütünleyicilik bakış açısına
göre siyasetçiler bu ilişkide daha üst düzeyde yer alan ortaklar olmalı ve kamu görevlileri de onlara uymalıdır
(Demir, 2009b: 877-878).
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde yönetim – siyaset ayrımı teorisi oldukça eleştirilmekle birlikte
bu teori içinde yer alan “siyasal tarafsızlık” ilkesinin gücünü koruduğu görülmektedir. Yeni kavramlaştırmalar
ışığında ortaya çıkan yaklaşımlar “siyaset – yönetim ayrımı” ile “siyasal tarafsızlığın” bağlarını koparmaktadır.
Yönetim – siyaset ayrımının eleştirisi, yönetimin sadece parti politikalarından uzak tutulmadığı, siyasa
geliştirme dışına da itildiği yönünde gelişmiştir. Savaş sonrası dönemde görgül veriler doğrultusunda yönetimin
siyasa yapımında aktif olarak yer aldığının ortaya konması eleştirileri güçlendirmiştir. “Siyaset (politics) –
yönetim” ayrılığı ile “siyasa (policy) – yönetim” ayrılığının eş anlamlı olarak algılanması eleştirilerin odağında
yer almıştır (Overeem, 2005: 318-319).
Siyasa sözcüğünün siyaset sözcüğü ile eşanlamlı kullanılması karışıklığa yol açmaktadır. Siyasa kavramı,
yönetim siyaset ilişkisini açıklayabileceği gibi karmaşık hale de getirebilir. Yönetim ve siyaset arasındaki gri
alanı ifade etmek için kullanıldığında ilişkiyi açıklayıcı olmaktadır. Bu şekilde kullanıldığında tam olarak
siyasal ya da tam olarak yönetsel olan konuların neler olduğu da ortaya konmaktadır. Siyasa, siyaseti
kapsamakla birlikte ondan daha geniştir. Siyaset ise siyasayı kapsamayan, kurumsal ve işlevsel olarak daha dar,
siyasi parti faaliyeti çerçevesinde değerlendirilebilecek bir kavramdır. Bu bağlamda yönetimin kamu siyasası
oluşumuna katılması siyasete bulaşma olarak değerlendirilmemelidir. Siyasa geliştirilmesi sürecine siyasetçiler
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her zaman katılırken, yöneticiler bazen katılmaktadır. Kamu siyasası oluşturulmasına aktif katılım kamu
yönetiminin siyasete bulaştığı anlamında yorumlanmamalıdır. Overeem, “partizan siyaset” (partisan politics) ve
“siyasa siyaseti” (policy politics) kavramları arasında ayrıma gitmektedir. Uygulamada birbirinden zor ayrılan
bu iki kavram, teorik düzeyde kamu yönetiminin siyaset ile ilişkisine net bir açıklama getirmektedir. Kamu
yönetimi siyasa süreçlerinde yer alabilirken siyaset sürecinde yer almamalıdır (Overeem, 2005: 320-321).
2.2. Uygulamada Yönetim ve Siyaset İlişkisi
Teorik düzeyde çeşitli paradigma dönemlerinde farklı düzeylerde yorumlanabilmekle birlikte, uygulamada
siyaset ve kamu yönetiminin somut bir ilişkisi söz konusudur. Çok partili demokratik sistemlerde bu iki kurum
arasında topyekûn bir birliktelik ya da ayrılıktan uygulamada da söz edebilmek mümkün değilse de münferit
şekilde siyasal kurumlar ve kamu kuruluşları, kurumlar ve bireyler, bireyler ve bireyler düzeyinde bağlantılar
her zaman söz konusu olabilmektedir.
Kamu yönetimi kendisini çevreleyen ortamdan bağımsız görülemez. Çevresi ile etkileşim halinde bir sosyal
kurumdur. Karşılıklı etkileşim halinde olduğu çevresi siyasal, ekonomik ve toplumsal boyutlardan oluşmaktadır.
Bu ortamda en çok etkileşim ise siyaset kurumuyla yaşanmaktadır (Güven, 1976: 53). Siyasetin doğrudan
etkileşimi ise kamu yönetiminde üst hiyerarşilerle ortaya çıkmaktadır.
Kamu yönetiminin üst kademelerindeki yöneticiler diğer kamu kuruluşları ve yasama organı ile iletişimi
sağlama yönünde fonksiyonlara sahip oldukları için bu kademelerde yönetim – siyaset ayrımı net olarak
yapılamamaktadır. Yönetim kademelerinde üst makamlara çıkıldıkça siyasallaşma artmaktadır. Ülkemizde
bunun işlevselliğinin farkında olan siyasi iktidarlar, “ilk dört dereceye yükselme” ve “istisnai memurluk”
uygulamaları yoluyla kendilerine uyumlu olacak kişileri üst kadrolarda görevlendirmektedir. Yeni iktidar
dönemlerinde üst düzey görevlere atama kararnameleri yayınlanması neredeyse kural haline gelmiştir (Gökçe
vd., 2002: 51-53).
İktidar değişimlerinde yüksek kariyer yöneticilerinin değişime uyumu konusunda sorunlar ortaya
çıkabilmektedir. Değişen hükümet programları ve idarenin sürekliliği ilkesi arasında bir çatışma söz konusudur.
İktidarın değişme sıklığı, iktidar programlarında değişmenin boyutu, memurların değerleri ve kabulleri ile
hükümet programları arasında benzerlik derecesi, iktidar yöneticilerinin bürokrasiyi etkileyebilecek liderlik
yetenekleri, bürokrasinin uyumunu etkileyen faktörlerdir. Ayrıca kariyerden gelen üst düzey yöneticilerin
istikrarlı bir şekilde sahip oldukları politikalarla kamuoyunda tanınmaları iktidarla değişen politikalara
uyumlarını zorlaştırmaktadır. İktidar değişimleri siyasilerin kararlarının uygulanmasında etkinlik sorunu
yaratabileceği gibi üst düzey kamu görevlilerinin görev itibarlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu sorunun
çözümü amacıyla siyasal iktidar değişimlerinde üst düzey bürokratların görev yerlerinin de değiştirilmesi
önerisi sunulmaktadır (Güven, 1976: 55-56).
Siyaset ve yönetim ilişkisinin doğasından kaynaklanan yukarıda bahsedilen etkilerin yanında, yönetim
tarihimiz boyunca ülkemizde bu nedenlerin üstesinden gelinebilmesi için siyaset ve yönetim bilimleri
kapsamında teknik çözümler aramak konusunda siyasilerin çok istekli olmadıkları görülmektedir. Var olan
sorunlar bahanesiyle, siyaset – yönetim ilişkisinin yarattığı olumsuzluklar siyasal kaygılarla kullanılagelmiştir.
Bu bağlamda yönetimin siyasallaşması her kademede karşımıza çıkan bir olgudur. Siyasal kadrolaşma dışında,
üst düzey kamu görevlilerinin siyasallaşmasının meşrulaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Kamu yönetiminin
üst hiyerarşilerinde yasal olarak meşru bir siyasallaşmanın sağlanması girişimleri cumhuriyet tarihimizde çeşitli
dönemlerde gündeme gelmiş, 2011 yılında bakan yardımcılığı uygulamasına geçilmesiyle somuta
indirgenmiştir.
3. TÜRKİYE’DE BAKAN
GELİŞMELER

YARDIMCILIĞI

VE

CUMHURİYET

DÖNEMİNDE

İLGİLİ

Ülkemizde bakan yardımcılığı 2011 yılında bakanlıkların sayı ve yapılarında kapsamlı değişiklikler getiren
kanun hükmünde kararnameler silsilesi dâhilinde uygulamaya geçirilmiştir. Bakan yardımcılığı benzeri
makamlar konusunda uygulama, öneri ve deneme örnekleri de yakın dönem yönetim tarihimizde bulunmaktadır.
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Uygulamaya geçirilmesi sonrasında ise bakan yardımcılığının hukuki ve siyasal pozisyonu konusunda çeşitli
tartışmalar gündeme gelmiştir. Bakan yardımcılığı çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmasıyla düzenlenmiştir.
Hukuki statüsü konusundaki tartışmalar da eklenen ve değiştirilen kanun maddeleri ile bakanlık örgütsel yapıları
hakkında kanunlarla düzenlenmiş genel sistem arasındaki belirsizlikten kaynaklanmaktadır.
3.1. Türkiye’de Bakan Yardımcılığı Statüsü
Cumhuriyet döneminde bakanlıkların kuruluşu kanun yoluyla mümkün olmuştur. Her üç anayasada da bu
doğrultuda hükümler yer almıştır. Cumhuriyet döneminde bakanlıkların kuruluşu konusunda beş temel kanun
çıkarılmıştır. Ayrıca bu kanunlarda değişiklikler öngören çeşitli kanunlar kabul edilmiştir. 1937 yılında 3117 1 ve
32712 sayılı Kanunlar, 1946 yılında 49513 sayılı Kanun kabul edilmiş; günümüzde bakanlık örgütlenmeleriyle
ilgili olarak yürürlükte olan uygulamalar ise yetki kanunları doğrultusunda kanun hükmünde kararnamelerle
hayata geçirilmiştir. 1982’de “2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin
Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu” kabul edilmiştir. Son olarak 2011 yılında “6223 sayılı Kamu
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”
çıkarılmıştır. 2680 sayılı Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 1983 tarih ve 174 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve
Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile bakanlık örgütlenmeleri konusu ilk kez düzenleme
altına alınmıştır. 1984’te 30464 sayılı Kanun’la 174 sayılı KHK’nın bazı maddeleri değiştirilerek belirlenen
örgüt yapısı ve bakanlık türleri 2011 yılına kadar geçerliğini sürdürmüştür (Kayıkçı, 2013: 31-33).
Türkiye’de 2011 yılında bakanlıkların sayı, görev ve örgütlenmelerinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
6223 sayılı Yetki Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 35 KHK çıkarılmıştır. Bu KHK’ların çoğunluğu yeni
kurulan ya da birleştirilerek yeniden kurulan bakanlıkların teşkilat ve görevlerine ilişkindir. Bakanlık teşkilat ve
görevleriyle ilgili 3046 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 643 sayılı KHK da bu kapsamdadır. Yetki Kanunu
kapsamındaki KHK’ların tamamı bakanlık teşkilatlarıyla ilgili değildir. Kamu yönetiminde teşkilatlanma ve
personel yönetimine ilişkin çeşitli KHK’lar da bu Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılanlar arasında
bulunmaktadır. KHK’ların kabul edilmesi dizgesinde başlangıçta belirlenen bakanlık sayı ve örgütlenmesine
ilişkin unsurlar daha sonra yine KHK’larla değişikliğe uğramıştır. Bu nedenle 35 KHK’nın tamamı güncel
olarak uygulamada değildir.
6223 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılan KHK’lar kapsamında ülkemizde bakanlık yapılarıyla
ilgili temel değişiklikler; devlet bakanlığı uygulamasının kaldırılması, başbakan yardımcılığı statülerinin unvanlı
ve unvansız başbakan yardımcılığı şeklinde yeniden düzenlenmesi, bazı bakanlıkların birleştirilmesi yoluyla ya
da doğrudan yeni bakanlıkların kurulması, bakanlık teşkilat yapılarında değişikliğe gidilmesi şeklinde
sıralanabilir. Diğer bir yenilik de her bakanlıkta bakan yardımcısı makamının oluşturulmasıdır. Bakan
yardımcısı statüsü 643 sayılı “3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 3046 sayılı Kanun’da çeşitli değişiklikler
yapılmasıyla düzenlenmiştir.
643 sayılı KHK’nın 3. maddesinde belirtilen hükümle, 3046 sayılı Kanun’a 21/A maddesi eklenmiştir. 21/A
maddesinin başlığı “Bakan Yardımcıları”dır. Maddeye göre, Milli Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere
bakanlara bağlı olarak, bakan ve bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde bakana yardımcı olmak
üzere bakan yardımcısı atanabilecektir. Bakan yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinde bakana karşı
sorumlu tutulmuştur. Bakan yardımcılarının görev süresi, hükümetin görev süresi ile sınırlıdır. Bununla birlikte
bakan yardımcıları hükümetin görevi sona ermeden de görevlerinden alınabilecektir. Bakan yardımcılarına en
yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüz ellisi oranında aynı usul ve
3117 sayılı Devlet Dairelerinin Vekâletlere Tefriki ve Siyasi Müsteşarların Vazifeleri Hakkında Kanun
3271 sayılı Devlet Dairelerinin Vekâletlere Ayrılması Hakkında Kanun
3
4951 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu Hakkında Kanun
4
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun
1
2
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esaslara göre ücret ödeneceği hükme bağlanmıştır. 3046 sayılı Kanun 2. maddesi gereğince Milli Savunma
Bakanlığı hariç olmak üzere diğer bakanlıkların örgütsel yapısını kapsadığı için, 3046 sayılı Kanun’a eklenen
21/A maddesinde “Milli Savunma Bakanlığı dahil” ifadesine yer verilmiştir.
Bakan yardımcılığı konusunda 3046 sayılı Kanun’a 21/A maddesi dışında, 643 sayılı KHK’nın 5.
maddesine göre “Ek Madde 1” eklenerek, bakanlık sayısı kadar bakan yardımcısı kadrosu ihdas edilerek
bakanlıkların merkez teşkilatlarına ilave edilmiştir.
643 sayılı KHK ile 3046 sayılı Kanun dışında başka kanunlarda da değişikliğe gidilerek bakan
yardımcılarının memuriyet statüsü düzenlenmiştir. 643 sayılı KHK’nın 8. maddesine göre 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 59. maddesinin birinci fıkrasına “Bakan Yardımcılıklarına” ibaresi eklenerek, bakan
yardımcılığı statüsü “istisnai memurluklar” arasında sayılmıştır. Yine aynı maddeyle 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün 1(a) bendine “Bakan Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Eki (IV) sayılı
Makam Tazminatı Cetvelinin birinci sırasına, “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresinden sonra “Bakan Yardımcısı”
ibaresi eklenmiştir. 643 sayılı KHK’nın 11. maddesine göre, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda
Atama Usulüne İlişkin Kanun’un eki (2) sayılı cetvele, “Bakan Yardımcıları” ibaresi, “müsteşar ve
yardımcıları” ibaresinden önce gelecek şekilde eklenmiştir.
643 sayılı KHK’nın eki (1) Sayılı Listesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na dâhil olarak Birinci Derece 20
adet bakan yardımcısı kadrosuna yer verilmiştir. Daha sonra bakanlık sayısının 21’e çıkmasıyla birlikte bakan
yardımcılığı kadroları her bakanlık için düzenlenmiştir.
643 sayılı KHK ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılarak oluşturulan
bakan yardımcısı statüsünün genel özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz:






Her bakanlıkta bir bakan yardımcısı, bakan ve bakanlığın görevlerini yürütmesinde bakana yardımcı
olmak üzere atanmaktadır.
Bakan yardımcıları 2451 sayılı Kanun’a göre müşterek kararname ile atanmaktadır.
Bakan yardımcıları görevlerini yerine getirmeleri konusunda bakana karşı sorumludur.
Bakan yardımcılarının görev süresi hükümetin görev süresiyle sınırlı olmakla birlikte, hükümetin
görevi sona ermeden de görevlerinden alınabilmektedirler.
Bakan yardımcılarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen “istisnai memurluklar”
arasında yer verilmiş, yine bu Kanun’a göre “Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” içinde sayılmışlardır.

3.2. Cumhuriyet Döneminde Bakan Yardımcılığı Denemeleri ve Siyasi Müsteşarlık
Cumhuriyet tarihimizde bakan yardımcısı ya da benzer bir statü konusunda çeşitli girişimler yapılmıştır.
Bakanlıkta bakan ve müsteşar arasında siyasi bir makam yaratma konusundaki girişimler oldukça eskiye
dayanmaktadır. Yönetsel ve siyasal sebepleri olan bu girişimler siyasi müsteşarlık makamının kısa bir süre
faaliyet göstermesiyle sonuçlanmıştır.
Karmaşıklaşan devlet işleri ve bakanlıkların (vekâletlerin) bu kapsamda görevlerini yerine getirmelerinin
giderek zorlaştığı düşüncesi, siyasi müsteşarlık fikrinin ardında yer almıştır. Siyasi müsteşarlık makamının
oluşturulmasının amacı bakanların, bakanlıkları, Bakanlar Kurulu ve Mecliste yüklerinin hafifletilmesi ve bu
şekilde verimliliklerinin arttırılmasıdır. Bazı milletvekillerinin siyasi müsteşar olarak görevlerinden sorumlu bir
biçimde atanmaları düşünülmüştür. Bu makam aynı zamanda gelecekteki bakanların yetiştirileceği bir pozisyon
olarak da değerlendirilmiştir (Birlik, 2010: 256).
Cumhuriyet döneminde siyasi müsteşarlık makamı 1923 yılında teklife konu olmakla birlikte, ilk defa 1937
yılında uygulamaya geçirilmiştir. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun ilgili maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili
kanun teklifi 4 Mart 1937’de sunulmuştur. Kanun teklifinin gerekçesinde; kamu kurumlarının sayı, görev ve
personelindeki artış sonucunda yönetimin karmaşık bir hal alması; kamu yönetimindeki genişlemenin var olan
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siyasi kadrolarla idare edilememesi; siyasi müsteşarlıkla birlikte bakanların kapasitesinin artacağı; sınırlı bir
genişleme eğilimine sahip olan hükümetin yeni bir yapıyla daha yeterli hale geleceği öngörüleri yer almıştır
(Tataroğlu, 2016: 522).
Teşkilat–ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle siyasi müsteşarlık makamı düzenlenmiştir. Buna göre
Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından başbakan tarafından seçilecek olan siyasi müsteşarlar
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atanacaktır. Bakan ve siyasi müsteşarların görev ve sorumluluklarının özel
kanunla düzenleneceği, siyasi müsteşar ya da başka bir bakanın izin ya da başka sebeplerle görevinde olmayan
en fazla bir bakana vekâlet edebileceği, siyasi müsteşarın vekâlet yürütmesi konusundaki kararnamenin
Meclis’e sunulacağı, siyasi müsteşarların Yüce Divan’da yargılanacağı düzenlenen diğer hükümlerdir (Birlik,
2010: 258).
Siyasi müsteşarlık makamı umulan sonuçları vermemiştir. Atatürk’ün Başbakan Celal Bayar ve siyasi
müsteşarlarla yaptığı bir toplantı sonucunda bu makama gerek olmadığı kararı verilmiştir. 29 Kasım 1937 tarihli
değişiklik önergesiyle siyasi müsteşarlık makamı kaldırılmıştır (Tataroğlu, 2016: 523-524). 1937 yılında
Başbakan İsmet İnönü siyasi müsteşarlık konusunu destekleyerek uygulamaya geçirilmesine önayak olmuştur
ancak sekiz ay gibi bir süre sonunda yeni Başbakan Celal Bayar’ın desteklediği başka bir anayasa değişikliğiyle
uygulamadan kaldırılmıştır. Siyasi müsteşarlık deneyimi sonrasında, bu makamı önlemek için, bakanlıklarda
sadece bir müsteşar olması kuralı ortaya çıkarılarak sisteme yerleşmiştir (Güler, 2011).
Günümüzde uygulanan bakan yardımcılığı ile siyasi müsteşarlık arasında farklar bulunmaktadır. Siyasi
müsteşarlar, bakan yardımcılarından farklı olarak, başbakanca Meclis üyeleri arasından seçilmekte ve
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atanmaktaydı. Bir bakanlıkta ihtiyaç görülmesi halinde birden fazla siyasi
müsteşar atanabilmekteydi. Siyasi müsteşarların görev ve yetkilerinin ayrı bir kanunla düzenlenmesi hüküm
altına alınmıştı. Siyasi müsteşarlara bakanlar kuruluna katılarak istişari görüş bildirme ve bakanlar mazeretli
olduğunda bakanlar kurulunda vekâlet etme yetkisi tanınmıştı. Görevleriyle ilgili suçlardan dolayı siyasi
müsteşarların bakanlar gibi yüce divanda yargılanması düzenlenmişti (Uyanık, 2012: 103-105).
Siyasi müsteşarlık deneyimi sonrasında yönetim sistemimizde benzer girişimlerin daha sonraki tarihlerde de
gündeme geldiği görülmektedir. 1949 yılında Neumark Raporu’nda idari yapıya ek olarak “kabine
komisyonları” ya da “iç kabine” benzeri “bakanlıklar arası komisyon” ve “siyasi müsteşarlık” önerileri
sunulmuştur. Bakan yardımcılığı denemesinin ise ilk defa Turgut Özal döneminde uygulandığı görülmüştür.
Bakan yardımcılığı biçimsel bir düzenlemeden yoksun bir biçimde gayri resmi olarak kısa bir süre denenmiştir.
Bu uygulamada partili milletvekilleri arasından bakan yardımcıları atanmıştır. Siyasi bir makam olarak görülen
bakan yardımcılığı, bu görevdeki milletvekillerinin bürokrasi ile sorunlar yaşaması ve iş takibi gibi konulara
odaklanmaları sonucunda uygulamada başarılı olamamıştır (Tataroğlu, 2016: 524-525).
3.3. Siyasal ya da Bürokratik Bir Pozisyon Olarak Bakan Yardımcılığı
Bakan yardımcısı makamı bir kanun ile oluşturulmamıştır. Bu nedenle arkasında yatan amacın tespit
edilmesi için gerekli veri sağlanamamaktadır. İlgili dönemde siyasilerin çeşitli platformlarda sundukları
görüşleri kapsamında bilgi edinilebilmektedir. Başbakanın 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde yaptığı
açıklamalara bakıldığında amaç ve uygulama konusunda çeşitli çıkarımlarda bulunulabilmektedir. Buna göre
bakan yardımcılığı hükümet dönemleriyle sınırlı olarak çalışacak şekilde planlanmış, sürekli bir memuriyet
olarak düşünülmemiştir. Herhangi bir eğitim şartına tabi olmadan, konularının uzmanı, bakanlık faaliyetlerinin
hızlı ve verimli yürütülmesini sağlayacak kişiler arasından seçilmeleri öngörülmüştür. Özel sektörde görevli
kişilerin de atanmasının planlandığı değerlendirilmektedir (Dik, 2013: 127). Bakan yardımcılığı makamının
2011 yılında uygulamaya yeni geçirildiği dönemde medyada çeşitli eleştiriler sunulmuştur. Bakan yardımcısının
bakanlık yapısında belirsiz bir konuma sahip olması, bürokrasi ile çatışma yaşama ihtimali, görev ve
yetkilerinin sınırının belirli olmaması, iktidar partisinin bürokrasi üzerinde etkisini arttıran bir siyasi komiserliğe
dönüşme ihtimali, seçilemeyen milletvekillerine arpalık yaratılması konularında eleştiriler dile getirilmiştir
(Tataroğlu, 2016: 537).
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Bakan yardımcılarının hukuki statüsü konusu tartışmalıdır. Bakana karşı sorumluluğu dışında kamu
görevlileriyle ilişkilerine düzenlemede yer verilmemesi bu konuda tartışmaların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. 643 sayılı KHK ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılarak bakanlık yapılarına ve dolayısıyla kamu
yönetiminin üst düzeyine böyle bir makam eklenmiş, bakanlık içinde bakana karşı sorumluluğu dışında bir
hükme yer verilmemiş, kamu görevlilerinin görev, ücret ve atamalarına ilişkin çeşitli kanunların ilgili
bölümlerine yeni bir pozisyon ilave edilmiştir.
Bakan yardımcılığının hukuki statüsü konusunda iki temel görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bakan
yardımcısının bir tür danışman olduğu, diğeri ise bakan yardımcısının bakanlık hiyerarşisinde bakan ve
müsteşar arasında yer alan bir kamu görevlisi olduğu yönündedir (Gözler ve Kaplan, 2012: 13). Bakan
yardımcısının hukuki statüsü konusundaki farklı görüşler, siyasal – yönetsel pozisyonu açısından da bir açılım
sunmaktadır. Danışman olarak değerlendirilmesi durumu siyasi özelliğine vurgu yaparken, kamu görevlisi
olarak değerlendirilmesi ise yönetsel ilkeler kapsamında çalışması gereğini ortaya koymaktadır.
Günday’ın görüşüne göre bakan yardımcısı bir tür danışmandır. 3046 sayılı Kanun’un 15. maddesinde
bakanlıkların hiyerarşik kademeleri düzenlenmiş ancak bakan yardımcılığına bu kademeler arasında yer
verilmemiştir. Bu doğrultuda bakan yardımcıları hiyerarşik yetki kullanamayacakları için bakanın, bakan
yardımcısına yetki devretmesi de mümkün değildir. Günday bu doğrultuda bakan yardımcılarının bir çeşit
danışman olarak görev yürütecekleri görüşündedir. Gözler ve Kaplan ise bakan yardımcısının bakanlık
hiyerarşisinde yer almadığı şeklindeki bu görüşe katılmamaktadırlar. Onlara göre, 3046 sayılı Kanun’un 15.
maddesinden bu şekilde bir yorum çıkarılması mümkün değildir. Bakan yardımcılığı düzenlemesi ilgili Kanun’a
21/A maddesi eklenmek suretiyle yapıldığı için, 15. madde ile 21/A maddeleri arasındaki muhtemel bir çatışma
lex posterior derogat legi priori (sonraki kanun önceki kanunu ilga eder) ilkesine göre çözülecektir. Buna göre
21/A maddesi, 15. maddeye göre daha sonraki bir tarihte gelen hüküm olarak geçerli olacaktır. Yetki devri
konusunda da 3046 sayılı Kanun’un 38. maddesinde bakanın her kademedeki bakanlık ve kuruluş yöneticilerine
yetki devredebileceğinin düzenlendiği gerekçesiyle, bakanın bazı yetkilerini bakan yardımcısına
devredebilmesinin önünde bir engel olmadığı görüşünü ileri sürmektedirler. Bu bağlamda bakan yardımcısının
bir tür bakan danışmanı olduğu yönünde bir pozitif hukuk verisi bulunmamaktadır ve hukuki açıdan bakanlık
hiyerarşisine dâhil bir görevli olarak değerlendirilmelidir (Gözler ve Kaplan, 2012: 14-16).
Gözler ve Kaplan lex posterior derogat legi priori ilkesinden hareket ederek bakan yardımcısının hukuki
statüsünü açıklamaktadırlar ancak sonra yapılan düzenlemenin öncekini ilga edeceği yönünde bir çözümlemenin
düzenlemeden kaynaklanan tüm tartışmalara açıklama getiremeyeceği yönünde değerlendirmeler de
bulunmaktadır. Dik’e göre 21/A maddesi, 15. maddeden üstün olarak kabul edilse bile düzenlenme tarzından
doğan karışıklık devam etmektedir. 3046 sayılı Kanun’un 16. maddesinin i) bendi, 15. maddenin (a) ve (b)
bentlerinde belirtilmiş olanlar dışında hiyerarşik kademe oluşturulmasını engellemektedir. Buna göre hiyerarşik
sıralamada bakandan sonra müsteşar gelmektedir. Bakan yardımcılığı 15. maddede belirtilen hiyerarşik
kademeler arasına eklenmemiştir. Makamların hiyerarşik kademelerinin belirlenmesinde temel referans kaynağı
ise bu 15. maddedir (Dik, 2013: 135-136). Gözler ve Kaplan hukuki açıdan bakan yardımcısını bakanlık
hiyerarşisine konumlandırmakla birlikte, 3046 sayılı Kanun’da bakanlık teşkilatıyla ilgili çizilmiş genel
çerçevenin yaratacağı sorunlara da değinmektedirler. Buna göre, 3046 sayılı Kanun’un genel sisteminde bakan
ile müsteşar arasında başka bir yönetsel kademe bulunmamaktadır ve 643 sayılı KHK ile müsteşarın yetki ve
görevlerinde hiçbir değişiklik yapılmamış, bakan yardımcısı ve müsteşar arasındaki ilişki düzenlenmemiştir.
Kanun’un öngördüğü genel yapıya yeni bir kademenin ilave edilmiş olmasını bu makamın hiyerarşideki
pozisyonu açısından bir engel olarak görmeyip, müsteşarla arasında yetki ve görev dağılımında çeşitli sorunlar
çıkarabileceği bağlamında değerlendirmektedirler (Gözler ve Kaplan, 2012: 18). Bakan yardımcısı makamıyla
birlikte 3046 sayılı Kanun’da daha önceden düzenlenmiş müsteşarlığın yanında müşavirlik görevleri de devam
etmektedir. Bakan yardımcısı, müsteşar ve müşavirlerin aynı anda görev yürütecek olması, bakanlık örgütünde
eşgüdüm ve etkin faaliyet yürütülmesi konusunda karmaşalara yol açabilecektir (Kayıkçı, 2013: 39).
3046 sayılı Kanun’un “Bakan Yardımcıları” başlıklı 21/A maddesine göre bakan yardımcısı, “Bakana (Millî
Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana
yardımcı olmak üzere” atanmaktadır ve bu görevlerin yerine getirilmesinde bakana karşı sorumlu olduğu
belirtilmiştir. 3046 sayılı Kanun’un “Müsteşarın görev ve sorumlulukları” başlıklı 22. maddesine göre ise,
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“Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve
emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat
hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına
gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar”. Aynı maddenin diğer fıkrasında
müsteşarın belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde bakana karşı sorumlu olduğu ifade edilmiştir. 3046 sayılı
Kanun’un “Bakanlık Müşavirleri” başlıklı 27. maddesinde de müşavirlik düzenlenmiştir. Bu maddeye göre,
“Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere özel yeteneği
olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabilir”. Diğer fıkralarda bakanlık müşavirlerinin bakanlık makamına
bağlı olduğu, gereklerinin ve sayısının kuruluş kanunlarında gösterileceği belirtilmiştir.
Düzenlemede bakan yardımcısı ve müsteşar için ifade edilen bakana bağlı olmak ve bakanın emrinde olmak
durumları birbirinden farklıdır. Bağlılık, kurmay birim olmayı ifade etmektedir. Emrinde olmak ise hiyerarşik
ast üst ilişkisidir. Danışman niteliğindeki müşavirlerin bakana doğrudan bağlı olduğu belirtilmiştir. Müşavirlik
emir komuta yetkisi dışında kurmay bir görevdir. Bakanlık hiyerarşisinde müşavirler sıralanmamaktadır. Bakan
yardımcılarının bakanla doğrudan ilişkileri bu bağlamda müşavirlerinkine benzetilebilir. Bunlarla
kıyaslandığında müsteşar farklılaşmaktadır. Hiyerarşik bir pozisyon olan müsteşarlığın, hiyerarşik yetkiler olan
emir ve talimat verme, astların faaliyetlerini kontrol etme, astlara disiplin cezası verme, terfi ettirme yetkilerine
sahip olduğu kuşkusuzdur. Bakan yardımcılığının bu asli unsurlara sahip olduğu ise açık değildir (Dik, 2013:
137).
Gözler ve Kaplan’a göre bakan yardımcıları, bakanlık hiyerarşisinde, bakan ile müsteşar arasında yer
almaktadır. Bakan yardımcıları 3046 sayılı Kanun’un 21/A maddesine göre doğrudan bakana karşı sorumlu
oldukları için hiyerarşideki yerleri hemen bakanın altı olarak yorumlanmıştır. Hiyerarşide müsteşarın üstünde
yer alan bakan yardımcısı, hiyerarşi yetkisi genel bir yetki olduğu için, hiyerarşi yetkisi kendisine bir kanun ile
verilmesine gerek olmadan, müsteşar ve diğer görevliler üzerinde bu yetkiye sahiptir. Ancak hiyerarşi yetkisi,
kanunlarla açıkça müsteşara verilmiş olan yetkilerin bakan yardımcısı tarafından kullanılabilmesini sağlamaz.
Bakan yardımcısının, müsteşarın kullanabileceği yetkiler üzerinde, talimat verme gibi, hiyerarşi yetkisi
kapsamında değerlendirilebilecek yetkileri vardır (Gözler ve Kaplan, 2012: 18).
Bakan yardımcısı 3046 sayılı Kanun’un 21/A maddesinde açıkça müsteşarın üstünde tanımlanmamış
olmakla birlikte, bakan yardımcılığı makamının 643 sayılı KHK ile eklendiği diğer mevzuatta bunun işaretleri
bulunmaktadır. Bakan yardımcısı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun göstergeleri içeren cetvelinde genel
idare hizmeti sınıfında Başbakanlık Müsteşarı ve Diyanet İşleri Başkanı’ndan sonra yerleştirilmiş, 2451 sayılı
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un eki (2) sayılı cetvele “Müsteşar ve
yardımcıları” ibaresinden önce gelecek şekilde eklenmiştir. Ancak ilgili diğer mevzuatta en üst yönetici olarak
müsteşara atıf yapıldığı görülmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bakanlıkların
teşkilat düzenlemeleri bunlara örnek olarak gösterilebilir (Dik, 2013: 137-138).
Gözler ve Kaplan’a göre, bakan yardımcısının istisnai memur statüsünde olması bakanlık hiyerarşisinde yer
almasına engel değildir. İstisnai memurlar; atanma, sınav, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında; 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. 657 sayılı Kanun’a tabi birer memur olmaları, bakanlık
hiyerarşisinde yer aldıkları yönünde bir göstergedir. Bakan yardımcılarının hukuki açıdan memur olarak kabul
edilmelerinin bir başka göstergesi de 2451 sayılı Kanun’a göre müşterek kararname ile atanmaları ve görevden
alınmalarıdır. Danışmanlar 2451 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda atanmamaktadır. Danışmanların
atanmaları ve görevden alınmaları ise ilgili bakanların tasarrufuyla gerçekleşmektedir. Ayrıca, 3046 sayılı
Kanun’un 21/A maddesinde yer alan “Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana
yardımcı olmak üzere” hükmü, bakan yardımcılarının idari yetki kullanamayacakları şeklinde yorumlanamaz.
Bakan yardımcısı, bakanın tüm yetkileriyle ilgili olarak yardımcı olabilir. Bakanın yetki devriyle
devredilebilecek yetkileri, yetki ve imza devri yoluyla yardımcısına devredilebilir. Ancak bakana vekâlet etme,
bakanlar kurulu toplantılarına katılma, parlamento çalışmalarında yer alma gibi yetkiler devredilemez (Gözler
ve Kaplan, 2012: 16-17).
643 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeler bakan yardımcısının yönetsel ve siyasal boyutlarını içermektedir.
Bakan yardımcılarının görev süresinin hükümetinki ile aynı tutulması bu makamda yer alacak kişilerin
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görevlerinin siyasi niteliğinin ağırlığını belirtmektedir. Bakanlık hiyerarşisinde yer alma, istisnai memurluk,
müşterek kararname ile atanma gibi konular ise bakan yardımcılığı makamının yönetsel boyutuna işaret
etmektedir. Bu özellikler bakan yardımcısının sadece bir danışman olarak nitelendirilemeyeceğini de
göstermektedir (Kayıkçı, 2013: 36-37).
Güler, bakan yardımcılığını siyasi bir pozisyon olarak değerlendirmektedir. Bakan yardımcısı, “idari devlet
yöneticisi müsteşarın üstünde bir tür siyasi müsteşardır”. Bakan yardımcılığının genel uygulaması Amerikan
başkanlık sisteminde görülmektedir. Kolektif sorumluluğa sahip bakanlar kurulu ve bireysel sorumluluğa sahip
bakanlık örgütlenmeleri olmayan bu sistemde, bakanların parlamentoya karşı sorumluluğu bulunmamakta,
doğrudan başkana karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Böylelikle başkanlık sisteminde parlamento ile ilişkilerin
yürütülmesinde bakan yardımcılığı gibi bir makam anlamlı hale gelmektedir. Güler, bakanların parlamentoya
karşı sorumlu olmaları nedeniyle, bakan yardımcılığını parlamenter sisteme uygun olarak
değerlendirmemektedir (Güler, 2011).
Bakan yardımcılığının statüsü hukuki açıdan değerlendirildiğinde 3046 sayılı Kanun’da yapılan
değişiklikler kapsamında siyasi bir pozisyon olma özelliği ön plana çıkarken, 657 ve 2451 sayılı Kanunlara
eklenen ilgili maddeler bağlamında ise yönetsel bir pozisyon olma özelliği dikkati çekmektedir. Bakan
yardımcılığı idari müsteşarlık gibi yönetsel bir pozisyon olmadığı gibi, siyasal müsteşarlık gibi bir makama da
yüzde yüz benzetilemez. Zira ülkemizde uygulanmış olan siyasi müsteşarlık; milletvekilleri arasından seçilme,
bakana vekâlet edebilme, bakanlar kurulunda görüş bildirme, yüce divanda yargılanma gibi özellikleriyle;
siyasal sorumluluğa sahip bir makam olmuştur. Bu bağlamda siyasi müsteşarlık diğer ülkelerde uygulanan
kabine dışı bakanlıklar gibi siyasal pozisyonlara daha yakın görünmektedir.
Hukuki düzenlemede bakan yardımcılığının siyasal ya da yönetsel boyutunun net bir biçimde ortaya
konmaması, oluşturulma amacının pozitif hukuka yansıtılması konusunda bir kaygı taşınmamış olduğu şeklinde
değerlendirilebilir. Bu bağlamda bakan yardımcılığının siyasal ve yönetsel pozisyonu değerlendirmesinin idare
hukuku kapsamında yapılmasının sınırlı kaldığı görülmektedir. Yönetim bilimi açısından bakan yardımcılığı
makamını etkinlik ve verimlilik ilkeleri açısından açıklamak da bu alanda nicel veri elde edilmesindeki zorluklar
açısından henüz mümkün görünmemektedir. Hukuki değerlendirmelerin sınırlarına rağmen pozitif hukuka
dayalı göstergelerin eksikliği bile bu makamın siyasal niteliği hakkında fikir vermektedir. Hukukun aksine
siyaset akışkan bir biçimde zamana ve duruma göre şekil alabilme özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda bakan
yardımcılığı pozisyonunun uygulamada şekillenmesinin de beklendiği düşünülebilir.
4. UYGULAMADA BAKAN YARDIMCILIĞI
Bakan yardımcılığıyla ilgili düzenleme yönetsel ve siyasal statüleri birlikte içermektedir. Siyasal bir makam
olarak değerlendirildiğinde bile bu statüsü tüm unsurlarıyla net bir biçimde ifade edilememektedir. Uygulamada
bakan yardımcılığına kimlerin atandığını incelemek bu makamın siyasal ve yönetsel anlamda
değerlendirilmesinde en geçerli verileri sunacaktır. Bakan yardımcılarının eğitim durumları, kariyerleri, siyasi
geçmişleri gibi verilerin değerlendirilmesi, bakan yardımcılığı makamının nasıl bir pozisyon olarak algılandığını
açıklayabilmek için işlevseldir.
Düzenleme sonrasında ilk atanan bakan yardımcılarının incelendiği bir çalışmanın sonuçlarına göre, ilk defa
bu göreve getirilen kişiler genellikle siyasetçilerdir. 21 bakanlığa yapılan ilk bakan yardımcısı atamalarında 13
eski milletvekili ve üç eski milletvekili adayına yer verilmiştir. 21 bakanlık içinde siyasetle doğrudan ilişkisi
olanların sayısı 16’dır. İlk atamadan yaklaşık bir sene sonra Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı’nın
istifa etmesi sonrasında bu makama eski bir milletvekilinin getirilmesi ile ilk dönem bakan yardımcıları arasında
eski milletvekillerinin sayısı 14 olmuştur (Uçman, 2015: 214).
Son iki yasama dönemi ve son iki hükümet döneminde iktidar partisi değişmeden yaşanan siyasal
değişimler bakan yardımcılığının siyasal pozisyonunu anlamak açısından işlevsel bir ortam sunmaktadır. Bu
ortamda bakan yardımcısının bürokratik ve siyasal pozisyonuyla ilgili net değerlendirmeler yapmanın yanında
siyasal bir pozisyon olarak değerlendirildiğinde de bunun niteliği daha açık bir biçimde ortaya konabilir. 65.
Hükümet Dönemi’nde bakan yardımcılarının görünümlerinin değerlendirilmesi için 2016 yılı Aralık ayında 21
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bakanlığın web sayfaları incelenerek çeşitli veriler toplanmıştır. Bakan yardımcıları hakkındaki bilgiler
özgeçmişlerinden faydalanılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda değerlendirilen temel konular, bakanlıkların
teşkilat şemalarında bakan yardımcısının hiyerarşik pozisyonu, bakan yardımcılarının eğitim durumları ve
kariyerleri ile görev yaptıkları bakanlığın uzmanlık alanının uyumu ve bakan yardımcılarının siyasal arka
planıdır.
65. Hükümet Dönemi’nde görevde olan bakan yardımcılarının lisans eğitimleri ve meslekleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir. Bakan yardımcılarının en az lisans mezunu oldukları görülmektedir. Aralarında daha üst
eğitim derecelerine sahip olanlar bulunmakla birlikte, burada lisans derecesini aldıkları bölümler meslekleriyle
ilişkilendirilerek uzmanlık alanlarının tespiti amaçlandığı için, yüksek lisans ve doktora bilgilerine yer
verilmemiştir. Ayrıca yayınlanan özgeçmişlerde bakanlıklar arasında bir standardın bulunmamasından dolayı,
eksik bilgilerin yer alabileceği endişesiyle, lisansüstü eğitim düzeylerinin ifade edilmesinden kaçınılmıştır.
Özgeçmişlerde bilgi edinilemeyen konularda ilgili hücre boş bırakılmıştır.
Tablo 1. 65. Hükümet Döneminde Görevli Bakan Yardımcılarının Lisans Dereceleri ve Meslekleri
Bakanlık

Lisans Eğitimi Bölümü

Meslek

Adalet Bakanlığı

Hukuk Fakültesi

Avukat

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kamu Yönetimi

Mülki İdare Amiri

Avrupa Birliği Bakanlığı

Uluslararası İlişkiler

Politik Danışman

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teknik Eğitim Fakültesi

Akademisyen

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İktisat

Ticaret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Makine Mühendisliği

Mühendis, DPT Uzmanı

Dışişleri Bakanlığı

Uluslararası İlişkiler

Diplomat

Ekonomi Bakanlığı

Hukuk Fakültesi

Avukat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden Fakültesi

Mühendis

Gençlik ve Spor Bakanlığı

İşletme

-

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hukuk Fakültesi

Avukat

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Hukuk Fakültesi

Savcı, Avukat

İçişleri Bakanlığı

Kamu Yönetimi

Mülki İdare Amiri, Müsteşar

Kalkınma Bakanlığı

Hukuk Fakültesi

Avukat

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kamu Yönetimi

Akademisyen

Maliye Bakanlığı

Kamu Yönetimi

Akademisyen, Bürokrat

Milli Eğitim Bakanlığı

İşletme

Mali Müşavir, Ticaret

Milli Savunma Bakanlığı

Hukuk Fakültesi

Hakim, Avukat

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hukuk Fakültesi

Avukat

Sağlık Bakanlığı

-

Mali Müşavir

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Mühendislik Fakültesi

Mühendis

Kaynak: 21 Bakanlık Web Sayfaları (Aralık 2016)

Bakan yardımcılarının genellikle bakanlık faaliyetleriyle ilgili eğitim aldıkları ve ilgili mesleklerden
geldikleri görülmektedir. Lisans eğitim durumlarına bakıldığında İİBF, SBF ve Hukuk Fakültelerinden mezun
olanlar ağırlıktadır. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıklarda bu gibi alanlar bakanlık
faaliyetleriyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Bakanlık faaliyetlerinin idari boyutu düşünüldüğünde bakan
yardımcılarının genellikle bu fakültelerden mezun olmaları olumlu değerlendirilmelidir. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı bakan yardımcıları ilgili alanda eğitime sahipken, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları
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bakan yardımcılarının bu Bakanlık bürokrasilerinden geldikleri görülmektedir. Bakan yardımcılarının eğitim
alanları ve meslekleri genel olarak bakanlıklarının faaliyet alanlarıyla ilgili görünmektedir.
Bakan yardımcılarının siyasi kariyerleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakan yardımcısının
seçilerek geldiği bir siyasi kariyerinin olması durumunda siyasal partiyle ilgili görevlerine tabloda yer
verilmemiştir. Siyasal bir pozisyona seçilmemiş olanların ise siyasal partideki görevlerine tabloda yer
verilmiştir.

Tablo 2. 65. Hükümet Döneminde Görevli Bakan Yardımcılarının Siyasi Kariyerleri
Bakanlık

Bakan Yardımcısının Siyasi Kariyeri

Adalet Bakanlığı

24. – 25. Dönem Milletvekili

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

24. Dönem Milletvekili

Avrupa Birliği Bakanlığı

24. Dönem Milletvekili

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

22. – 23. Dönem Milletvekili

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl Gençlik Kolu Başkanlığı, MKYK
Üyeliği
22. – 23. Dönem Milletvekili, Belediye Başkanı

Dışişleri Bakanlığı

-

Ekonomi Bakanlığı

23. Dönem Milletvekili

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı

22. – 23. – 24. Dönem Milletvekili, 2015 Seçim Hükümeti Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
25. Dönem Milletvekili

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

22. – 23. – 24. Dönem Milletvekili

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

24. Dönem Milletvekili, Belediye Başkanı

İçişleri Bakanlığı

Seçim Dönemlerinde İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanlığı

23. Dönem Milletvekili

Kültür ve Turizm Bakanlığı

25. Dönem Milletvekili

Maliye Bakanlığı

24. Dönem Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı

22. – 23. Dönem Milletvekili

Milli Savunma Bakanlığı

24. – 25. Dönem Milletvekili

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

22. – 23. – 24. Dönem Milletvekili

Sağlık Bakanlığı

24. Dönem Milletvekili

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı

22. – 23. Dönem Milletvekili

Kaynak: 21 Bakanlık Web Sayfaları (Aralık 2016)

Bakan yardımcılarının önemli bir çoğunluğu milletvekilliği yapmış kişilerdir. 21 bakan yardımcısından 18’i
eski milletvekilidir. Eski milletvekili olan bakan yardımcılarından ikisi belediye başkanlığı da yapmıştır.
Milletvekilliği yapmamış olan üç bakan yardımcı bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan
Yardımcısı, Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara İl Gençlik Kolu Başkanlığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu
Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının bakan yardımcıları ise milletvekilliği
görevlerinde bulunmamışlardır. Bu bakan yardımcıları, Bakanlıklarının örgütsel yapılarından gelen
bürokratlardır. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Bakanlığın eski müsteşarıdır ve seçim hükümetlerinde
bakanlık yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı bir diplomattır. Bakan yardımcılığı görevine
atanmadan önce Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevini yürütmüştür. 21 bakan yardımcısının
19’unun doğrudan siyasetle iç içe oldukları görülmektedir.
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Milletvekilliği yapmış bakan yardımcılarının değerlendirilmesi de bu makamın siyasal boyutuyla ilgili
önemli bilgiler sunmaktadır. Eski milletvekili olan 18 bakan yardımcısının üçü 22., 23. ve 24. Yasama
Dönemlerinde milletvekilliği yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin üç dönem kuralının burada bir
yansıması görülmektedir. Altı bakan yardımcısı iki dönem, dokuz bakan yardımcısı da tek dönem milletvekilliği
yapmıştır. İki dönem milletvekilliği yapanlardan ikisi 24. ve 25. Dönem milletvekilidir. İki bakan yardımcısı da
sadece 25. Dönem’de milletvekili seçilmiştir. Bu şekilde dört bakan yardımcısının 25. Dönem’den sonra
milletvekilliğine aday gösterilmemiş ya da seçilememiş kişiler olduğu görülmektedir. Bakan yardımcılarının
siyasi kariyerleri, bakan yardımcılığı makamının statüsü konusunda net bir bilgi sunmaktadır. Bu makamın
milletvekili olmayan ya da olamayan siyasiler için düşünülmüş bir pozisyon olduğu yönündeki eleştiriler bu
şekilde güçlenmektedir.
Mevzuata göre bakan yardımcılarının görev süreleri hükümetinki ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca bakan
yardımcıları bakana bağlı ve ona karşı sorumlu olarak ifade edilmiştir. Buna göre hükümet değişimlerinde ve
özellikle bakan değişimlerinde bakan yardımcılarının da değişeceği düşünülmektedir. Aşağıdaki tabloda bakan
yardımcılarının görev dönemlerine yer verilmiştir.
Tablo 3. 65. Hükümet Döneminde Görevli Bakan Yardımcılarının Görev Dönemleri
Bakanlık

Bakan Yardımcılık Dönemi

Bakan Değişimi

Adalet Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

Aynı Bakanla Çalışıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

Avrupa Birliği Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

Bilim
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

64. – 65. Hükümet (Öncesinde 4 Yıl
Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı)
65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

64. – 65. Hükümet (2011-2015 Yılları
arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakan Yardımcısı)
64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

64. – 65. Hükümet

Aynı Bakanla Çalışıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

Aynı Bakanla Çalışıyor

64. – 65. Hükümet

Aynı Bakanla Çalışıyor

İçişleri Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

Kalkınma Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

Kültür ve Turizm Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

Maliye Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

Aynı Bakanla Çalışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı

61. – 62. – 63. – 64. – 65. Hükümet

Hükümetlerde Bakan Değişikliği Var

Milli Savunma Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

Aynı Bakanla Çalışıyor

Sağlık Bakanlığı

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

64. – 65. Hükümet

65.Hükümette Bakan Değişikliği Var

Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Enerji
ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Ulaştırma
Denizcilik
Haberleşme Bakanlığı

ve

Kaynak: 21 Bakanlık Web Sayfaları (Aralık 2016)

-

Aynı Bakanla Çalışıyor
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65. Hükümet Dönemi’ndeki bakan yardımcılarının görevde bulundukları dönemlere bakıldığında, bakan
yardımcılığının siyasal bir pozisyon olarak değerlendirilmesi mümkün görünmektedir. Sadece Dışişleri
Bakanlığı Bakan Yardımcısı önceki dönemlerde bu görevde bulunmamıştır. Bazı bakanlıklarda ise bakan
yardımcılarının uzun dönemlerden beri bu görevi yürüttükleri görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan
Yardımcısı 61. Hükümet Dönemi’nden beri görevdedir. Bakan değişiklikleri olmasına rağmen görevinde
kalmıştır. Bu görevi öncesinde iki dönem milletvekilliği yapmıştır. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı bu
görevine 64. Hükümet Dönemi’nde gelmiş ancak öncesinde 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’nda bulunmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı da göreve 64.
Hükümet Dönemi’nde gelmiş, öncesinde 4 yıl boyunca Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini
yürütmüştür. Üç bakan yardımcısı, ikisi farklı bakanlıklarda olmakla birlikte, 2011 yılında bakan yardımcılığı
düzenlemesi yapıldığından bu yana bakan yardımcısı görevindedirler. Biri hariç diğer bakan yardımcıları 64.
Hükümet Dönemi’nde atanmış ve 65. Hükümet Dönemi’nde görevlerine devam etmektedirler.
Dışişleri Bakanlığı dışında diğer bakanlıklarda bakan yardımcıları 64. Hükümet Dönemi’nden beri
görevdedir. 64. Hükümet’ten 65. Hükümet’e geçiş aynı yasama döneminde gerçekleşmiştir. İktidar partisi
değişmemiş, Başbakan değişikliği nedeniyle kabine tekrar düzenlenmiştir. Bu süreçte bazı bakanlıklarda bakan
değişimi olmuştur. 64. ve 65. Hükümet Dönemlerinde ise 20 bakan yardımcısının aynı kişiler olduğu
görülmektedir. Bu bakan yardımcılarından yedisi aynı bakanlarla çalışmaya devam ederken, on üç bakan
yardımcısı bakanlar değiştiği halde görevlerine tekrar atanmıştır. Bu veriler doğrultusunda mevzuatta yer alan
bakan yardımcılarının bakana bağlı olarak çalıştığı hükmü geçerliğini yitirmektedir.
Son iki dönem görevlendirmeleri değerlendirildiğinde bakan yardımcılığı makamının siyasal niteliği daha
net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bazı bakan yardımcıları, biri aynı bakanlık ve ikisi farklı bakanlıklarda
olmak üzere, 61. Hükümet Dönemi’nden beri bu makamda görev yapmaktayken; son iki hükümet arasındaki
bakan değişikliklerine rağmen on üç bakan yardımcısı da görevlerinde kalmıştır. Bakan yardımcılığının
hükümet dönemi ile değil yasama dönemi ile ilintilendirildiği görülmektedir. Yasama dönemi içinde bakan
yardımcılarında değişikliğe gidilmemesi, seçilememiş milletvekillerine bu makamlar konusunda verilen sözlerin
tutulmaya devam edildiği, buna karşın bakan ve yardımcısı arasında yönetsel işbirliği düşüncesinin dikkate
alınmadığı, bakan yardımcılığı makamının tamamen siyasi bir pozisyon olduğunu görüşünü desteklemektedir.
Bakan yardımcılarının görevlendirilmesi konusunun bakanlardan daha üst bir siyasi iradenin ürünü olduğu
görülmektedir. Bakan yardımcılarının görev dönemlerinin siyasi kariyerleriyle birlikte değerlendirilmesi siyasal
pozisyonlarını daha da somutlaştırmaktadır.
Bakanlık web sayfalarındaki teşkilat şemalarına bakıldığında bakan yardımcılarının iki farklı biçimde
değerlendirildiği görülmektedir. Bazı bakanlıklarda bakan yardımcısı hiyerarşik bir biçimde bakan ile müsteşar
arasında gösterilmişken, bazı bakanlıklarda da hiyerarşi dışında kurmay bir pozisyon olarak değerlendirilmiştir.
Aşağıdaki tabloda bakan yardımcılarının bakanlıklarının teşkilat şemasında nasıl konumlandırıldıkları
gösterilmiştir.
Tablo 4. 65. Hükümet Döneminde Görevli Bakan Yardımcılarının Bakanlık Teşkilat Şemasındaki Konumu
Bakanlık

Bakan Yardımcısının Teşkilat Şemasındaki Yeri

Adalet Bakanlığı

Yatay

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Yatay

Avrupa Birliği Bakanlığı

Yatay

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yatay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yatay

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

(Şema Yok)

Dışişleri Bakanlığı

Yatay

Ekonomi Bakanlığı

Dikey / Bakan – Müsteşar Arasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yatay

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Yatay
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dikey / Bakan – Müsteşar Arasında

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Dikey / Bakan – Müsteşar Arasında

İçişleri Bakanlığı

Yatay

Kalkınma Bakanlığı

Yatay

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yatay

Maliye Bakanlığı

Yatay

Milli Eğitim Bakanlığı

(Şema Yok)

Milli Savunma Bakanlığı

Yatay

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

(Şema Yok)

Sağlık Bakanlığı

Yatay

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Yatay

Kaynak: 21 Bakanlık Web Sayfaları (Aralık 2016)

Üç bakanlığın web sayfasında teşkilat şemaları bulunmamakta ya da ulaşılamamaktadır. Diğer 18
bakanlığın teşkilat şemalarında ise bakan yardımcılarının çoğunlukla kurmay bir pozisyonda konumlandırıldığı
görülmektedir. 15 teşkilat şemasında bakan yardımcıları hiyerarşi dışında yatay olarak konumlandırılmışken,
sadece üç bakanlığın teşkilat şemasında hiyerarşik bir dizgede bakan ve müsteşar arasında yer verildiği
görülmektedir. Bu doğrultuda bakan yardımcılığının çoğunlukla bakanlıkta hiyerarşik bir pozisyon olarak
algılanmadığı, müsteşar ile arasında yönetsel bağ kurulmadığı görülmektedir. Bakan yardımcılığının
bakanlıklarca değerlendirilen bu pozisyonu, siyasal bir makam olduğu yönündeki düşünceyi desteklemektedir.
5. SONUÇ
Ülkemizde bakan yardımcılığı ile ilgili düzenlemenin bir KHK ile yapılmış olması, gerekçeleri konusunda
çok ayrıntılara ulaşılmasını engellemektedir. Çeşitli kanunlarda değişiklikler getiren düzenlemenin net olmayan
ve diğer mevzuatın genel yapısına uyum göstermeyen hükümleri nedeniyle bakan yardımcılarının statülerinin
açık bir şekilde ortaya konması zorlaşmaktadır. Bu kapsamda bakan yardımcılığının hem siyasal hem de
bürokratik bir pozisyon özelliği taşıdığı görülmektedir. Literatürde bir bakanlık danışmanı ve kamu görevlisi
olduğu yönünde iki farklı görüş gelişmiştir. Bakan yardımcısının bakanlık hiyerarşisindeki yeri konusu da başka
bir tartışmadır. Bu bağlamda idare hukuku kapsamında yapılacak bir değerlendirmenin sınırları bulunmaktadır.
Bakan yardımcılığıyla ilgili düzenleme tartışmalı noktalarda eksiklikler içermektedir. Ancak hukuk metnindeki
boşluk, siyasal açıdan eksik tasarlandığı anlamına gelmemektedir.
65. Hükümet Dönemi’nde görevde olan bakan yardımcıları incelendiğinde, bakan yardımcılığının siyasi bir
pozisyon olduğu net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Uygulamada bakanlıkların bakan yardımcılarına hiyerarşik
kademelerinde yer vermedikleri, birer danışman olarak değerlendirdikleri görülmektedir. İnceleme sonucunda
15 bakanlığın teşkilat şemasında bakan yardımcılığının kurmay bir pozisyon olarak tanımlandığı, sadece 3
bakanlığın teşkilat şemasında bakan ve müsteşar arasında hiyerarşik bir makam olarak belirtildiği
görülmektedir. Bakan yardımcılarının önemli bir çoğunluğu eski milletvekilidir. Üç dönem kuralına takılan, en
kısa yasama dönemi sonrası milletvekili seçilemeyen, beş hükümet döneminde bakan yardımcısı olan bakan
yardımcıları bulunmaktadır. Son iki hükümet dönemi arasında bakan değişikliklerine rağmen bakan
yardımcılarının çoğu görevlerine yeniden atanmıştır.
Bakan yardımcılığı, müsteşarla bakan arasında siyasi bir makam yaratılması amacıyla kurulmuş olsa da
incelememiz sonucunda, tanınan kamu görevlisi ayrıcalıkları dışında bürokratik bir unsurunun olmadığı
görülmüştür. Ancak siyasal bir pozisyon olduğunun tespitiyle, malumun ilanı değil, bu makamın arka planında
yer alan siyasal unsurlar ortaya konmuştur. Kamu görevlilerinin amiri durumunda birer siyasetçi olan bakanların
örgütleriyle ve siyasi bağlantılarıyla ilişkilerinde bakan yardımcıları vasıtasıyla etkinliği sağlama gibi bir
düşüncenin pratikte gerçek olmadığı ortadadır. Bakan yardımcılığı, bir siyasi partinin yasama dönemlerinde
üyelerine sunabileceği temsil makamlarından biri olarak, milletvekilliği, bakanlık gibi makamlara ek olarak
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düşünüldüğü izlenimini vermektedir. Bu sayede bir başbakan, beş başbakan yardımcısı, 21 bakan ve seçilen
milletvekilleri dışında 21 kişiye daha bir makam tahsis edildiği izlenimi edinilmektedir.
Siyasetçiler ve bürokrasi arasındaki ilişkiyi aşırı derecede basitleştiren klasik siyaset – yönetim ayrımı
düşüncesi günümüzde geçerliğini sürdürmemektedir. Siyaset ve yönetimin hepten bir bütünlüğü görüşü kabul
görmese de bu alandaki yeni anlamlandırma ve kavramlaştırmalar çağdaş anlamda siyaset ve yönetimin keskin
bir biçimde birbirinden koparılmasını önlemektedir. Günümüzde siyaset ve yönetim arasında siyasal tarafsızlık
ilkesinin gücünü koruduğu bir yakınlaşma görülmektedir. Siyaset – yönetim ayrımı ile siyasal tarafsızlık
kavramlarının birbirlerinden ayrıştırılması sonucunda, yöneticilerin siyasa faaliyetlerinde yer almasını meşru
gören ancak parti siyasetinden de uzak durmaları esasına dayalı bir bakış açısı gelişmiştir. Bu yaklaşım, kamu
görevlilerinin siyaset ile ilişkilerinin sınırlarını belirlemektedir.
Bürokrasinin üst kademelerinde yoğunlaşan siyaset ilişkisi siyasa geliştirme faaliyetiyle sınırlandırılarak
meşrulaştırılsa da sadece siyasetin bir parçası olan kamu görevlisi kadrolarını açıklayamamaktadır. Bürokrasinin
parti siyasetinden uzak kalarak siyasa geliştirme faaliyetiyle siyasetçilerle işbirliği içine girmesi temelde
bürokratik özellikler taşıyan üst kademedeki tüm kamu görevlileri için söz konusu olabilir. İdari görevliler bu
kapsamda meşru bir biçimde siyaset ile ilişkilerini çağdaş kavramlar ekseninde oluşturabilmektedirler. Bakan
yardımcılığı gibi tamamen siyasi olan bir pozisyonun ise bu kapsamda meşrulaştırılması doğru
görünmemektedir. Siyasetin içinde olan ve siyasetçilerin atandığı makamlara bürokratik yetki verilmesi,
siyasetin bürokrasiye doğrudan karıştırılması ve müdahalesi şeklinde yorumlanabilir. Üst düzey bürokratların
kamu siyasası geliştirilmesi sürecinde yer almaları meşru iken, bakanlık örgütünde yer alan siyasi bir makama
bürokratik yetkiler verilmesi meşru görülmemelidir. Bu bağlamda bakan yardımcılarına bürokratik ayrıcalıklar
tanınması yerine doğrudan bakanla ilişkilendirilerek siyasal sorumluluk kazandırılması daha yerinde bir
uygulama olacaktır.
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ERDEMLİ KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BAŞARILI KAMU YÖNETİMİNE
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“Kusursuz olmayan insanlardan oluşan bir dünyada kamu etiği, ancak bencil olmayan, dürüst bir
kamu hizmeti ile sağlanabilir. Önemli olan bencil olmamak, dürüst olmak ve kamu yararı ile
bireysel çıkar arasında tercih yaparken doğru kararı verebilmektir. Etik yönetim ancak bencil
olmayan dürüst kamu yöneticileri ile sağlanabileceğinden, bu yöneticilere yaptıkları görevleri
kapsamında ne gibi karar ve davranışların kamu yararına uygun olacağı çok iyi benimsetilmelidir”
(Sabih, Tansal).

Kamu yönetiminde etik ve değişim arayışları, gerek ülkemizde gerekse dünyada her zaman gündeme
gelen bir konudur. Yeni bir yüzyılın, dahası yeni bir bin yılın başlangıcının, bilim ve teknoloji yanında ekonomik
ve siyasal alanda yaşanan köklü değişimlerle örtüşmesi, bu dönemde yaşanan etik anlayışına ve algılayışına daha
farklı ve önemli bir boyut kazandırmaktadır.
Kurumsal etik yönetiminin, daha doğru bir tanımla iyi kamu yönetiminin güvencesi yetki ve
sorumluluklarının bilincinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzgün oluşturulması ve bunların işleyişidir.
Profesyonel anlamda devlet ve vatandaş arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, günümüz kamu
yönetiminin en karmaşık yönlerinden birini oluşturuyor. Kamu yönetimi ile kamuoyu arasındaki etik yaklaşım,
aynılıklar, farklılıklar, yetki paylaşımından doğan sorunlar, iletişim eksikliği ve benzeri sorunlar kamu etiği
alanında dünyanın en zengin birikimine sahip ülkelerde bile önemli bir tartışma ve araştırma konusu
oluşturmaktadır. Ülkemizin istikrarlı bir ekonomiye ulaşması, güçlü bir ülke olması ve tüm ülkeler için güvenilir
bir ticari ortak haline gelebilmesinde kuşkusuz etik kamu yönetimi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Etik, Kamu Etiği, Bürokrasi, Hesapverebilirlik

Successful Public Administration From Virtuous Public Administrators

The pursuit of ethics and change in public administration is a matter that always comes to the world
both in our country and in the world. The fact that the beginning of a new century, moreover, the beginning of a
new millennium, overlaps with fundamental changes in science and technology as well as in economic and
political contexts, gives a different and important dimension to the understanding and perception of ethics in this
period.
It is the proper formation and functioning of public institutions and organizations that are aware of the
authority and responsibilities of corporate ethics management, a more accurate definition of good public
administration. The maintenance of a healthy relationship between the state and the citizen in a professional
sense is one of the most complicated aspects of today's public administration. Problems arising from the ethical
approach, sameness, differences, authority sharing, lack of communication, and similar problems between public
administration and public opinion constitute an important debate and research theme even in the countries with
the richest accumulation of the world in the field of public affairs. Undoubtedly, ethical public administration is
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of the utmost importance for our country to reach a stable economy, become a strong country and become a
reliable trading partner for all countries.
Keywords: Public Administration, Ethics, Public Ethics, Bureaucracy, Accountability

Kamu Yönetimi ve Kamu Yöneticileri
Devletin temel amacı, bir sosyal düzen içinde toplumun genel ve müşterek menfaatlerini
sağlamak ve ülkede hak, adalet, ahlak ve kamu düzenini korumaktır. Bu amaçla devletin toplumsal
ilişkiler sisteminin işleyişine devamlılık ve güven kazandıracak bir hukuk sistemi ve sağlıklı işleyen
bir yargı düzeni kurması, halka iyilik, lütuf ve ihsan sağlaması söz konusudur. Kısaca devlet, halka
kamu hizmeti sunmak için vardır. Kamu hizmeti, devletin vatandaşlarının genel, ortak, temel ve insani
ihtiyaçlarını karşılamak için kamu kaynaklarını kullanarak verdiği hizmetlerdir. Bu hizmetlerin etik
sorumluluğunun sağlanması da son derece önemlidir.
Devletin görevleri, devletin niteliğine, idare şekline ve uyguladığı ekonomik politikalara göre
değişmekle birlikte her devlet, güvenliği sağlamak, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve
insanların bir arada yaşamları için gerekli olan asgari şartları sağlamak amacıyla tüm kurum ve
kuruluşlarıyla etik değerler çerçevesinde hareket etmek zorundadır.
Tartışılan ve uygulamaya konulan değişik yaklaşım ve uygulamalar içerisinde son otuz yıldır
kamu sektörünün etki altında kaldığı en büyük baskıların başlıcası etik standartlarda etkinlik ve
üretkenliği yakalayamama konusudur. Bu amaçlara ulaşılamaması durumunda kamu hizmetlerinden
memnun olmayan yurttaşlar topluluğu ve kaynakların israfı gibi olumsuz gelişmelerin ortaya çıkması
muhtemel görünmektedir. Bu nedenle dar anlamda kamu hizmetlerinde, geniş anlamda ise devlet,
toplum ve ekonomi ilişkilerinde etik yenilik ve reform çabaları uzun yıllardır süregelmektedir. Bu
bağlamda, kamuda etkinlik, etkenlik ve etik arayışları değişik zaman ve farklı perspektifler,
yaklaşımlar,

ekoller ve uygulamalar aracılığıyla kamu yönetimi teori ve pratiğinde yansıma

bulmaktadır.
Kamu kurumlarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının, karar alırken ve kamu hizmetlerini
yürütürken uymaları gereken, tarafsızlık, dürüstlük, sosyal adalet, saydamlık, hesap verebilirlik, kamu
yararını gözetme gibi bir takım ahlaki ilke ve değerler bütününe riayet etmesi önemlidir. Bu ilke ve
değerleri benimseyerek karar alan kamu kurumları daha uzun ömürlü olurlar.
Günümüze kadar yapılmış bilimsel çalışmalar ve yasal düzenlemelerin, konu ile ilgili
tartışmaları bitirecek ve etik dışı uygulamaları sona erdirecek radikal çözümler üretmede yeterli
olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. Kamu görevlilerinin düşünce ve davranışlarında
bir zihniyet değişiminin yaşanması gerekir. Bu süreçte, eğitim sistemi, yönetim tarzı ve felsefesi,
sosyal yapı, çalışanların tutumları, tahminleri ve beklentileri de değişimden etkilenecektir. Kamu
yönetiminde kökleşmiş ve alışkanlık haline gelmiş ilkeler, değerler, temel görüşler değişime
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uğrayacaktır. Belli bir organizasyon kültürünün yaratılması, sadece yeni sloganlar bulmak ya da yeni
bir lidere sahip olmak değil, yeni bir yaşam tarzı yaratmak demektir.
Organizasyonel açıdan, kamu yönetimindeki büyüme, bürokraside gizlilik ve dışa kapalılık,
denetimin işlevsizliği, kırtasiyecilik, örgütlenme bozuklukları, hızlı personel devri, yönetimin
siyasallaşması, bireysel açıdan ise, gelir dağılımı bozukluğu, fakirlik ve düşük ücret, liyakatsiz
personel davranışları gibi nedenler kamu yönetiminde yozlaşma ve kamu görevlilerinde etik dışı
davranışların ortaya çıkmasında önemli sebepler olduğu kabul edilebilir. Yozlaşmalara ve etik dışı
davranışlara yönelik düzenlemeler getirilse de, devleti oluşturan temel unsur olan insanların
yozlaşmanın kötü bir davranış olduğu bilincinde olmamaları bu düzenlemelerin hiçbirine anlam ve
işlevsellik katmaz. Kamu görevlilerine etik değerlerin benimsetilmesi, sadece birtakım ilkelerin yasal
ve yönetsel düzenlemelere konu olması ile mümkün değildir. Çünkü neticede yapılmaya çalışılan
reformun uygulayıcıları kamu yönetiminde görevli bireylerdir. Bu bireylerin etik anlayışları ise kamu
yönetiminde önlenmesi için uğraş verilen yozlaşma olgusunun belirleyici unsurudur.
Kamu Yönetiminde ahlaklı ve dürüst davranışları egemen kılabilmek, her tür kişisel ve
toplumsal ilişkilerde olduğu gibi temelde insana, onun haklarına, kutsallığına, onuruna ve tüm ana
değerlerine yönelmekle ve bunları sürekli olarak geliştirmekle mümkündür. Bu düzenlemeler,
görevlilerin niteliklerini ve görevlerini yerine getirme koşullarını geliştirmeyi, kamu hizmetlerinin
demokratiklik ve etkinlik ilkelerine göre yürütülmesini ve halkın kamu yönetimine karşı duyduğu
güven ve bağlılığı arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca yönetimde dürüstlük, açıklık, kamu malını
korumak gibi ilkelerle birlikte, adalete ve eşitliğe bağlı değerlerin yaratılması ve uygulanması da
amaçlanmıştır. Bu düzenlemeler sonucunda elde edilecek başarı, Kamu Yönetiminde ahlak düzeyinin
yükselmesine büyük katkılar sağlayacaktır.
Çalışanlarına Karşı Etik Davranma Zorunluluğu
"Siyasetin ıslah edilmesi için güç ve yetkilerini "kamu çıkarı" doğrultusunda kullanacak
iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi ve bunların yönetime getirilmesi şeklinde bir öneri söz konusu
değildir. Bir oyun, kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir oyuna ancak oyunun kurallarını
değiştirmek suretiyle ulaşılabilir." James M.Buchanan
Siyasal sistem tarafından alınan kararların uygulanmasında devreye giren yönetimin hangi
kademesinden itibaren üst yönetimin başladığı, üst düzey, üst kademe, yüksek ve tepe yöneticisi gibi
çeşitli şekillerde adlandırılan yöneticilerin diğer yöneticilerden nasıl ayrılacağı konusu üzerinde tam
anlamıyla anlaşılmış bir konu değildir. Ülkemizde bugüne kadar çıkarılan yasalarda da bu husus
açıklığa kavuşturulmamıştır. Yönetim kadroları içinde yer alan bazı görevlilerin diğerlerinden farklı
işlevlerinin olması, literatürde bu konuda çeşitli açıklama ve tanımlamalar yapılması sonucunu
doğurmuştur.
“Kurumların uzun vadeli planlarının ve yıllık programlarının hazırlanmasından, kaynakların
düzenlenmesinden ve sağlanmasından, çabaların ortak amaçlara yöneltilmesinden ve koordine
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edilmesinden, planlarla uygulamaları karşılaştırarak gerekli düzeltme tedbirleri alınmasından, teşkilat
ve metotların değişen ihtiyaç ve şartlara uygun olarak geliştirilmesinden sorumlu olan yönetici” dir
(Sürgit, 1970: 17).
Üst düzey yöneticiler, birkaç departmanı yürüten, fonksiyonel olmayan koordine edici rolüne
sahip, strateji belirleme konumunda olan yöneticilerdir (Alsbury, 1996: 14). Bu tanımlamada, üst
düzey yöneticinin uygulayanları yönlendiren ve aralarında gerekli uyumu sağlayan yönü
vurgulanmaktadır. Üst düzey yöneticiler, kendi düzeylerine koşut olarak daha geniş kapsamlı
kararlarla ilgilenir, denetimleri altındaki kuruluşsal yapının eşgüdümüne daha çok önem verirler (Cem,
1976: 21). Karar vermeye etkilidir, kendisi de alt kademeden ve diğer kurumlardan etkilenir.
Üst kademe yönetici “bir nev’i misyona sahip, başkalarına takip edecek yön gösteren, strateji
belirleyen, en üst kademelerdeki işleri ifade eden kişi; (executive) yöneticinin (manager) üzerindeki
yöneticiyi, (chief executive officer -CEO) kuruluşun aktif olarak yönetiminde bulunan en üst kademe
yöneticiyi ifade eder.” Yönetici (manager) denildiğinde “fiilen işi yöneten, bir çeşit elleri işin üzerinde
olan, iş yapan kişileri direkt olarak kontrol eden yöneticiler” anlatılmaktadır (Peker, 1995: 26).
Konuyu oluşturan “yöneticiler” açısından bakıldığında; yönetim ve siyaset etkileşiminin en üst
seviyeye çıktığı görülmektedir. Çünkü üst düzey yöneticiler, kendisi bir siyaset adamı olan ve aynı
zamanda yönetim biriminin başında yer alan “bakan”a en yakın yönetici durumundadırlar. Yasama
organı tarafından alınan kararların uygulanması, bakanlar ve üst düzey yöneticilerden başlamak üzere
tüm personel tarafından sağlanmakta, uygulamalar ve yeni ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda bu
kez ters yönde bir etki ile üst düzey yöneticilerden bakana, oradan da karar organlarına giden etkiler
doğrultusunda da yeni kararlar alınmaktadır. Üst düzey yöneticiler, yönetim ve siyaset ilişki ve
etkileşiminin gerçekleştiği köprüler konumundadırlar. Ancak bu durum onların, siyasal kişiler
olmasını gerektirmez. Siyasal kişi olmak, bir siyasal parti ile doğrudan ilişki kurmak, o partinin ilke ve
programları doğrultusunda çalışmaya karar vermekle mümkündür. Bunlar, demokratik yönetimlerde
seçilerek, yasama organlarını ve oradan da yönetimin tepe organı olan hükümeti (kabine, bakanlar
kurulu) oluşturabilir, ancak yönettikleri bu kurumların üst düzey yöneticileri olamazlar. Planlama,
örgütleme, karar verme, uygulama, eşgüdüm ve denetleme gibi görevleri yerine getirebilmek için,
yöneticilik makamlarına gelmek belirtilen bu konularda eğitim almış olmak, deneyim sahibi olmak,
konunun uzmanı olmak gibi koşulları gerektirmektedir.
Her kurumda, yönetimin yukarıda sayılan çeşitli işlevlerini yerine getiren birimler ve bunların
başında da kendi yöneticileri bulunmaktadır. Alt kademelere indikçe daha ayrıntılı işlemlerin, farklı
uzmanlık alanlarında, farklı meslek sahibi görevlilerce yerine getirilmekte olduğu görülmektedir.
Planlama birimleri plancıları, denetleme birimleri denetçileri, çalıştırmakta ve görevlerini yerine
getirmektedirler. Bir merkezden alınan kararların tepeden tabana doğru yayılarak uygulaması böyle bir
örgüt yapısıyla gerçekleştirilmektedir. Karar alıcılarının yönetimle buluştuğu yer olan “bakan”a en
yakın konumda olan, bakanlığın hizmet birimlerinin başında yer alan yöneticiler ile onların da işbirliği
ve eşgüdümünü sağlayan daha üst kurumdaki yöneticiler “üst düzey yöneticileri” oluşturmaktadır.
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Bu çerçevede yönetici, yöneticilik eğitimi almış, kurum içinde veya dışında çeşitli yönetim
görevlerinde bulunarak deneyim kazanmış, yönetimin planlama, örgütleme, karar verme, personel
alma, yönlendirme, uygulama, denetleme ve eşgüdüm sağlama işlevlerini yerine getirebilecek
niteliklere sahip ve yeterli olması gereken kişidir.
Kamu yönetiminde yapılacak her türlü yeniden yapılanma ve düzenlemenin uygulayıcısı
bürokrasi olmaktadır. Bürokrasi içinde ise kilit rolü üst düzey yöneticiler üstlenmektedir. Bürokrasinin
hazırlayacağı analiz, değerlendirme ve politika önerileri yapılacak her türlü reformun yönü konusunda
çok önemli bir rol oynamaktadır. Uygulama aşamasında da bakanlıkların üstlendikleri kritik rolleri
yerine getirebilmeleri büyük ölçüde üst düzey yöneticilere bağlıdır. Ayrıca kamuoyunun ve
politikacıların reforma ilgisinin olmadığı ya da azaldığı dönemlerde reformun devamlılığını sağlamak
büyük ölçüde bürokrasiye düşmektedir (Yılmaz, 2001).
Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki temel olarak, çalışan kişinin o işletmede çalışmaya
başlamasıyla oluşmaktadır. Hatta işe girmeden önce karşılıklı sorumlulukların başladığını söylemek
mümkündür. Kişiler, bir işletmede çalışmaya başlamadan önce ücret ve çalışma koşullarını
düzenleyen bir yazılı iş sözleşmesi hazırlamaktadırlar. Bu sözleşme çalışan kişi, yeteneği elverdiğinde
belirli ücret karşılığında işletmeye hizmet etme görevini üstlenmiş biri gibi görülmektedir. Bu
sözleşmede karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Fakat tek başına
sözleşme yeterli değildir. Çalışanlar ve yöneticiler arasında yazılı olan bu sözleşme dışında yazılı
olmayan bir karşılıklı anlaşma bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, ekonomik bir işletmede, işletme ve
birey arasındaki ilişkileri belirleyen sözcüklere dökülmemiş bir anlaşma söz konusudur. Tarafların
birbirlerine karşı birtakım etik sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yazılı olabileceği gibi yazısız
da olabilmektedir (Tambay, 2006: 35).
Etik konusu ile ilgilenenlerin amacı, bireylerin işletmedeki etik değerlerini yükseltmektir. Bu
amaçla, hem tek tek bireylerin etik değerlerin hem de o işletmenin değerlerinin bir bütün olarak ele
alınması gerekmektedir. Bir işletmede oluşturulan etik değerler aracılığı ile bireyler de etik değerlerle
donatılmış olmalıdır. Yöneticiler grubun bir parçası olarak, etik değerlere sahip olmalıdırlar.
Yöneticinin davranışları ve izlediği stratejiler, çalışanlar tarafından etik açıdan doğru bir biçimde
algılandığı zaman anlamlı olur. Kurumda etik bir iklimin oluşturulabilmesi için yöneticilerin etik
davranış sergilemesi ve kurum çalışanlarına etik açıdan iyi bir örnek olması gereklidir. Yöneticinin
temel rolü, ahlaki konu ve sorunlara ilişkin farkındalığı artırmak, ahlaki açıdan doğru ve yanlışları
göstermek ve çalışanlara birbirleriyle çatışma halinde bulunan değerleri analiz etme konusunda
yardımcı olmaktır.
Kamu yönetiminde etik, bir durum değil bir faaliyettir. Etik davranışın desteklenmesi, yalnızca
uyulması gereken kuralların listesinin ya da ulaşılması gereken bir statünün belirlenmesi değildir.
Devletin işleyişinin temelinde olan ve hep devam eden bir yönetim sürecidir; yönetimin başarısında ve
evriminde oldukça önemlidir (Tüsiad, 2003: 21-22). Bu bağlamda üst düzey kamu yöneticilerinin
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çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu ilkeler (Şimşek, 1999: 70-82, Tuğcu,
www.peryon.org.tr.16.05.2013) ;
 Çalışma hakkına saygı gösterme sorumluluğu,
 Adil ücret ödeme sorumluluğu,
 Çalışanların özgür konuşma hakkını sağlama sorumluluğu,
 İşçilerin dernek (sendika) kurma ve grev yapma hakkına engel olmama sorumluluğu,
 Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma sorumluluğu,
 Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme
sorumluluğu,
 Çalışanlar arasında ayırımcılık yapmama ve cinsel tacizden sakınma sorumluluğu,
 Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama sorumluluğu gibi etik ilkelerle yönetici
çalışanlarının yanında olmalıdır.
Yöneticiler kurum çalışanlarına karşı yukarıdaki etik değerlere uygun bir yönetim anlayışı
gösterdikleri takdirde; kurumun etik bir kurum olduğu ve kurumda etiksel ilkelere uygun bir yönetim
anlayışının hakim olduğu söylenebilmektedir. Yöneticilerin etiksel sorumlulukları sadece istihdam
boyunca değil, istihdam öncesi ve sonrası dönemi de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.
Günümüzde hem çalışanlar hem de yöneticiler bir takım etik değerler ile donatılmadıkça, kurumların
başarılı olması mümkün gözükmemektedir.
Yöneticilerin adil bir iş ortamı yaratması, şeffaf, dürüst, güvenilir olması ve çalışan
personeline ilgi göstermesi çalışanlar tarafından örnek alınan uygun bir rol modeli olmasını
sağlamaktadır. Çalışanların yöneticinin etik prensiplere dayalı olarak ahlaki kurallar çerçevesinde
doğru ve dürüst kararlar vermesine ilişkin beklentileri söz konusudur.
Yöneticilerin etik davranışları ahlaki kurallara dayanır. Bu tarz yöneticiler, çalışan personelin
haklarına saygı duyarlar ve onlara dürüst davranırlar. Etik yöneticiler, işlem adaletinin kapsamını
genişletmek için çalışanların karar verme sürecine katılımını sağlar ve onlara kendi işlerinde özerklik
tanıyarak tecrübelerini artırma şansı tanırlar. Bu tür katılımcı uygulamalar, çalışanların potansiyellerini
ortaya koymaları ve kendilerini geliştirmeleri açısından önemlidir. Çalışanların yöneticiye duydukları
güven, onların örgüt kurallarına ve prosedürlerine uymalarına ve örgütsel değişimin gerçekleşmesine
yardımcı olacak, performanslarını doğrudan etkileyecektir (Arslantaş, Dursun, 2008: 113-114).
Yöneticinin yönetim hakkına, kurumun düzeni ve çalışan personelin kurumdaki davranışları
hakkında kurallar koyabilme yetkisi de dâhildir. İşveren yönetim hakkını; İş Yasaları, Toplu iş sözleşmeleri
veya hizmet sözleşmeleriyle sınırlandığı alanlar dışında ve çalışma amacıyla sınırlı olmak kaydıyla her
şekilde kullanabilir. Özetle yöneticinin yönetim hakkının içeriği, yasa ve sözleşmelerle düzenlenebilir,
genişletilebilir veya daraltılabilir. Gerçekten yönetici yönetim hakkını kullanırken; yasaların emredici
hükümlerine, dürüstlük kuralına, çalışan personeli gözetme borcu yanında, personelin kişiliğinin ve
kişilik haklarının korunması gibi ilke ve kurallara da uymak zorundadır. Kişi hak ve özgürlükleri olarak
adlandırılan klasik hak ve özgürlükler iş hukukunda belirli bir etki alanına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti
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Anayasa’sının 2. maddesinde, Devletin; “insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devleti” olduğu
belirtilerek, Türk iş hukukunun biçimlendiği anayasal temel gösterilmiştir. Klasik kişi hak ve özgürlükleri
ile sosyal hakların, insan hakları bütünü içinde ele alındığı gözden uzak tutulmadığında da; Türk iş
hukukunu biçimlendiren anayasal düzenin, insan haklarına dayalı sosyal hukuk devleti anlayışıyla çevrili
olduğu söylenmek gerekir (Balkır, www.etiksempozyumu.sakarya.edu.tr, 22.03.2012).
Anayasa hükümleri, devletin temel kurumları yanında kişileri de bağladığından (m. 11), yönetim
hakkı anayasada yer alan ilke ve kurallara aykırı biçimde kullanılamaz. Anayasanın, özellikle eşitlik (m.
10), kişi dokunulmazlığı (m. 12, 17 vd.), özel yaşamın gizliliği (m. 20), düşünce özgürlüğü (m. 24-26) gibi
ilkeleri yöneticinin yönetim hakkını sınırlar. Çalışma yaşamında çalışan personelin etik değerlerinin
korunması kişi hak ve özgürlüklerinin korunması temelinde anayasal koruma altındadır. Bir kimsenin
yaşadığı toplum içinde sahip bulunduğu veya bulunur göründüğü ahlaksal nitelikleri insanlık onuru
kavramı ile açıklanmaktadır. İnsana, bu niteliklerinin sağladığı saygınlığın; başkalarınca zedelenmemesi,
etiğin en önemli değer kurallarından biridir.
İnsanlık onuru, kişilik hakları arasında yer almakta ve başta Anayasa olmak üzere hukukça
korunmaktadır. Bu bakımdan herkes gibi yönetici de çalışan personelin kişilik haklarını korumak gözetmek
zorundadır. Yöneticinin, çalışan personeline; onların saygınlığına gölge düşürecek, onları küçültecek, diğer
bir deyişle; insanlık onuruna aykırı sayılacak, talimatlarının hiç bir geçerliği yoktur.
Çalışan personel yöneticilerini desteklerken yöneticinin adalet yargılamalarına önemli bir
biçimde dikkat ederler. Dolayısıyla, yöneticinin adaleti sağlamaya yönelik faaliyetleri önemli bir kriter
olarak gözükmektedir. Yöneticiler, verdikleri kararların çalışanlar tarafından adil olarak algılandığı bir iş
ortamı yaratmalıdırlar. Yöneticinin adaleti sağlamaya yönelik davranışları, onun etik olarak
algılanmasına önemli katkı yapmaktadır. Yönetici adil, düşünceli ve güvenilir olduğunda çalışanlar,
yöneticinin aldığı kararlara karşı daha olumlu bir tavır sergilemektedirler. Çalışanların bu olumlu tavrı,
işlerinde ekstra çaba göstermelerini sağlayacaktır. Örgütsel vatandaşlık davranışları ve ekstra rol
davranışları yöneticiye duyulan güven ve yöneticinin adil davranması ile ilgilidir. Yöneticilerin
çalışanlarla ilişkilerinde tutarlı ve dürüst olmaları, onlara ilgi göstermeleri, doğru ve açık iletişim
kurmaları ve kararları onlarla tartışmaları yöneticiye olan güven düzeyini yükseltmektedir. Yöneticiler
kurum içinde çalışanların bilmesi gereken gerekli bilgileri zamanında çalışanları ile paylaşmalıdır.
Çalışanlar örgütsel karar ve uygulamalarla ilgili bilgilere ulaşamadıklarını hissettikleri zaman, bilginin
kendilerinden saklandığından şüphelenmekte dolayısıyla, yöneticiye duyulan güven zarar görmektedir.
Örgütte sağlanan etkileşim adaleti düzeyi yüksek ise çalışanlar birey olarak kendilerine saygı
duyulduğunu ve örgüt amaçlarını gerçekleştirmede önemli katkılar sağlayabildiklerini hissedeceklerdir
(Arslantaş ve Dursun, 2008: 115-116).
Yöneticiler güçlü örgütlerin oluşturulmasında en önemli görevi yüklenen kişilerdir. Bir
taraftan örgütü temsil etmek diğer taraftan örnek olmak yöneticinin görevidir. Çalışanlar genellikle
değer ve davranışlar noktasında yöneticileri örnek alırlar. Dolayısıyla bir yönetici öncelikle örnek
alındığının farkına varmalı daha sonra iş ve kurum ahlâkına uygun düşen davranışları sergilemelidir.

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

Yönetimde etik davranışların benimsenmesi için gerekli ilk şart işinin ehli olan ve gerekli liyakati
taşıyan yöneticilerin yönetime getirilmesidir. Yönetimde ehliyet sahibi olmayan ve gerekli liyakati
taşımayan şahısların yönetime gelmeleri veya getirilmeleri durumunda adil kararlar alınamayacak,
yeterli ve gerekli verimlilik elde edilemeyecektir (Yüce, http://www.universite-toplum.org,
06.05.2013).
Gerçekten yöneticinin, personelinin çalışma zamanı içindeki davranışlarını düzenlemeye yönelik
talimatlarının etik sınırlar içinde kalması, kişi dokunulmazlığı ilkesine ve dolayısıyla kişilik haklarıyla
etik değerlerine haksız bir saldırı niteliği taşımaması gerekir.
Kamu yönetiminde etik politikası insan odaklı, insanın özgür gelişimine saygılı bir biçimde
yapılandırılmalıdır. Erdem sıralamasının en başında bulunan “dürüstlük” kavramının tüm toplum
tarafından aynı önemde anlaşılmasını sağlayacak örgün ve yaygın eğitim olanaklarından
yararlanılmasının yanı sıra ehliyetin, liyakatin önemine ve gerekliliğine de mutlaka inanılmalı ve
kadrolara seçimde nesnel ölçütler kullanılmalıdır. Etik dışı faaliyetleri yok etme girişimleri, insan
davranışlarını bir bütün olarak ele alma esasına dayandırılmalıdır. Yasal ve idari tedbirler tek başına
yeterli değildir. Bunun dışında ve öncelikle, tutarlı bir ahlak anlayışının mevcudiyeti gereklidir. Etik
dışı faaliyetle mücadele için sosyal, ekonomik ve politik planlamalar gereklidir. Etik dışı faaliyetlerin
ortaya çıkabilmesi için en önemli faktör insan faktörüdür. Bu noktada kişisel etiğin ve insanın ahlak
ölçülerinin geliştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Nihai planda, etik dışı faaliyetlere
engel olmak iş başındaki görevlilerin ahlaki donanımlarının son derece yüksek olmasıyla mümkündür.
İyi insanlara iyi yasalar ve iyi yasalara iyi insanlar destek olmadıkça, etik dışı faaliyetler devam
edecektir.

Sonuç Yerine
“Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı
olmaktır. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin
suskunluğudur.”
Mustafa Kemal Atatürk.
Günümüzde yönetim anlayışına hakim olan geleneksel değerlerin dünya çapında hızlı ve
önemli ölçüde değişime uğraması, yeni ve çağdaş yönetim teknikleri, bilgi ve iletişim teknolojisindeki
gelişmeler ve teknolojik yenilikler, insani değerler ve demokratikleşme gibi değişimler, yurttaşın
merkezi ve yerel yönetimlere bakış açılarını, kamu hizmetlerine ilişkin beklentilerini büyük ölçüde
değiştirmiştir.
Vatandaşın devletten gittikçe artan ve çeşitlenen modern ve kaliteli hizmet talepleri ve
beklentileri, kamu yönetiminin bu beklentileri karşılayabilecek düzenleme yapmalarını ve bu
beklentiye cevap verebilecek yeterlilikte ve donanımda bir yapı kurmalarını gerekli ve zorunlu hale
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getirmiştir. Kamu yönetiminin bu yeterliliğe sahip olmasında, etkin ve verimli işleyişini sağlama
çabalarının başında etik düşünme, etik davranma ve etik uygulamanın yaygınlaştırılması ve kurum
politikası olarak benimsenmesi gelmektedir. Sorunun çözümü için, Kamu Yönetimi, hizmet edilen
kitlenin, vatandaşların etkisini hissetmeli ve onların isteklerini önemsemelidir. Bunun için bilinçli,
aktif ve katılımcı vatandaşların varlığı sistem açısından büyük önem taşımaktadır.
Hizmet, kalite ve yönetimde verimlilik için üst yönetimin liderliği şarttır. Yöneticinin etik
düşünce ve davranışı çalışanlara yüksek moral verir ve kendine güven duymasını sağlar. Çalışanların
motive edilmesi ve çalışkanlığa ve çalışanların kimliğine değer veren bir çalışma kültürü oluşturulması
üst yönetimin liderliği ile oluşturulabilir.
Kamu yönetiminde etiğe aykırı davranışın nedenlerinden biri yapılan düzenlemelerin tavandan tabana
olmasıdır. Bu nedenle hem uygulayıcılar hem de vatandaş değişen süreç hakkında yeterince bilgi
sahibi olamamakta ve bu tür düzenlemeler açısından etik davranış sergileyememektedirler. Bu sorunun
çözümü için karar alıcılar uygulayıcılardan başlayarak vatandaşa kadar katılım zinciri oluşturmalıdır.
Alınan kararlar ve yapılan düzenlemelerin nasıl uygulanacağına dair hem vatandaşa hem de
uygulayıcılara eğitim programları düzenlemelidir. Vatandaşın kamu görevlilerinin davranışında
denetim mekanizması olabilmesi için öncelikle devlet ve kamu görevlileri ulaşılabilir kılınmalıdır.
Kamu yönetiminde, halkı pasif bir topluluk olmaktan çıkaracak, yönetime her aşamada
katılan, yerel sorumluluklara ortak olan, denetleyen, bilinçli ve sorumluluk sahibi insanlar haline
gelebilmesi, demokrasinin işler ve etkin kılınması için etkili ve düzenli işleyen bir halkla ilişkiler
sistemi kurulmalı ve işletilmelidir.
Kamu Yönetiminde altyapı ve etik davranışı etkileyen unsurları; siyasi irade, etkili bir yasal
altyapı, etkin hesap verme mekanizmaları, uygulanabilir davranış kuralları, mesleki sosyalleştirme
mekanizmaları, kamu yönetiminde uygun çalışma koşulları, etik konularda eşgüdüm sağlayan
kuruluşların varlığı ve kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum (medya dahil) olarak
sayılabilir. Bu unsurların daha güncel ve işler hale getirilmesi gerekir.

Kaynakça
ALSBURY, Alison (1996) “Avrupa’da Yönetici Eğitimi Yöneticiler İçin El Kitabı”, Çev. Abdullah Ersoy, Milliyet
Yayınları,
İstanbul
ARSLANTAŞ, C. Cüneyt, Meral DURSUN, (2008), “Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik
Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt: 8, Sayı/No: 1, ss: 111-128
BALCI, Asım (1999) "Kamu Sektörü ve Toplam Kalite Yönetimi", Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, TODAİE
Yayınları, Cilt 1, Ankara, s. 61-76
CEM, Cemil (1976) Türk Kamu Kesiminde Üst Düzey Yöneticileri Nitelikleri-İşlevleri- Eğitim Sorunları, Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara
PEKER, Ömer (1995) “Yönetimi Geliştirmenin Sürekliliği”, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara
SÜRGİT, Kenan (1970) Yüksek Yöneticilerin Yetiştirilmesi, Amme İdaresi Dergisi,C.3, S.1
TAMBAY, Ahmet, (2006),” İşgören Devrinin Yönetimine İlişkin Tekstil Sektöründe Yapılan Bir Araştırma”,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Eylül, Kahramanmaraş
YILMAZ, Osman (2001) “Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimi”, Devlet Planlama
Teşkilatı Yayını, Ankara

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

645

646 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZTÜRK
Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
cozturk@beu.edu.tr/ cemalozturk1974@hotmail.com.

ÖZ
Lider örgüt üyelerini örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için gönüllü olarak çaba göstermeye sevk eden,
bu yönde katkı sağlayan ve deneyimlerini aktaran ve sergilediği bu tarzından memnun olmalarını sağlayan
kimsedir. Bir kimsenin liderlik özellikleri kişilik özelliklerini ve davranış tarzlarını içermektedir. Liderin kendini
ortaya koyabilmesi için uygun ortamın varlığı esastır ve kişi liderlik vasıflarına sahip olsa dahi önündeki engeller
onun kendini ortaya koymasını engelleyebilir. Bu çalışmada, eğer var ise Türkiye’de kamu yönetiminde lider bir
kişiliğe sahip olan yöneticinin kendini göstermesi önündeki engelleri ve sebeplerini ortaya koymak
amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak literatür, mevzuat, yönetim yapısı ve mevcut durum taraması
yapılmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Liderlik, Liderlik Engelleri.
Barriers to Leadership at Public Administration
Abstract
Leader is a person who voluntarily referred its members to the efforts to achieve the objectives of the
organization, provide contrubition on this way, share his experience and allowing them to be happy for his style.
Leadership characteristics of a person includes both personality characteristics and behavior styles. The
existence of suitable environment is essential to reveal himself of of a leader and the barriers can block himself
to reveal himself eventhough he has leadership qualities. In this study, if any, it is intended to reveal the barriers
and reasons to reveal manager who has a leader personality himself in Turkey. For this purpose literature,
legislation, governance structure and maintained the current status of screening and assessments are carried out.
Key Words: Public Administration, Leadership, Leadership Barriers.

1. YÖNETİM-KAMU YÖNETİMİ VE LİDER-YÖNETİCİ KAVRAMLARI
Yönetim daha iyi bir hayat için insanların örgütlenerek meydana getirdikleri bir yapılanmadır,
başkalarını sevk ve idare etme faaliyet ve sürecidir (Eryılmaz, 1997: 3). Yönetim planlama,
örgütlenme, koordinasyon ve denetleme gibi parçalardan meydana gelen bir süreç (Aydın, 2011a: 24)
ve bir karar verme işlemidir (Emhan, 2007: 212). Yönetim işletme yönetimi ve kamu yönetimi olmak
üzere ikiye ayrılır. Kamu Yönetimi; Kamu bürokrasisini ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerine
dair olan pratik ve teoriden oluşan bir disiplindir (Eryılmaz, 1997: 8; Eryılmaz, 2006: 6), Amerikalı
Kamu Yönetiminin en önemli ismi Dwight Waldo’ya göre de devlet işlerini yönetme bilim ve sanatı
(Atalay, 2008: 75) olup insanlar arasında işbirliğini sağlayan bir olgudur (Yalçın, 2010: 51). Kamu
Yönetimi (kamu bürokrasisi) kamusal alandaki faaliyetler ile bu faaliyetleri yerine getiren teşkilatı
ifade ederken (Aydın, 2011b: 23) kamu yönetiminin dar anlamda yürütmeyi, geniş anlamda ise
yasama ve yargı alanındaki yönetsel faaliyetleri de kapsadığını (Gözübüyük, 2001: 1) belirtmek
gerekir. Kamu yönetiminin sunduğu hizmetler başlıca; Yönetsel, ekonomik, sosyal, bilimsel, teknik ve
kültürel hizmetler olarak sınıflandırılabilir (Gözübüyük, 2001: 29). Kamu Yönetiminin elemanlarını;
halk, örgüt, kamu politikası, norm düzeni ve mali kaynak olarak belirtmek mümkündür (Eryılmaz,
1997: 9-10).
Bazı lider tanımlarına bakalım. Lider İnsanları bir amaç peşinde birleştirebilen kişidir (Aydın,
2011a: 67). Lider Grup etkileşimini yönlendirmeyi yerine getiren ve sahip olduğu özel beceriler ile
toplumdaki diğer bireylerden ayrılan kişidir (Çolak, 2015: 6). Bulunduğu gruptaki bireyleri belirli
amaçlar etrafında toplayabilen ve onları ne yapacakları konusunda harekete geçirme bilgi ve
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yeteneklerine sahip olan kimsedir (Eren 2001a: 441). Grubun üyelerini örgüt amaçlarını
gerçekleştirmek için gönüllü olarak çaba göstermeye teşvik eden, amaca ulaşmaları için katkı sağlayan
ve deneyimlerini aktaran ve sergilediği bu tarzından memnun olmalarını sağlayan kimsedir (Werner,
1997: 17). Lider grup üyeleri tarafından hissedilen ortak düşünce ve istekleri, bir amaç şeklinde ortaya
koyan ve grup üyelerinin güçlerini bu doğrultuda ortaya faaliyete geçiren kimsedir (Kaleli, 2015: 10).
Liderlik bireyleri etrafında toplayarak bir amaca yöneltebilme (Öztürk, 2016b: 26) ve konumundan
bağımsız olarak insanları bir arada toplama gücüdür (Öztürk ve Tavas, 2016: 2093).
Onu lider yapan özelliklerin yanı sıra hareketleriyle de peşindekileri sürükleyen kişidir.
Liderlik insanların planları ve kararları eyleme dönüştürebilmelerini sağlama sanatıdır. Büyük adam
teorisine göre liderlik doğuştan kalıtımsal olarak gelen bir yetenek iken, çevresel teoriye göre liderlik
zaman, yer ve çevreden kaynaklanan bir fonksiyondur (Aydın, 2011a: 67), ister doğuştan ister
sonradan edinilsin liderliği pek çok etken etkilemektedir (Tavas ve Öztürk, 2016: 899) ve liderlik
eğitim ile artırılabilir bir kavramdır (Öztürk, 2016a: 66). Farklı bakış açılarıyla liderleri farklı türlere
ayırmak olağan olup faydacı bir bakış açısıyla, liderleri faydasız ve faydalı liderler olarak iki gruba
ayırmak uygundur. Faydasız lider; konusu suç teşkil eden işleri, topluma ve insanlara zararlı işleri ve
topluma ve insanlara olumlu bir getirisi olmayan gereksiz işleri yapanlar olmak üzere bu üç farklı
işlerle uğraşanlardır. Faydalı lider ise, faydasız liderin yaptığı işlerin dışında kalan işler ve faaliyetleri
yapanlardır. Bizim konumuzu da faydalı liderler oluşturmaktadır.
Yönetici ise bir kurumun veya o kurumdaki alt yapının yönetimini üstlenen kişidir (Öztürk,
2016a: 62), insanları belli amaçlar doğrultusunda yönlendirme faaliyetini yapan kimsedir (Çolak,
2015: 13). Yöneticilik ise, insanlarla başarılı ilişkiler kurmak, birbirleriyle olan ilişkilerini yönetmek
ve birlikte hedefe ulaşmaya çalışmaktır (Doğan, 2005: 326).
2. LİDER TÜRLERİ VE LİDER VASIFLARI
2.1. Liderlik Türleri
Genel olarak literatüre baktığımızda liderlik türleri olarak demokratik, otokratik ve serbest bırakan
liderlik hepsinde ortak liderlik türü iken bazen de bunlara ek olarak dönüşümcü ve paylaşımcı liderlik
karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bu liderlik türleri, liderin tutunduğu tutum ve süreci yönetme
usulleriyle-şekilleriyle ilişkili olmaktadır (Öztürk, 2016b: 26). Değişik durum ve ihtiyaçlara göre
değişik liderlik türleri ortaya çıkmaktadır Eren, 2001b: 71). Liderleri faaliyet alanlarına göre siyasi
lider (Kaleli, 2015: 73), dini lider, sanatsal lider, yönetici lider vb gibi ayırırken bunlara ek olarak
diktatör liderlik, Katılımcı liderlik, doğal liderlik, hümanist (babacan) liderlik, destekleyici liderlik,
vizyoner liderlik, koçluk tarzı liderlik, ilişkisel liderlik, hız belirleyici liderlik, mentorluk tarzı liderlik,
kolaylaştırıcı liderlik tarzı, mümkün kılıcı liderlik tarzı gibi de ayrım yapanlar bulunmaktadır (Aslan,
2013: 35-37).
Farklı bakış açılarıyla liderleri farklı türlere ayırmak mümkündür. Bu bağlamda faydacı bir bakış
açısıyla, liderleri faydasız ve faydalı liderler olarak iki gruba ayırmak uygun olacaktır. Faydasız
liderden kasıt; konusu suç teşkil eden işleri, topluma ve insanlara zararlı işleri ve topluma ve insanlara
olumlu bir getirisi olmayan gereksiz işleri yapanlar olmak üzere bu üç farklı işlerle uğraşanlardır.
Faydalı liderden kasıt ise, faydasız liderin yaptığı işlerin dışında kalan işler ve faaliyetleri yapanlardır.
Bizim konumuzu da faydalı liderler oluşturmaktadır.
Değişik bakış açılarıyla çok farklı liderlik vasıfları ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalar
göstermiştir ki hangi ortamlarda hangi vasıflara sahip lider başarılı olacak bilmek çok mümkün
değildir, aynı zamanda şu vasıflara sahip lider her zaman liderdir ya da başarılı veya faydalıdır demek
te bizi doğru bir sonuca götürmeyebilir. Ancak aşağıdaki tablo bize çok genel anlamda ve genel
kabulle bilgi vermektedir.
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Aşağıdaki Lider vasıfları tablosuna baktığımızda da değişik bakış açılarıyla lideri diğer grup
üyelerinden ayıran özellikler, başarılı liderleri diğer çalışanlardan ayıran özellikler ya da faydacı bakış
açısıyla faydalı bir liderde beklenen özellikler belirtilmektedir.
Bu özellikler liderde doğuştan bir kısmı da sonradan kazanılan özellik veya yetilerdir. Yine bu
özellikler liderin sadece kendisiyle alakalı değil, özellikle bazı özellikler yönünden sosyal ve duygusal
zekayla ve çevresel faktörlerle sıkı ilişki gerekli görülmektedir.
Tablo: Lider Vasıfları
N

S

Faydalı Lider

1

Zekâ ve gerekli donanıma sahip

2

Çalışkan ve dürüst

3

Görebilen

4

Farklı ve uygun davranış ve Kendine güven
üsluba sahip
Analiz edebilen ve beklentileri Teknik
tespit edip bunlara uygun
adımlar atıp vaatlerde bulunan
Motivasyon araçlarını kullanan Yetenek
ve ikna eden
Stratejik ve esnek hareket eden

5
6
7
8
9
0

1

Gelişim ve dönüşüme açık
Sosyal ve duygusal zekâyı
kullanan
Kolektif aklı oluşturan ve
kullanan

Robbins-Lideri
ayıran
özellikler
(Feyerherm ve
Rice,
2002:
347)
Vizyona sahip
olma

Başarılı Lider Başarılı
Lider
(Zel, 2001: 95- (Çolak, 2015: 9697)
96)

Başkalarını
etkileyebilme
Dürüstlük

Yetenekli % 67

Dürüst % 83

Müşteri
ihtiyaçlarına
odaklanma
Güvenli davranış

Geleceği gören
% 62
Teşvik edici %
58
Zeki % 43

Kararlılık
ve
heyecan yaratma
Ödüllendirme

Esnek
düşünceli % 37
Açık sözlü %
34
Adaletli % 40
Hayal
gücü
geniş % 34
Güvenilir
%33

Başkalarını
geliştirme
İşe adanmışlık

Yönlendirme,
gösterme

yol

Yaratıcılık
Teknik
ve
uzmanlığa sahip

3. KAMUDA LİDERLİK UYGULAMASINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
3.1. Mevzuat Durumu
Kamu görevlileriyle ilgili temel kanun olan Devlet Memurları Kanunu baktığımızda çok şeyin
ayrıntılarıyla düzenlenmiş olduğunu görürüz. Söz konusu kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl
Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi
Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında
da bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. (Devlet Memurları Kanunu (1.mevzuat.gov.tr) DMK m.1.). Aynı kanuna baktığımızda içeriğinde: “Kısım- I Genel Hükümler: Bölüm: 1 Kapsam,
Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri, Bölüm: 2 Ödevler ve Sorumluluklar, Bölüm: 3 Genel Haklar,
Bölüm: 4 Yasaklar. Kısım- II Sınıflandırma. Kısım- III Devlet Memurluğuna Alınma Bölüm:1 Usul,
Bölüm: 2 Şartlar, Bölüm: 3 Adaylık. Kısım- IV Hizmet Şartları ve Şekilleri Bölüm: 1 Atanma, bölüm:
2 Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler, Bölüm: 3 Yer Değiştirmeler, bölüm: 4
Memurluğun Sona Ermesi, Bölüm: 5 Çalışma Saatleri, İzinler, Bölüm: 6 Özlük Dosyası, Bölüm: 7

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

Disiplin, Bölüm: 8 Görevden Uzaklaştırma. Kısım- V Mali Hükümler. Kısım - VI Sosyal Haklar ve
Yardımlar. Kısım- VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi. Kısım- VIII Çeşitli Hükümler. Kısım- IX
Geçici Hükümler” olduğunu görmekteyiz.
Bu kanunda 239 madde, 43 ek-madde, 42 geçici ve 59 ek-geçici madde ve Ek cetvel ve listelerle
birlikte oldukça ayrıntılı olarak devlet kadrolarında çalışacaklara dair genel esaslar düzenlenmiştir.
Aynı kanunun 1. maddesine göre: “Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri;
hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve
Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari
İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar
Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet
Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye
konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları
ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş
ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.”
Devlet dairelerinde çalışacaklara dair bu kanun ve bahsi geçen diğer kamu görevlilerine dair
kanunlar, kanunlara bağlı olarak çıkarılan ve sayıları kanunların sayısını kat be kat aşan yönetmelik,
yönetmeliklere dair çıkarılan genelgeler ve yönergeler derken devasa bir mevzuat ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu mevzuatın amaç ve hedefi kamu çalışanlarının, ki yöneticiler buraya dahil şüphesiz, görev
şekilleri, usulleri, görev yapacakları mekanlar, seçilme, atanma, sosyal hakları, değerlendirilmeleri,
kariyer planlamaları, ödüllendirilmeleri ve cezalandırılmaları, görev tanımları, görevlerini nasıl
yapacakları, astlarıyla ve üstleriyle ilişkileri gibi akla gelebilecek tüm unsurların düzenlenmesidir.
DMK’da “yönetici/yöneticiler/yöneticilik” kelimeleri toplam 15 defa, “amir” kelimesi 86 defa
geçmekte, “Lider” kelimesi ise hiç geçmemektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (2.mevzuat.gov.tr)
ek maddeler, geçici maddeler, çizelge ve listeler hariç olmak üzere 70 madde olup bir defa
“lider/liderlik”ten bahsetmemektedir. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu (3.mevzuat.gov.tr) ek
maddeler, geçici maddeler, çizelge ve listeler hariç olmak üzere 98 madde olup bir defa
“lider/liderlik”ten bahsetmemektedir. 2559 sayılı Polis Vazife Ve Salȃhiyet Kanunu
(4.mevzuat.gov.tr) ek maddeler, geçici maddeler, çizelge ve listeler hariç olmak üzere 28 madde olup
bir defa “lider/liderlik”ten bahsetmemektedir.
Mevzuat oluşturulurken içeriğindeki kelimeler ve kullanım ağırlıkları onların içeriği ve önem
verdiği hususlar hakkında bilgi de verirler. Mevcut mevzuatlarımızda “lider/liderlik” kelimeleri
geçmediği gibi yukarda açıkladığımız gibi lider özellik ve tarzlarını uygulamak için de imkân
vermemektedir. Bu olgu ve kavramlar üzerinden doğrudan ya da bu kavram ve olguların oluşumuna
imkân verecek tarzda dolaylı olarak mevzuatımız olanak, ipuçları ve teşvikler içermelidir. Her konuyu
en ince ayrıntılarıyla düzenleyip görev olarak çalışanlara bunların harfiyen uygulanması görevi veren
mevzuatla ve aşağıda disiplin kısmında da göreceğimiz malum mevzuatla kamu yönetiminde lider
görmek çok olası görülmemektedir.
3.2. Cezalandırma-Disiplin İşleri
DMK Kısım– IV’ün 7. Bölümü Disiplin işlerine dairdir. Kamu hizmetlerinin gereği gibi
yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak
emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları
yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125.
maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir (DMK m.124, 2.fk).
(DMK m.125) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını
gerektiren fiil ve haller şunlardır: A - Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli
olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a)
Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen
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usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması,
kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. Kınama cezasını
gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge,
araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, C - Aylıktan kesme:
Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren
fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
Örnek olarak Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’ne (teftiskurulu.pol.tr) baktığımızda; Yasa, tüzük,
yönetmelik, karar, genelge, yönerge ve buyruklarla belirlenen hususlar hakkında gereksiz, işi uzatacak
ve savurganlığa neden olacak biçimde görüş bildirmek veya soru sormak kınama cezası
gerektirmektedir (Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü-ETDT m.4, 8.fk).
Görüleceği gibi verilen emir ve görevler tam ve eksiksiz olarak yapılacak, bir esneklik
gösterilmeyecek bir değişiklik yapılmaya kalkışılmayacaktır. Kurumlarca belirlenen usul ve esaslar
yerine getirilmek zorundadır, yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterilemez ve düzensiz davranılamaz,
kusurlu davranılamaz. Aksi halde bir disiplin soruşturması ve cezalandırılma kamu görevlisini
beklemektedir. Bu soruşturma ve cezalandırmada bir yönetici-lider ayrımı yoktur. Alt mesleklere dair
disiplin mevzuatlarında mevzuata dair bırakın uygulamamayı soru sormak bile suç teşkil etmektedir.
Bu durumda esnekliği, yumuşak değişimi, duygusal ve sosyal zekâyı, vizyonunu ve dürüstlük gibi
birçok soyut kavram ve olguları kullanacak olan liderin varlık göstermesi mümkün gözükmemektedir.
3.3. Ödüllendirme
Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve
çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde
tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının
önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya
sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak
katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde
kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Devlet memurları için Millî Savunma
Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün
başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun
görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül
verilebilir. Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki
dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel
sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu
kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak
memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun
görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir (DMK m.122).
Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair
Yönerge’de (mevzuat.meb.gov.tr ) de Başarı Belgesi verilebilecek personel “(1) Başarı Belgesi,
olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; a) Kamu
kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya
önlenemez kamu zararlarının önemli 1/6 ölçüde azaltılmasında, c) Kamusal fayda ve gelirlerin
beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde
somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları denetimlerde veya disiplin amirleri ile
Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir” şeklinde
belirtilmektedir (bahse konu yönerge m.5).
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Kamu Yönetiminde liderlik vasıflarıyla ortaya konacak görev anlayışına, görev türlerine ödül
öngörülmemektedir. Ayrıca bu mevzuat liderlik vasıfları açısından ödüllendirme vb özellikleri yerine
getirecek bir lider anlayışına kapalıdır.
3.4. Stratejik Planlar
T.C. Başbakanlık (2011-2015) Stratejik Planı (Başbakanlık 2011-2015 Stratejik Planı) 96 sayfadır.
Bu Planda “Başbakanlık merkez teşkilatı, idari sistemimizin merkezini oluşturmaktadır. Temel
fonksiyonu Başbakana ve Bakanlar Kuruluna hizmet sunmak ve devlet teşkilatının uyum içinde
çalışmasını gözetmek olan Başbakanlığın kendisinden beklenen liderliği ve desteği sağlayabilmesi için
daha sağlıklı ve iyi işleyen bir idari yapıya sahip olması gerekmektedir.” Denmekte olup sadece
“başbakanlığın kendisinden beklenen liderliği”nden bahis geçmiş, başkaca bir lider ya da liderlik
kelimesi kullanmamış, liderlik vasıflarına ayrı bir cümle ayrılmadığı gibi hiç değinilmemektedir.
Adalet Bakanlığının 2015 – 2019 yıllarını kapsayan İkinci Stratejik Planında (1.www.sp.gov.tr);
Stratejik amaçlar, stratejik Hedefler, stratejik plan sunuş bölümünde ve ekindeki 113 sayfalık 2015 yılı
performans Programında (2.www.sp.gov.tr) “lider/liderlik” kelimesi geçmemektedir, lider
vasıflarından da bahsedilmemektedir.
3.5. Merkezi Yönetim
Örgütlenmede faaliyetlerin yerine getirilmesinde birlik ve homojenliği sağlayan merkezi yönetim
ve farklılık ve çeşitliliklerin yönetime katılımını sağlayan yerinden yönetim olmak üzere iki önemli
yönetim biçimi vardır (Örnek, 1994: 73), belirleyici olan karar verme mekanizmasının bir merkezde
veya birden fazla merkezde toplanması şeklidir (Aydın, 2011a: 54). Merkeziyetçilik genel olarak
kamu hizmetlerine yön veren kararların merkezi yönetim ve onların idaresindeki organlar tarafından
yerine getirilmesi iken yerelcilik, yerel veya bölgesel nitelikte olan hizmetlerin o bölgelerde
oluşturulmuş olan özerk birimlerce yerine getirilmesi ya da bu birimlere devredilmesidir (Aktalay,
2010: 120).
Merkezi yönetimin vasıflarını; politika belirleme ve karar alma yetkisi merkezdedir, hizmetler için
gereken gelir-giderler merkezden yönetilir ve merkezi idare birimlerindeki personelin işlemleri
merkezden yürütülür şeklinde belirtmek mümkündür (Gözübüyük, 2001: 83; Eryılmaz, 2006: 53). Bu
durumda merkezi yönetimin sakıncaları; hizmetlerin mahalli ihtiyaçlara tam uygun olmayabilmesi,
bürokrasiyi artırması-zaman ve kaynak israfına sebep olması, görevlilere fazla inisiyatif tanınmaması
ve merkezi hükümetin ulusal düzeydeki önemli işlerle ilgilenmesini engellemesi olarak belirtilebilir
(Eryılmaz, 1997: 55; Gözübüyük, 2001: 83; Eryılmaz 2006: 55).
Yerinden Yönetimlerin kurulması, görev ve yetkileri de devlet tarafından belirlenmektedir. Devlet
ile yerinden yönetim birimleri arasında şu farklar vardır; ilke olarak devletin görevi anayasa yerel
yönetimlerinki ise yasalarla belirlenir, sonra devlet ulusal düzeyde yerel yönetimler ise bölgesel
bazdaki hizmetleri yerine getirir ve son olarak da devletin mutlak yetkileri yerel yönetimlerde yoktur
(Tortop ve Ark, 2007: 100). Nitekim yerel yönetim birimleri Vesayet Denetimi (idari denetim, idari
vesayet, idari vesayet denetimi, idari vesayet yetkisi (Aktalay, 2010: 121) ile merkezi yönetimin
denetimindedir (Gözübüyük, 2001: 222). Yerel Yönetim siyasi gücün merkezle yerel yönetim arasında
paylaşıldığı “Siyasi Yerinden Yönetim” ve yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin merkezi idarenin
hiyerarşik yapısı dışındaki kamu tüzel kişiliklerince yürütülmesi olan “İdari Yerinden Yönetim” olmak
üzere iki türlü olabilir (Eryılmaz, 2006: 63-64).
Bu durumda ülkemizde yetkilerin büyük kısmını elinde tutup bir kısmını da denetlemek ve kontrol
edebilir olma pozisyonuyla yerel yönetimlere devretmiş merkezden yönetim etkin bulunmaktadır. Bu
yapıda merkezi yönetim her şeyi her türlü usul ve kuralları, hak ve yükümlülükleri, atılacak adımları,
tüm personel rejimini merkezden belirleme kesin kararlılığı ve yetkisindedir. Mevcut durumda her
şeyi elinde tutan merkezi yönetime bağlı kamu kurum ve kuruluş çalışan ve yöneticilerinin tek
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yapabilecekleri kuralları harfiyen uygulamadan öte geçememektedir. Bu ahvalde yöneticilerden lider
olmalarını ya da liderlik vasıf ve tarzlarıyla hareket etmelerini beklemek te doğru olmamaktadır.
3.6. Eğitim
Üniversitelerin Kamu Yönetimi bölümlerinde, zorunlu dersler arasında “Liderlik” ya da içerisinde
“Liderlik” kelimesi geçen bir ders bulunmamakta (selcuk.edu.tr;deu.edu.tr;ktu.edu.tr), program
çıktılarında “Lider” ya da “liderlik”e dair bir çıktı beklenmemekte (kamu.mu.edu.tr) ya da tamamen
bölüm amacı olarak yönetici yetiştirmek gösterilmektedir (beu.edu.tr ). Liderlik özellik ya da
beklentilerini destekleyecek başkaca öğretim, eğitim elemanları da kullanılmamaktadır. Kaldı ki
liderlik eğitimle geliştirilebilir bir olgu olarak kabul edilmektedir, bu eğitimin üniversitede verilme
zorunluluğu da yoktur, daha öncesinde de bu özellik ya da buna yönelik donanıma katkı sağlayacak
çalışmalar yapılmalı ve eğitimler verilmelidir. Ancak bu yönde bir faaliyet lise ya da öncesinde de
bulunmamaktadır. Kişisel gelişime dönük eğitimlerin gerekliliğinin farkına varıp bu yönde eğitimler
verilse, buna paralel olarak liderliğe dair de geliştirici ve farkındalığı artırıcı eğitimler verilmesi
beklenebilir.
3.7. Devlet görevlisi Yemini
Asli Devlet Memurluğuna atanacakların Yemin Metnine (5.mevzuat.gov.tr; mevzuat.meb.gov.tr)
bakalım: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan
Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin
hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli,
ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için
çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış
halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
Metni incelediğimizde görülmektedir ki devlet görevlisinden beklenen o kadar kutsal olguları
mevzuatın sağlayacağı ve ona kesin itaat edilmesi salık verilmektedir. Bahsi geçen kutsal olgular
şüphesiz ki çok yerindedir ancak liderlik vasıflarına hiç çağrışım bile yapılmamıştır. Başkalarını
etkileme ve yön verme potansiyeline sahip lider insanlara; “bu değerleri uygulayıp başkalarınca da
uygulanması için gayret göstereceğim” anlamına gelecek bir çağrı yapılmamakta, gerek
duyulmamaktadır.
3.8. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (basbakanlik.gov.tr): “Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın
üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu
yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,
fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet
gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve
manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi
içinde olmadan yerine getirmeyi,
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* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve
kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten
yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı
hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve
değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.”
Görüleceği üzere bu sözleşmeyi yönetici olsun olmasın her kamu görevlisi imzalamak
durumundadır ve içeriği incelendiğinde bu sözleşmede, ne lidere/liderliğe ne de yukarda sayılan
liderlik vasıflarına ya da bu vasıfların içerik ya da özünü hatırlatacak hiç bir şey bulunmamaktadır.
Görevini yaparken esnek ya da strateji hareket etmeye, sosyal ya da duygusal zekâya ve diğer
özelliklere bağlantı bulunmamaktadır.
3.9. Mülkiye Marşı
Mülkiye Marşı (politics.ankara.edu.tr)
Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz,
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.
Gül ki sen, neş'enle gülsün ay, güneş, toprak, deniz.
Ey Vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.
Bir güneştin bir zamanlar, aya kadar kaldındı dün,
Dün bir ay'dın, sislenen boşlukta yıldızsın bu gün;
Benzin uçmuş bak, ne rüya'dır, bu akşam gördügün?
Ey Vatan gözyaşlarin dinsin, yetiştik çünkü biz.
Beklesin Türkoğlu'nun azminde kuvvet bulmayan,
Sel durur, yangın söner elbette bir gün Ey Vatan
Süslenir, oynar yarin, dün ağlayıp matem tutan
Ey Vatan gözyaşlarin dinsin, yetiştik çünkü biz.
Beste: Musa Süreyya Güfte: Cemal Edhem (Yeşil)
Aynı internet kaynağında Prof. Dr. Cem Eroğul diyor ki “Mülkiye Marşı, Mülkiye geleneğinin
anlam ve gücünü kavramada önemli göstergelerden biridir”. Buradan hareketle yöneticilerimizin
marşına baktığımızda mülkiye geleneğinin anlam ve gücünü anlamamız gerekecektir. Tabi ki 1918’de
kaleme alınan bu şiirin o günlerin iz ve coşkusunu taşıması kadar normal bir şey olamaz. Ancak
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Türkiye’nin yönetiminde hem de üst düzeylerde görev yapan ve yapması beklenen mülkiye
mezunlarının söylediği ve onlara ait olan marşta onlara dair bir şey bulmak ya da bulmayı beklemek
doğaldır. Bu marşa baktığımızda, vatan için kendilerini ümit olarak gösteren bu marşta maalesef
görevlerini nasıl yapacakları ve sahip oldukları ya da olacakları vasıf ve niteliklere dair izler bulmak
çok mümkün değildir. Oysa yöneticilerin onunla duygulanıp onunla coştukları, onunla heyecanlanıp
damarlarındaki kana harekete geçirdikleri marşta elbette bu yöneticiliği nasıl yapacakları veya
yapmaları gerektiğine dair de bazı izler olmasa daha yerinde olacağı şüphesiz. Yine bu marşta modern
ve çağdaş Türkiye’nin yönetici adayları, en faydalı yöneticiliği nasıl yapacaklarını ve Türkiye’yi
dünyada liderliğe taşımak için öncelikle kendilerinin sahip olacakları, en azından olmak zorunda
oldukları, o faydalı liderlik vasıflarına bir zerre ile dokunsalar ruhlarına itici bir güç olacaktı.
3.10. Hiyerarşik Yapı
Örgütlerde koordinasyon, ya ilgili birimlerin kendi aralarında eylem işbirliği yapmaları, ya
hiyerarşik yapıda yöneticilerce ya da fonksiyonu koordinasyonu sağlamak olan ayrı bir birimce
sağlanır (Aydın, 2011a: 72). Koordinasyonun başlıca ilkeleri, örgüt yapısında sadeleştirme, hizmet
politikalarında birlik sağlama, haberleşme kanallarını düzenleme ve eşgüdüme dair personelin teşvik
edilmesidir (Tortop ve Ark, 2007: 150). Koordinasyon türleri, çalışanların ikna edilip inandırılarak
sağlanan koordinasyon olan “İnandırıcı Koordinasyon”, üst kademe yöneticilerince sağlanan
“Hiyerarşiye Dayanan Koordinasyon” ve birden fazla yöneticinin bir araya gelerek oluşturdukları
Komisyonla sağlanmaya çalışılan “Komisyon Yoluyla Koordinasyon”dur.
Modern bürokrasinin özelliklerini; İşbölümü, hiyerarşik düzen, kurallar sistemi, gayri şahsilik,
rasyonellik ve verimlilik olarak belirtebiliriz. Bürokratik Örgütlenmenin ortaya çıkardığı sorunlar da;
Sorumluluğu yayma ve sorumluluktan kaçma, geç karar verme, bürokratik sabotaj, otoriteyi tek elde
toplama ve toplumsal ve siyasal sorunlardır. Kamu yönetimi kurumları yaygın, güçlü ve hiyerarşik
nitelikli olduklarından değişime direnme ve değişimin gerisinde kalma yaygın olarak görülür. Türk
personel mevzuatı incelendiğinde de emir verme gücüne sahip olan her yöneticinin tüm astları için,
emre aykırı hareket veya emri yapmamak cezalandırılmaktadır.

Yöneticiler hiyerarşik yapı içerinde koordinasyonu yerine getirirken ağırlıklı merkeziyetçi
yönetim yapısı ile Türkiye’de Hiyerarşiye dayanan koordinasyonu yaygın olarak
kullanmaktadır. Modern bürokrasinin özelliklerinden biri hiyerarşik düzen iken ortaya çıkan
olumsuzluklar da ortadadır. Bu durumda hiyerarşik yapıda sadece en üstteki yöneticinin
denetim ve otoritesi asıl ve daha üst ve etkin iken, bir üst yönetici alt yöneticiden sadece kendi
sözlerinin harfiyen yapılması ve yaptırılması arzusunda iken, üst yöneticiden gelen emri
yapmamak ya da aykırı davranmak hatta bazen yorumlamak bile cezalandırılırken diğer
yöneticilerin kendini gerçekleştirmeleri, lider olmaları ya da liderlik vasıfları sergilemeleri
çok olası görülmemektedir.
4. SONUÇ
Kamu Yönetimi; Kamu bürokrasisini ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerine dair olan pratik ve
teoriden oluşan bir disiplindir. Lider çalışanların ya da takipçilerinin hareketlerine yön verebilen,
onları yönlendirebilen ve hareketlerini etkileyebilen yetenek veya güce sahip kişi iken ve
yöneticilerden farklı olarak bazı kişisel, davranışsal ve durumsal yeti ve yeteneklere sahip olmaktadır.
Yönetici ise insanları belli amaçlar doğrultusunda yönlendirme faaliyetini yapan, nihayetinde
kendisine verilen iş veya eylemi olduğu gibi, her defasında aynı olarak yaptıran kişidir. Lider
başkalarına yön verirken fiziksel özellikleri, sosyal ve duygusal zekâyı, esneklik ve yumuşak geçişi,
baktığında görebilmeyi, işleri benimseterek yaptırabilmeyi sağlayan kişi durumundadır. Bu itibarla son
dönem görülmüş ve benimsenmiştir ki yöneticilerin başarı ve etkinlikleri için lider olmaları ya da
liderlik vasıflarına sahip olmaları ve tabi ki bunları uygulayabilmeleri gerekmektedir. Bu genel gayeye
dönük olarak bu çalışmada, Türkiye’deki kamu yönetiminde görev alan yöneticilerin görevlerindeki
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etkinlik ve başarı adına liderlik özelliklerine sahip olmaları halinde “bu liderlik kişiliğini
gerçekleştirebilecekler midir? Bunun önünde engeller var mıdır, var ise nelerdir? Sorularına cevap
aranmıştır. Kamu yönetiminde de liderlik vasıflarının sergileneceği alanlar ve sergilenebilme
kapasiteleri olacaktır, bu alanların ayrıca araştırılarak ortaya konması gerekmekle birlikte varılan
sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
1. Türkiye’deki mevzuata bakıldığında, kamu görevlilerinin iş ve işlemleri, içerisinde
bulundukları süreçler, personel rejimleri gibi hususlar çok detaylı olarak düzenlenmekte ve
yöneticilerden sadece bunlara uymaları, uygulayıp uygulatmaları beklenmektedir. Yöneticilere
üstünlük bırakılmamakta, liderlik ya da vasıflarına dair bir düzenlenme bulunmamakta,
uygulayacakları her şey harfiyen söylenmeye çalışılmaktadır, onlara hareket sahası, esnek davranma
ya da liderlik denebilecek farklı hareket tarzı ortaya koymaları beklenmemektedir.
2. Cezalandırma-Disiplin işlerine baktığımızda, mevzuatta çok detaylı olarak belirtilen
hususların mevzuata uygun olarak yapılması istenmekte, en ufak farklı uygulamanın disipline konu
olacağı ve cezalandırılacağı öngörülmektedir.
3. Ödüllendirme konusunda da durum farklı değildir. Ödüllendirme kıstas ve beklentilerinde
lider tarzı gösterilmesi, görevi yapanlara liderlik yapılmasının ödüllendirilmesine dair bir düzenleme
ya da yaklaşımın benimsenmediği ortaya çıkmaktadır.
4. Çevresel faktörlerin de değerlendirilip mevcut yapıda yarına dair yapılması gereken esnek
planlar çok önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’de kamudaki stratejik planlara baktığımızda, lider
kelimesi ya da liderlik özelliklerinden bahsedilmemekte, buna yönelik bir beklenti konmamaktadır. Bu
da göstermektedir ki yakın gelecekte de kamu yönetimi olarak liderlik yapacak yöneticilere uzun süre
daha uzak kalınacaktır.
5. Türkiye yönetim yapısına baktığımızda merkeziyetçi yapının ağırlığa sahip olduğunu, yerel
yönetimlere bırakılan dar alana dair de merkezi yönetimin elinde güçlü denetim mekanizmaları
bulundurduğu, bu durumda tüm işlemlere dair kararları kendisi vermek isteyen ve bunu denetleme
mekanizmalarına sahip olan merkezi yönetim, kendisi dışındakilere farklı hareket tarzı şansı
vermemekte, farklı kişilikler, liderler değil koyduğu kuralları uygulayıp denetleyen yöneticiler
istemektedir.
6. Liderlik vasıfları sonradan geliştirilebilir ya da diğer yolların yanında eğitimle kazanılabilir
vasıflar olmakla birlikte Türkiye’de yönetici yetiştiren üniversite bölümlerinde lider yetiştirmek
amaçlanmamakta, buna yönelik bir müfredat benimsenmemekte ve liderlik kelimesi ya da liderlik
vasıflarına dair bir çalışma yapılmamaktadır.
7. Devlet görevlisi yemini ki her devlet görevlisi asli göreve başlamadan önce bu yemini
yapmak zorundadır. Bu söz konusu yeminde, lider insanlara gerek ya da istek duyulduğuna dair bir
kelime bulunmamakta, lider insanlara bu vasıflarıyla yeminde geçen kutsal ideallere varmak adına
liderlik yapıp bu idealleri yayma, uygulama ya da benimsetme görev veya beklentisi verilmemektedir.
Devlet görevlisi yemininde devlet görevlisinden beklenen o kadar kutsal olguları mevzuatın
sağlayacağı ve ona kesin itaat edilmesi salık verilmektedir. Personelden liderlik yapmaları ya da
liderlik vasıflarını uygulamaları yönünde bir çağrı bulunmamakta, bir görev tevdi edilmemektedir.
8. Kamu görevlileri etik sözleşmesini yönetici olsun olmasın her kamu görevlisi imzalamak
durumundadır ve içeriği incelendiğinde bu sözleşmede kamu görevlisinin görevini yaparken, esnek ya
da strateji hareket etmeye, sosyal ya da duygusal zekâya ve diğer liderlik vasıflarına bağlantı
bulunmamaktadır.
9. Muhtemel ve müstakbel yöneticilerimizin marşına baktığımızda mülkiye geleneğinin anlam
ve gücünü anlamamız gerekmektedir. Vatan için mülkiyelileri ümit olarak gösteren bu Mülkiye
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Marşı’nda maalesef görevlerini nasıl yapacakları ve sahip oldukları ya da olacakları vasıf ve niteliklere
dair izler bulmak olası değildir. Bu marşta Türkiye’nin yönetici adayları, en faydalı yöneticiliği nasıl
yapacaklarını ve Türkiye’yi dünyada liderliğe nasıl taşıyacaklarına dair izler de bulamamaktadır.
10. Ağırlıklı merkeziyetçi yönetim yapısı Türkiye’de Yöneticiler eşgüdümü yerine getirirken
hiyerarşiye dayanan koordinasyonu daha çok kullanmaktadır. Hiyerarşik yapıda ise bir üst yönetici alt
yöneticiden sadece kendi sözlerinin harfiyen yapılması ve yaptırılmasını beklemekte ve onları mevcut
mevzuat ta desteklemekte bu da alttaki diğer yöneticilerin lider olmaları ya da liderlik vasıfları
sergilemelerinin önünde engel teşkil etmektedir.
Türkiye’de kamuda yönetici olanlara daha ziyade söylenilenleri harfiyen yapma ve yaptırma
görevi verilmiş olup bu beklenti ortaya konmaktadır. Mevcut durumda Türkiye’de kamu yönetiminde
yer alan yöneticilerin lider olmaları ya da liderlik yapmaları önüne konmuş engeller bulunmaktadır ve
muhtemelen yukarda sayılanlar bu engellerden sadece bir kısmıdır.
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ÖZ
Türkiye’de kamu yönetiminin cumhuriyet sonrası inşasında olduğu gibi, bugün de kamu yönetiminde
yeni düzenlemeler adı altında yürütülen tartışmaların yönü ve içeriği ile ilgili yaklaşımların daha çok teknik
boyutta olduğu görülmektedir. Bugünkü tartışmaların çerçevesi çizilirken, kuramsal temellere inmekte yarar
vardır. Çalışmanın temel tezi, nasıl bir kamu yönetimi sorusuna yanıt aranırken, oryantalist etkilerin ne derece
etkili olup olmadığıdır. Çalışmanın amacı, yeni kamu yönetimi anlayışı içinde, söz konusu oryantalist etkilerin
nasıl yer ettiğinin çözümlenmesidir. Kamu yönetimine etki eden oryantalist yaklaşımlar çözümlenmeden, kamu
yönetimindeki dönüşümün yönü ve içeriği ile ilgili ortaya koyulan yaklaşımların yetersiz kalacağı bu çalışmanın
tamamlayıcı içeriğini oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim,Oryantalizm

Orientalist Effects in Reconstruction Process of Public Administration in Turkey
Abstract
After the Republic of public administration in Turkey as in build, and today under the name of the new
arrangements in the management of the public discussion about the content and direction of approach is more of
a technical dimension.Today's debate has to the theoretical basis when drawing the frame. The study's basic
thesis, what kind of public administration while searching an answer to the question, is whether the effectiveness
of orientalist. The aim of the study, in the new public management approach, the question is how that resolution
of orientalist. The effect on the public administration public administration transformation that orientalist
approach cannot, the direction and content of the approaches out inadequate content of this work is
complementary.
Keywords: New Public Manegeement,Governance, Oriantalism

1. GİRİŞ
Ekonomiden siyasete, kültürden yönetim anlayışına hemen hemen her alanı Batı’nın
epistemolojik ve normatif kabullerine göre kategorize etme anlayışı batı dışı toplumların yüzyıllardır
yaşadığı bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Türk modernleşme süreci içerisinde bir
topyekün batılılaşma anlayışı ile özel ve devlet yönetimine ilişkin ‘’ideal batı’’ kurgusuna uygun
düzenlemeler hayata geçirilmeye başlanmıştır. Oryantalist kurgu açısından baktığımızda OsmanlıTürk toplumunda modernleşmenin önünde engel teşkil eden en önemli unsurlardan birinin yönetimin
‘’despotik’’ olmasıydı. ‘‘Doğu despotizmi’’ olarak oryantalize edilen bu yönetim anlayışı ‘’ideal
batı’’ kurgusuna uygun olarak ‘’dönüştürülmek’’ zorundaydı. Batı merkezli oluşturulan bu oryantalist
basınç Osmanlının yönetim anlayışının karakteristik özelliği olarak görebileceğimiz otoriteryan ve
patrimonyal yapısına ilişkin bir değişimi-dönüşümü başlatsa da, cumhuriyet ile devam eden
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modernleşme süreci ne yazıkki ‘’içselleştirilmiş oryantalizm’’1 şeklinde çok yönlü bir kurumsal
zihniyet olarak devam etmiştir.
Osmanlı’dan miras aldığımız aşkın devlet anlayışı, cumhuriyet dönemi Kemalist
modernleşme süreci içerisinde de devam etmiştir. Nitekim siyasi hayatın temel aktörleri, çevrenin
‘‘kötücül maksatlarından’’ daima şüphe duyan merkez ve her zaman sindirilmiş ve bu durumun
sonucu olarak mümkün olan her durumda aşırı muhalefet ve sorumsuz bir davranış sergileyen çevre
olmuştur. Osmanlı-Türk siyasal hayatı çatışmaların çözümlenmesinin bir biçimi olarak iyi niyetle ve
karşı tarafa saygılı bir şekilde sürdürülen tartışmalar geleneğinden, yani doğru anlamı ile ‘’siyaset’’
sürecinden yoksun olduğundan gerektiğinde ödün vererek uzlaşmaya varmak her zaman için güç
olmuştur. Sonuç olarak siyaset ve hukuk yoluyla çözümlenmesi gereken konular bir yönetim konusu
olarak algılanmış, o miras alınan merkez-çevre karşıtlığından dolayı yerelle yetki paylaşmak yönetim
tercihi açısından hep tereddütlü olmuştur (Heper, 2015:239). İşte Kemalist modernleşme sürecine
içkin olan içselleştirilmiş oryantalizm, bu miras alınan merkez-çevre karşıtlığını kamu yönetiminin
yapılanmasında hep işlemiştir.
Dünün geleneksel yönetim anlayışı ve bugünün ‘’yeni yönetim anlayışı açısından aynı
işlevselliğe sahip olan ‘’oryantalist makina’’ esasında batıda merkezlenmiş bir üretim ilişkisi olan
kapitalizmi yeniden ihya etmeye yönelik bir amaç içermektedir. Bu çalışma kamu yönetimi alanındaki
değişimlerin dün ve bugün için oryantalist nitelikli olduğunu tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.
2. ORYANTALİZM ÜZERİNE
Oryantalizm yalnız kültür, bilimsel faaliyet yahut müesseselerde pasif bir yansıması olan bir siyasi
konu yahut saha değildir. Oryantalizm herşeyden ziyade ‘’jeopolitik bilincin’’, estetik, akademik,
iktisadi, sosyolojik, tarihi ve filolojik metinler arasında dağılımıdır (Said, 1999:11). Yine Said,
farlılıkların tarih içerisinde dondurulmasını, Batı-dışı kültürler olarak kodlanan ilişkilerin ‘’geleneksel
toplum’’ kategorisi içerisine hapsedilmesini ve ‘’öteki’’ olanın denetlenmesi ve bu nedenle batı
modernitesinin dünya üzerindeki kültürel liderliğini ve hegemonyasını meşrulaştırmayı amaçlayan bu
tarih okuma anlayışına oryantalizm adını vermektedir (Kahraman ve Keyman, 1998:66).
Oryantalizm, ideal bilgiyi ve hakikati Batı’da merkezleyen bir sorunsal olarak karşımıza çıkmakta
olup, batı-dışı olarak belirlenen bir yeri veya kültürü ‘’başka’’ olarak işaretlemek, bilmek, yönetmek
ister. Bu durum aynı zamanda batı dışı diye belirlenen dünyanın bilme ve yönetme sistemlerini silen
epistemolojik bir şiddeti de doğurur (Mutman,2002:194). Böyle bir bakış açısı içerisinde oryantalizm
batının kurucu özne konumunda olduğu ve özne-nesne ilişkisi bağlamında baktığımızda batı dışı
toplumların her anlamda ‘’belirlenen’’ konumda olduğu bir kurgu olarak karşımıza çıkar.
Batı diye kurgulanan, coğrafi bir mekana değil tamamen tahakküm etmeye yönelik bu hegomonik
çaba, oryantalist mantık açısından ‘’evrensel normatif değerleri’’ içermekteydi. Türk modernleşme
pratiği baktığımızda bu kabul ile batıyla ilişki kurmuş bu noktada oryantalizm Türk modernleşme
sürecinin ‘’kurucu dışarısı’’2 işlevini görmüştür.
Bugün için Amerika’dan evrenselleşen dün için ise Avrupa’da merkezlenen kapitalizm ve onun
‘’batı’’ diye oryantalize edilen mantığı dün devleti Keynesgil bir anlayış üzerine şekillendirmişti. O
dönem refah devleti anlayışına uygun olarak kamu yönetiminin şekillendirildiğini görmekteyiz. Refah
devletinin temel amacı, en kestirme ifade ile(vurgu bana ait), piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve
Devletin topluma ve kendisini üreten koşullara Batılı bir oryantalist muhakeme ve mantıkla yaklaşması
sürecidir. Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Hasan B. Kahraman, ‘‘İçselleştirilmiş, Açık ve Gizli Oryantalizm ve
Kemalizm’’, Doğu-Batı Dergisi, Sayı:20, 2.Baskı, Ankara, s.184
2
Kurucu dışarısı (constitutive outside) kavramı J.Derrida’nın geliştirmiş olduğu bir kavramdır.Bu kavramı
basitçe şöyle tanımlayabiliriz: Bir olguyu meydana getirmek için onun bileşenlerinin yer aldığı alanın dışında,
ona katkıda bulunan, o olmazsa oluşumun gerçekleşmeyeceği olgu. Bu konuda bkz: Hasan B.
Kahraman,’‘Toplum Devlet Olurken’’, Radikal Gazetesi,(25.08.2004)
1
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yetersizliklerini ortadan kaldırmaktır (Aktan,1999:43). Kapitalist sistemin devamlılığı ve piyasada arz
talep dengesinin sürekli oluşabilmesi açısından devlet talep eksenli birtakım müdahaleler ve
düzenlemeler içerisinde olmalıydı. Sosyal devlette diyebileceğimiz refah devleti anlayışı tam da bu
noktada Başbuğ’un (1999:264) belirttiği ‘‘sosyal devletin ya kapitalizmin insanileşmiş bir biçimi ya
da sistem karşıtı hareketleri sistem içine çekmek için, yine sistem karşıtı hareketlerden ödünç alınmış
düşüncelerden oluşan bir yapılanma’’ olarak karşımıza çıkmaktadır.
Her arzın kendi talebini yaratamamış olması sonucu kapitalist sistemin yaşamış olduğu kriz
yukarıda belirtilen Keynesgen bir temele dayalı sosyal refah devleti anlayışı ile aşılmaya çalışılmıştır.
Bu noktada devlet kamuya oldukça müdahale eden yönetim modelini hayata geçirecek bir araçtı. 1970
lere geldiğimizde bu defa ‘’çok devletçi’’ ya da merkeziyetçi yönetim anlayışı yaşanan krizin nedeni
olarak savunulmaktaydı. İşte konjonktürel olarak devletin yönetim içerisindeki konumunun
farklılaşması bize bir anlamda yönetim anlayışının oryantalize edildiğini göstermektedir. Şimdi kamu
yönetimine dair bu oryantalist nitelikli dönüşümü anlamaya çalışalım.
3. YÖNETİMİN ORYANTALİZE EDİLMESİ: YÖNETİŞİM VE YERELLEŞME
Yönetişim kavramı özellikle soğuk savaş sorası yönetim disiplini içerisine girmiştir. İMF, Dünya
Bankası,OECD, gibi örgütlerin yayımlamış olduğu raporlara da ayrıca konu olmuş bir kavramdır.
Esasında yöneten-yönetilen ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği üzerine temellenen yönetişim
modeli neo liberal ideoloji açısından üzerinde pek de oydaşılamayan bir tanımlamaya sahip olsa da,
kamu ve özel sektör arasındaki sınırların belirsizleştiği bir yönetme tarzındaki gelişimi ifade
etmektedir.
Neoliberal bakış açısı ile yönetim anlayışındaki bu değişimi tanımlamaya devam edersek; yönetim
kavramı devlet merkezli yönetim yapısını betimler, oysaki yönetişim kavramı yönetim kelimesinden
daha kapsamlı olup bir dizi aktörler, süreçler ve merkezi yönetimin birincil olmaktan çıkıp diğer
aktörlerle görece eşit olduğu bir durumu tanımlamaktadır. Baktığımızda öncelikli olarak özel sektörde
üretilmiş olup devlet sektörüne ihraç edilen bir ideolojik düşünce sistemi olan yönetişim Rhades’in
belirtiği gibi 6 temel ilke üzerine oturur (Turan, 2013:71):
-Minimal devlet olarak yönetişim
-Corporate şirket yönetişimi
-New Public Management, yeni kamu işletmeciliği olarak yönetişim
-Good Governance, iyi yönetişim
-Sosyo sibernetik sistem olarak yönetişim
-Kendiliğinden organize olan ağlar olarak yönetişim
Yönetişime ilişkin OECD, IMF. AB gibi uluslararası çok boyutlu örgütlenmelerin yayınlamış
olduğu raporlar yukarıda sayılan temel ilkeleri açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, tutarlılık gibi
değerler temelinde hayata geçirmeyi amaç edinmektedir.
1930’ların refah devleti anlayışı, kapitalist sistemin kaçınılmaz olarak yaşamış olduğu devresel
krizlerden dolayı devletin oldukça müdahaleci olması gerektiği bir zorunluluğa tekabül etmekte
olup,1970’lerde yaşanan ekonomik durgunluk ve onu takip eden kriz süreci devletin oldukça
küçültülmesini ve kaynakların ‘‘etkin’’ bir şekilde kullanılması gerekliliğini gündeme getirmiştir.
Yineleyerek dünün oldukça ‘‘devletçi’’, bugünün oldukça ‘‘az devletçi’’ yönetim anlayışı yönetimin
oryantalize edilmesinden yani kapitalist üretim ilişkisinin kendisini idame ettirebilmesi ve meşruluk
kaygısını ortadan kaldırmaya çalışmasından başka bir temele oturmamaktadır.
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Ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetimsel boyutları olan kapsamlı bir dönüşümü simgeleyen ve
tanımlayan çerçeve bir kavram olan(ayrıntı dip not düş) yeni sağ ve onu ideolojik olarak biçimlendiren
neo liberal düşüncenin kamu yönetimi üzerindeki etkileri iki ana başlık etrafında toplamak
mümkündür (Aksoy,1998:11):
-Devletin kamu yönetiminin kamu faaliyet alanının özellikle ekonomik içerikli olanlarından
başlayarak küçültülmesi, daraltılması
-Daraltılan bu alanda kamu faaliyet ve örgütlerinin özel işletmecilik anlayışı çerçevesinde yeniden
yapılandırılması ya da doğrudan özel girişim katkılarıyla işletilmesi
Yerelleşme açısından savunulan neo liberal argümanlara baktığımızda esasında devletin bir
‘‘yönetilememe krizi’’ içinde bulunmasından kaynaklı bir dönüşüm yaşaması gerektiği
savunulmaktadır. Bu anlamda (Aksoy,1998:12);
-Yerel hizmetlerin gereklilik saptaması ile fiilen gerçekleştirilmelerinin birbirinden ayrılması, böylece
yerel yönetim birimlerine sadece hizmet gerekliliğinin saptanması yetkisi ve sorumluluğu bırakılmak
istenmekte.
-Hizmetlerin yerine getirilmesinde rekabet unsurunun ön planda tutulması vurgulanmakta.
-Vatandaş kavramından müşteri anlayışına geçişin doğal sonucu olarak da hizmetten yararlanandan
karşılığının alınması ilkesinin yüceltilmesi.
-Yerel yönetim örgütleri ve işleyişinin yeniden gözden geçirilmek suretiyle reorganizasyonu
-Yerelleşmenin liberal savunusunda dile getirilen diğer bir
demokratikleşmeyi sağlayacağı doğrultusundadır (Ataay, 2006:182)

argüman

da

yerelleşmenin

Yönetim alanının yeniden düzenlenmesi gerektiği fikri pozitivist bir mantığa dayanmaktaydı.
Pozitivizmin evrenselci siyasal ütopyasına göre, tek tek toplumlar birbirlerinden halen ne kadar farklı
olurlarsa olsunlar, her biri ne kadar farklı inançlara, geleneklere ve siyasal düzenlere sahip
bulunurlarsa bulunsunlar; en nihayet toplum olmak bakımından bir ortak/evrensel toplumsal doğaya
sahiptirler(Özlem,2002:456). Bu evrensel ortaklık vurgusu her alanda olduğu gibi kamu yönetimi
alanında da yapılan düzenlemeleri meşrulaştırıcı bir araç vazifesi görmüştür. Kamu yönetimi alanına
ilişkin yapılan bu düzenlemeler nihayetinde neo liberal ideolojinin global hegemonyasını oluşturmaya
yönelik kaygılardır. Normatif bilgiyi ve hakikati kapitalist sisteme içkin bir durum olarak işleyen
oryantalizm işte bu söylemsel ve fiili kurulma sürecine hizmet etmektedir. Bu söylemsel ve fiili
kurulma süreci erken cumhuriyet dönemi inşa edilen Kemalist modernleşme süreci içerisinde oluştuğu
gibi günümüz siyasalarını belirleyen neo liberal politikalar ile de devam etmektedir. Yeni kamu
yönetimi anlayışının temel sorunsalı olarak görebileceğimiz ‘‘nasıl bir yönetim’’anlayışı devlet ve
devlet dışı aktörlerin siyasi gelenek ve anlayışları içerisinde karmaşık bir hale gelmekte,
yineleyerekten, asli mesele olan kapitalist üretim ilişkisi ile yeni kamu yönetimi arasındaki hayati
ilişkiselliği gözden kaçırmamıza neden olmaktadır.
Bu ilişkisellik içerisinde devletin dışındaki aktörlerle devleti birlikte yönetme anlamına gelen
yönetişim, temelde devletin piyasalaştırılmasıdır; yani devletin toplumla ya da devlet dışı aktörlerle
piyasa mantığı içerisinde ilişkilendirilmesidir(Bayramoğlu,2002:88). Bu ilişkiselliği somutlayan
Dünya Bankasının raporlarında karşımıza çıkan şey, yeni kamu yönetimi yaklaşımının adı olan
yönetişim modeli ile nasıl bir devlet anlayışının hedeflendiğidir. Piyasaların başarısızlıklarını
düzeltmek için onlarla ortaklık geliştiren fakat onların yerini almayan devletler….(Bayramoğlu,
2002:96) şeklinde özetlenen devlet anlayışı, devlet STK ve özel sektör ile bunların uluslararası
boyutlarıyla kurulan yeni ilişkileri ifade eder.

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

Devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi yerel düzeyde yeniden biçimlendirecek olan yönetişim modeli
ile temsil krizi biçiminde açığa çıkan meşruiyet sorunu aşılmaya çalışılmaktadır (Güney, 2004:5). İşte
‘‘reform paketi’’ adı altında yapılan düzenlemeler, bu meşruiyet krizini aşmaya yönelik şeffaflık,
etkinlik, hesap verebilirlik, performans yönetimi, verimlilik gibi bir dizi ‘‘vitrin’’ söylemler içerir.
Oryantalist makine tarafından icat edilen bu kavramlar esasında tekraren kapitalist üretim ilişkisinin
kendisini yeniden tüm çelişkileriyle üretmesine hizmet etmektedir.
4. SONUÇ OLARAK
‘‘İdeal Batı’’ diye kurgulanan, bir mekânsal tabirden ziyade kapitalist üretim ilişkisi içerisinde
oluşturulan bir söylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kapitalizme mekânsal olarak da içkin olan
‘‘Batı’’ kurgusuna ait normatif öncüller tüm toplumlar için ‘‘ideal’’ olanı ifade etmektedir. Kamu
yönetimine ilişkin yeni düzenlemeler de bu oryantalist etkiden oldukça nasibini almaktadır. Bugün
için‘‘yeni’’ diye yapılmaya çalışılan katı-hiyerarşik bir kamu yönetimi anlayışına dayalı sosyal refah
devleti anlayışından yerel birimlere daha fazla idari tasarruf yetkisi veren ve devlet dışı aktörlerin
karar alma süreçlerinde etkili olabileceği bir yönetişim anlayışı bize ‘‘retorik’’ olarak sunulmaktadır.
Kamu yönetimi alanına ilişkin yapılan düzenlemelere maddeler düzeyinde teknik yaklaşımlarla
eleştiriler getirmek bizi, devleti salt teknik bir kurumsal örgütlenme olarak görmek gibi bir yanılgıya
düşürür. Salt teknik düzeyde veya nesnellikten uzak duygusal bir zemin üzerinde yükselen eleştiriler
ya ‘‘ulusalcı’’ bir bakış açısıyla yerelleşmeye saldırmakta, ya da ‘‘sosyal devlet yanılsaması’’ na
sarılarak var olan kazanımların korunması gerektiği biçimindeki savunmacı bir konuma
oturmaktadır(Güney,2004:10). Yönetim savunusuna ilişkin bu oksidentalist refleks3 aslında
kapitalizmin kültürel mantığı olan oryantalizmin de bir etkisi, ‘‘başarısı’’ dır.
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POSTMODERN YÖNETİM ANLAYIŞININ TÜRK KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDE
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ÖZ
Küresel boyutta gerek iş örgütlenmesinde gerekse kamu kesiminde fordist ve bürokratik ilkeleri
reddeden ve bu ilkeleri aşma iddiasında olan enformasyon çağı yönetim anlayışının yükselmesine bağlı olarak
kendisini gösteren post modern yaklaşımlar; kamuda özelleştirmeleri, pasif kullanıcı yerine aktif müşteriyi esas
alan tüketici-vatandaş taleplerini göz ardı etmeyen sözleşmeci devlet anlayışını, temsili demokrasi yerine halkın
katılımının daha etkin olarak gerçekleştirilebileceği uzlaşma temeline dayalı bir piyasa demokrasisi anlayışını
içermektedir.
Çalışmada post modern kamu yönetiminin varsaydığı esaslar doğrultusunda postmodernizmin saydığı
esasların Türk kamu yönetimi çerçevesinde uygulanabilirliği tartışılacaktır. Çalışma yerli ve yabancı literatür
taraması ile gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Post-Modernizm, Kamu Yönetimi, Postmodern Yönetim, Türk Kamu Yönetimi

The Applicability of Postmodern Management Mentality on Turkish Public Administration
Abstract
Postmodern approaches which recejt fordist and bureaucratic principles in both business organizations
and public sector and claim the exceed those claims manifest itself depending on the rise of information age
management concept. Postmodern approaches involve customizations in public sector, contracting state
mentality which brings active clients instead of passive consumer, ensuring competition in public institutions and
its subsidiaries, the expansion of individual and private sector spheres by depending on shrinking public space
and involve market-democrcy which is based on compromise and more effective public participation. Thus, it is
thought that public administration would show more flexible, transparent, efficient fand effective function by
remaining loyal to principle of subsidiarity concept.
In this study, the applicability of postmodern principles on Turkish public administration will be
discussed. The study will be carried out by domestic and foreign literature.
Keywords: Post-Modernism, Public Administration, Post-modern management, Turkish Public Administration

1. GİRİŞ
Pozitivizm, ussallık, bireysel özerklik, bilginin evrenselliği ilkelerine dayanan modern teori
sanayi toplumuna bağlı olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısı ile 21. yüzyılın ilk yarısında yoğun olarak
yaşanmış; ancak 1970’lerde yaşanan kapitalizm krizi sonrasında oluşan post-fordist toplumla birlikte
post modern teorinin iz düşümleri yaşanmaya başlamıştır.
Küresel boyutta gerek iş örgütlenmesinde gerekse kamu kesiminde fordist ve bürokratik
ilkeleri reddeden ve bu ilkeleri aşma iddiasında olan enformasyon çağı yönetim anlayışının
yükselmesine bağlı olarak kendisini gösteren post modern yaklaşımlar; kamuda özelleştirmeleri, pasif
kullanıcı yerine aktif müşteriyi esas alan tüketici-vatandaş taleplerini göz ardı etmeyen sözleşmeci
devlet anlayışını, özel sektör yönetim uygulamalarında söz konusu olan rekabetin kamu kuruluşları ve
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bu kuruluşlara bağlı birimler arasında da sağlanmasını, bireyin ve özel kesim alanının kamusal alanın
daraltılmasına bağlı olarak genişletilmesini, temsili demokrasi yerine halkın katılımının daha etkin
olarak gerçekleştirilebileceği uzlaşma temeline dayalı bir piyasa demokrasisi anlayışını içermektedir.
Böylece, kamu yönetiminin daha önceki geleneksel ve modern uygulamalarına göre daha esnek,
şeffaf, etkin ve etkili biçimde yerinden yönetim ilkelerine bağlı bir anlayışla işlev göstereceği
düşünülmektedir.
Bu çalışmada modernlik ve postmodernlik arasındaki ayrımın ve bunların kamu yönetimi
üzerindeki etkilerinin daha iyi betimlenebilmesi için öncelikle modernlik kavramı ve modernliğin
kamu yönetimi üzerindeki yansımaları ele alınacaktır. Daha sonra ise güzel sanatlardan mimariye,
sinemadan edebiyat eleştirisine, sosyolojiden iletişime, modadan teknolojiye kadar uzanan çok geniş
bir alanda tartışılan postmodernizmin kamu yönetimi disiplini üzerine yansımaları ve Türk kamu
yönetimi üzerindeki uygulanabilirliği tartışılacaktır.
2. MODERNLİK NEDİR VE KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ YANSIMASI
NASILDIR?
Kıta Avrupası ve Kuzey Amerika’da 19.yy’ın ikinci yarısı ile 21. yy’ın ilk yarısında zaman
dilimi olarak yoğun olarak yaşanan modernlik temel karakteristiğini kapitalizmden alan toplumsal
örgütlenme biçimi olarak tanımlanmaktadır (Schulte, 1986: 5-22). Chantal Mouffe’ye ise modernliğin
en temel niteliği olarak demokratik devrime gönderme yapar (Mouffe, 1989 :33). O’na göre toplumda
gerçekleştirilen devrimden önce gücünü ilahi kaynaktan alan ve güç kullanımı bu teolojik meşruiyete
bağlayan bir prens / kral söz konusu iken, demokratik devrimle birlikte bilginin, yasanın ve kurumların
yaratılması ile çok sayıda alternatiflerin ortaya çıktığı toplumda olumlu değişimlerin varlık kazandığı
bir değişim söz konusu olmuştur (Mouffe, 1989 :33).
Modernizm, Ortaçağ kurumlarından uzaklaşmayı, değişimi, dönüşümü, yeni bir siyasal,
ekonomik ve toplumsal yapılanmayı anlatmak için kullanılmaktadır. Bu anlamda; dinin, felsefenin,
ahlakın, siyasetin ve ekonominin eleştirilmesi ile başlayan modern çağ ve özellikle “modernizm”
denilen kavram, Ortaçağ’ın düşünüş tarzına ve yaşam biçimine bir tepkinin ürünü olarak ele alınabilir.
Modernizm bu yüzden dolayı, “onsekizinci yüzyılda Aydınlanma’yla birlikte Batı’da kullanılmaya
başlayan... modern kapitalist-endüstriyel devletin gelişimine paralel olarak geleneksel düzenin zıddı
ilerlemenin, ekonomik ve idari rasyonalizasyonun ve sosyal dünyanın farklılaşmasının vuku bulduğu
bir durumu” nitelemek için kullanılmaktadır (Sarıbay, 2001: 4-5).
Modernizm; pozitivizm, ussallık, insanın özerkliği ve bilginin evrenselliği ilkelerini
benimseyen bir akımdır. Modernizm ve kamu yönetimi arasındaki ilişki en iyi şekilde pozitivizm ve
bilimsel yönetim, nesnellik - en iyi tek yol anlayışı, belirlenmişlik ve süreç odaklılık kriterlerine
(Yıldırım, 2010: 706) bağlı olarak geleneksel kamu yönetimi anlayışında, Weber’in şekillendirdiği
bürokratik örgütlerde kendini açığa çıkarmaktadır.
Modernizmin pozitivist diğer bir deyişle olgucu yönü dış dünyaya ilişkin kestirimci ve
açıklayıcı bilgi elde etme girişiminde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Yani, sistematik deney ve
gözlem yoluyla dış dünyaya ilişkin bilgi etme amacı taşıyan olguculuk genel önermelerden oluşan
kuramlar kurgulamaktadır. Evrensel yasalara ulaşma amacını güden bu kuramlar yönetimin bilimsel
olarak incelenmesi bağlamında da etkili olmuştur. Pozitivizmin bir uzantısı olarak değerlendirilebilen
nesnellik kavramı kanaatlerden, değerlerden uzak, gözleme ve deneye dayanan insan aklının ürünü
olarak keşfedilmeye çalışılan bilgiyi gerçek bilgi olarak varsaymaktadır.
Yönetim, 1800’lü yılların sonunda, hukuk – siyaset gibi diğer bilim dallarından ayrı olarak
incelenmeye başlanmış, yönetimin ilkelerini (principles), kapsamını (extent), sınırlarını (limits)
belirleme çabaları geleneksel kamu yönetimi anlayışının ortaya çıkmasında etkili olarak modern
yönetim tarzının ön safhasını oluşturmuştur. Woodrow Wilson’un 1887 yılında yazdığı Yönetimin
İncelenmesi başlıklı makalesi, Frederich Taylor’un Bilimsel Yönetimin İlkeleri adlı eseri, Max
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Weber’in bürokratik örgüt kuramı, Henri Fayol gibi yönetimi fonksiyonlara ayırarak inceleyen Luther
Gulick’in katkıları modernizmin yönetsel boyuttaki bir yansıması olan ve ussallığa, verimliliğe,
hiyerarşik denetime, siyaset-idare ayrılığına büyük önem atfeden geleneksel yaklaşımların kaynağını
oluşturmuştur. 1938 yılında yönetim bilimciler Luther Gullick’in izinden giderek POSDCORB
formülü çerçevesinde ilkelendirilen planlama (staffing), örgütleme (organizing), personel yönetimi
(staffing), yönlendirme (directing), eş güdüm (coordinating), iletişim (reporting) ve akçal yönetim
olarak da adlandırılan bütçeleme (budgetting) ilkelerini yönetimin temel işlevleri olarak saymışlar ve
bu ilkeleri komuta birliği, otorite, kurmay örgüt, denetim alanının sınırlılığı gibi kurallarla bir araya
getirerek yönetimin ilkelerini belirlemişlerdir (Ergun, 2012: 649).
Her yerde ve her zaman geçerli olabilecek yönetim ilkelerinin varlığını dile getiren (ki bu
yaklaşım bürokrasinin en iyi tek yol mottosu olarak ele alınabilir) Weberyen bürokraside siyasetten
soyutlanmış bürokratik yapı; uzmanlaşma, hiyerarşik otorite, gayri şahsilik ilkesi, kurallar silsilesi
yönetimin bilimselliği ilkesi ile eylemlerini meşrulaştırmış ve yönetim siyasetten ayrı tutularak
gerçekler değerlerden soyutlanmıştır (Lynn, 2001: 146-147). Bu bağlamda, aklın gereğince ortaya
çıkan insan bilincinin ürünü olan bürokrasiler evrensel bir nitelik taşımaktadır.
Geleneksel toplumdan modern topluma dönüşüm sürecinin sosyo-ekonomik sonucu olarak
görülen modernleşme hareketi Harvey’e göre kesin doğrulara inanç, toplumsal düzenin ussal biçimde
planlanması ve bilgi ile üretimin standartlaşması olarak nitelendirilmektedir (Harvey, 1999: 709).
Ussal bir düzenin ürünü olan bürokrasilerde çalışanların bürokratik örgüt içerisindeki statüleri, bu
çalışanların davranışları, faaliyetleri, bu davranışlarla faaliyetlerin örgüt içindeki olası sonuçları ve
diğer kurumlarla ilişkileri önceden belirlenmiş bir özellik arz etmektedir (Yıldırım, 2010: 709).
Örneğin bürokrasiler makine olarak nitelendirildiğinde örgüt içerisinde çalışan insanlarda pozisyonuna
sıkıcı bağlı olan küçük birer dişli olarak ele alınmaktadır (Yıldırım, 2010: 709). Post modernist kamu
yönetimi kuramcıları olarak bilinen Charles J. Fox ve Hugh T. Miller’in bürokrasiye ilişkin tanımları
bu noktada dikkat çekidir. Fox ve Miller’e göre bürokrasiler mekanik özelliğe sahip, determinist –
belirlenimci- neden ve sonuç ilişkisine göre işleyen ussal, denetim odaklı örgütlerdir (Miller, 2006:
87). Hukuk kurallarına bağlı olarak işleyecek bu yasal-ussal bürokrasi tipi gayri-şahsilik özelliğini
barındırdığından ve siyasa’dan – politikadan- arınmış bir yapı teşkil ettiğinden her siyasal iktidara aynı
verimlilik ve etkinlik düzeyinde hizmet sunacaktır (Eryılmaz, 2002: 709).
Modernizmin yönetsel boyuttaki bir yansıması olan modern örgütlere bakıldığında merkezden
yönetim, hiyerarşiye ve kurallara sıkı bağlılık, bilimsellik, nesnellik, dikey örgütlenme ve genel
yönetsel yapılanmalar gibi özellikler ön plana çıkmıştır. Modern yönetimdeki yönetim ilkelerinin
evrenselliği, idare sürecinin nesnelliği ve yoğun kurallara dayalı belirginliği modern yönetim
düşüncesini veya bürokratik yönetim modelini derinden etkileyen post-modern yaklaşımda yerini
farklı türde özelliklere bırakmıştır.
3. POSTMODERNİZM
VE
POSTMODERNİZMİN
DİSİPLİNİNE YANSIMALARI

KAMU

YÖNETİMİ

Modernlik üzerinde tartışmalar yapan yazarlara göre modernliğin bugünkü durumu konusunda
görüş birliği yoktur. Örneğin Habermas modernleşmenin henüz tamamlanmadığını dile getirirken
Lyotard ise modernleşme projesinin tamamlandığını söylemektedir.
Diğer post-modernist
düşünürlerin görüşü ise postmodernliği tarihsel bir dönem olarak görmekten ziyade dönemselleştirme
yapmadan aydınlanmanın çözülen değerlerinin yerine kurulduğu yönündedir.
Post-modernizmi tarihsel bir dönem olarak ele alanlara göre
–başka bir deyişle
dönemselleştirenlere göre- 1970’lerde yaşanan kapitalizm krizi sonrasındaki post-fordist, sanayi
sonrası toplum veya kapitalizm sonrası toplum post modernliğin iz düşümünün yaşandığı dönem
olarak görülmektedir. Epistomoloji (bilgi kuramı) bağlamında post-modernizmi ele alanlar ise postmodernizmi aklın ve hakikatin egemenliğinin yapıbozuma uğratılmaya (deconstruction) çalışıldığı
bilim anlayışı olarak ele alırlar ve post-pozitivizm ya da post-yapısalcılık gibi kavramlar kullanırlar.
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Post-modernizmi modernizmin eleştirisi olarak ele alanlar modernizmin yapmış olduğu her şeyi
yadsıyarak evrenselliğe karşı yerelliği, üretimin yerine tüketimi, belirlenmişliğe karşı sürekli bir
belirsizlik halini, çoğulcu demokrasiyi ve üst anlatıların reddini savunurlar.
Postmodernist teorisyenlere göre Batı felsefesi bir taraftan bilim için temel teşkil ederken
diğer yandan bilimi sınırlandırmakta, belli bir kalıp içerisinde hapsetmekte ve onu
dogmatikleştirmektedir. Yani, ussalcılık, evrensellik ve temelcilik gibi ilkeler tarih boyunca neyin
doğru olduğuna karar vermede kullanılan kıstaslar olmuştur ve bu ilkelerden vazgeçmek bilimi
özgürleştirecektir.
Postmodern söylemler, modernizmi bir hayli eleştirmekte; bir başka deyişle onu günah keçisi
yapmaktadır. Bunu yaparken postmodernizm, modern değerlerin yerini alacak yeni birtakım doğruluk
ölçütleri geliştirmek gibi bir amacı ise barındırmamaktadır. Postmodernizme göre modernizm birey ve
toplulukları kısıtlayan, onları kalıba sokan, nesneleştiren girişimler olarak algılanmaktadır.
Postmodern söylemde, genelleştirici, bütünleştirici birleşik bir postmodern toplumsal
kuramdan ziyade kuramlar arasında çeşitliliklerin söz konusu olduğu farklı post-modern kuramlara
değinilmektedir. Bu nedenden dolayı post-modernizm hakim ifadeler ve anlamlara karşı bir karşıt
eylem olarak nitelendirilebilir. Ayrıca potmodernizm modernizmin kısıtlayıcı ve baskıcı koşullarından
bir özgürleşme hareketi olarak yorumlanabilmektedir.
Yukarıda teorik çerçevesinden genel hatlarıyla bahsedilen postmodern görüşler, uygulamalar
ve bilhassa toplum anlayışındaki değişmeler kamu yönetimine de yansımaktadır. Bu nedenle bu
bölümde postmodern anlayışların kamu yönetimi disiplini üzerinde nasıl etki bıraktığına ilişkin
açıklamalarda bulunulacaktır.
Yönetimin evrensel olarak nitelendirilen ilkelerine tepkiler ilk olarak sosyo-psikolojik
yaklaşımlarla birlikte gerçekleşmiştir. Esasında modern yönetim teorisinin özünü teşkil eden sistem
yaklaşımı ile ilgili önemli çalışmalar yapan Chester Bernand “Yöneticinin İşlevleri” adlı eserinde
yönetime davranışçı bir bakış açısı getirerek yönetimin ilkelerine tepki göstermiştir. Benzer şekilde
klasik yönetim düşüncesine katkı sağlayan Herbert Simon’un “Yönetsel Davranış” adlı eseri sosyalpsikolojik bir yaklaşım benimseyerek yönetimin değişmez ilkelerini aramanın boş bir çaba olduğunu
vurgulayarak önceki dönemlerde yönetim ilkeleri olarak belirlenen prensiplerin birbiriyle ters
düştüğünü ve bunların yönetim faaliyetlerinde ciddi nitelikler taşımadığını belirtmiştir.
Endüstri toplumundan post-endüstri toplumuna geçişle birlikte bürokrasi de post-bürokrasiye
evrilen bir seyir izlemiştir. Bürokrasinin otoriteye dayanan sıkı kontrol sistemi; yukarıdan aşağıya
doğru gerçekleşen haberleşme ağı; inisiyatif almayı reddeden, belirli kurallar çerçevesinde çalışanları
hareket etmeye zorlayan yapısı, merkezi yönetimin yerel otoriteler üzerindeki hakimiyeti daha esnek
yapıyı işaret eden post-bürokrasiye doğru bir geçiş yaşamıştır (Özcan ve Ağca, 2010: 13). Hiyerarşiyi
bireyin özgürleşmesi önünde en büyük engel olarak gören postmodern anlayış, hiyerarşik farklılıkları
ortadan kaldırarak örgütsel aktörlerin karşılıklı dayanışma ve ortak güven üzerine kurulu etkileşimini
temel alan, rol tanımına göre oluşturulmuş sosyal sistem yerine örgütte değerlerin paylaşıldığı, emir
komuta silsilesi yerine liderlik ve ikna faktörünü öne çıkaran, kapalılık yerine bilgi paylaşımına önem
veren, terfi ve değerlendirmelerde katı objektif kriterler yerine performansı esas alan post-bürokratik
yapıları ortaya çıkarmaktadır (Özcan ve Ağca, 2010: 13-14).
Yirmi yüzyıla gelindiğinde teknoloji, bilimsel bilgi, enformasyon, iletişim alanında
gerçekleşen çarpıcı değişmeler sanayi toplumunun yasal ussal bürokrasisini aşındırarak sonuçlara
yönelmiş yapısı ile üretken bir bürokrasi inşa etmeye çalışmış; kurallara, mevzuata ve hiyerarşiye
bağlılık yerini esneklik ve şeffaflık ilkelerine bırakmıştır. Yerinden yönetilen ve katı bürokratik
mekanizmaların sekteye uğradığı bir anlayış çerçevesinde halkın katılımının sağlanabileceği, uzlaşma
temeline dayalı, bürokrasi yerine görev örgütlenmeleri ya da geçici örgütlenmelerin tercih edildiği
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kamu yönetiminde sivil toplumun güç kazanmasını savunan, çoğulculuğa, bölünmeye, büyük
toplumdan ziyade topluluklara değer veren bir yönetim anlayışı önem kazanmaya başlamıştır.
Kamu yönetimi, 1990'lı yıllar itibariyle PAT-net adlı topluluk (Public Administration
Network) ve ona bağlı ATP dergisi (Administrative Theory and Praxis) etrafında bir araya gelen
Amerikalı akademisyenlerin başını çektiği yeni bir entelektüel eğilimle karşılaşarak söylem odaklı bir
anlayışın gelişmesine tanık olmuştur (Özcan ve Ağca, 2010: 10). Özellikle 1995 yılına gelindiğinde
Fox ve Miller, ‘Postmodern Kamu Yönetimi: Söyleme Doğru’ adlı çalışmasıyla kamu yönetimine yeni
bir bakış açısı kazandıran iki önemli isim olmuşlardır. İki bölümden oluşan eserlerinin ilk bölümünde
geleneksel kuramı eleştiren yazarlar kamu yönetiminin artık post-modern bir çevrede işlerlik kazandığı
ifade ederek bir söylem geliştirme arayışı içerisine girmişlerdir. Çalışmalarının ilk bölümünde söylem
oluşturmanın gerekçelerinden bahseden yazarlar eserlerinin ikinci bölümünde ise Habermas’ın
modernleşmenin henüz tamamlanmadığı ve tamamlanması gerektiği fikrinden hareketle söylem
geliştirmeye çalışmışlardır.
Temel söylemleri toplumda ilgili olan tüm grupların eşitlikçi bir anlayış içerisinde politika
yapımına katkı sağlaması olan düşünürlerin temel tezini ise Batı demokrasisinin artık işlemediği fikri
oluşturmaktadır. Fox ve Miller'e göre Batı demokrasisi artık ne temsili ne de demokratik bir özelliğe
sahiptir. Döngüsel demokrasiye dayanan; temel temsilcileri Wilson, Taylor ve Weber olan Ortodoks
Kamu Yönetimi Fox ve Miller'e göre ölmüştür.
Yazarların döngüsel olarak nitelemede bulunduğu klasik demokrasi modeli altı temel
varsayıma sahiptir (Fox ve Miller, 1995: 15).

Halk ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu bilmektedir,

Yarışan adaylar alternatif ihtiyaç ve istek paketleri sunarlar,

Halk kendisine en uygun pakete oy vererek bir temsilci seçer,

Seçilenler kamunun tercihine ilişkin ön görüde bulunarak yasa hazırlarlar,

Halk seçmiş oldukları temsilcilerinin faaliyetlerini özenle takip etmekte ve isteklerinin
gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemektedir,

Halk sonuçtan memnun ise aynı kişilere oy verir, memnun değilse kendisi için daha uygun
olanı seçer.
Fox ve Miller içinde yaşadığımız postmodern dönemin bu döngüsel modeli sorunlu hale
getirdiğini söylemektedir. Onlara göre siyaset artık sembolik olarak yapılmaktadır. Siyasetin sembolik
olarak yapılmasının temel sebebi de medyadır (Fox ve Miller, 1997: 64-66). Medya tüketimciliği
postmodern hiper gerçeklik ortamında kelimeler, işaretler, semboller üretmekte; böylece siyasette artık
siyasal figürler önem kazanmaktadır. Bir başka ifade ile, toplum yerelleşerek bütünsellik yerine
ayrıklaşmaya, parçalanmaya başlamakta göreceliliklerin söz konusu olduğu bir durum var olmaktadır.
Bu özelliklere sahip postmodern toplumlarda demokrasi döngüsü işleyememektedir. Çünkü (Fox ve
Miller; 1995:16);

Halkın talep ve ihtiyaçları manipülasyona uğramaktadır,

İmge ve görüntü gerçekten daha önemli bir hâl kazanmıştır,

Toplumdaki çoğunluk oy kullanmamaktadır. Kullanan kısım ise ihtiyaç paketlerine oy vermek
yerine tek bir konuda oy vermeyi yeğlemektedir,

Halkın ihtiyaç ve taleplerinden ziyade çıkar gruplarının ve lobicilerin istekleri yerine
getirilmektedir,

Oy kullananlar kimi seçtiklerinin dahi adını bazen bilmemektedir,

Performansları değerlendirilmeksizin temsilciler yeniden seçilebilmektedir.
Fox ve Miller bu tür problemlerin çözümü için Amerikan kamu yönetiminde iki tür seçeneğin
üretildiğini belirtmektedir. Bu iki seçenek anayasalcılık (constitutionalism) ve komünüteryanizmdir
(toplumculuk). Anayasalcılık, kamu yönetimini anayasanın temel ilkesini yaşama geçirmede araç
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olarak görürken; komünüteryanizm ise vatandaşların devlet yönetiminde inisiyatif alması üzerine
kurgulanmıştır (Fox ve Miller; 1995: 25-38). Fox ve Miller’in bu sorunları aşmaya yönelik görüşü ise
demokrasinin işlemediği varsayımından hareketle söylem kuramı (discourse theory) geliştirilmesi
yönündedir. Fox ve Miller, gerçekliğin dille kurulacağından hareketle, toplumdaki herkesin eşit ve
sınırsız yer alabildiği, toplumun her kesiminin temsil edilebildiği, bütüncülüğe karşı parçalanmışlığı,
bireyciliği ve çoğulculuğu esas alan politik bir söylem geliştirmeyi amaçlamıştır (Özcan ve Ağca,
2010: 11). Yazarlar, kamu yöneticilerinin kamu yararını düşünen yurtseverlerle birlikte politika
ağlarında, kuruluşlar arası konsorsiyumda, adhokrasilerde ve görev güçlerinde proaktif katılımlarını
sağlamayı niyet edinmektedirler (Fox ve Miller; 1995: 78).
Söylem kuramı postmodern dönemdeki demokratik bir toplumda kamu politikalarının (public
policies) nasıl inşa edilmesi gerektiği üzerinde de durmaktadır. Kamu politikalarının üretilmesinden
önce manipülasyonun frenlenebildiği, gerçeklerin tartışılabildiği, özün önem kazandığı bir tartışma
ortamının yaratılması amaçlanmaktadır. Çünkü kişilerin istek ve ihtiyaçları medya tarafından
manipüle edildiği için artık bireylere ait değildir. Hiper gerçekliğin kendini gerçek olarak belirlediği
toplumda imaj özün önüne geçmiş, politikada fikirlerden ziyade semboller varlık kazanmıştır. Böyle
bir durumda da öznenin ölmesi gerekçesi ile demokrasi tanımında söz konusu olan halkın halk
tarafından yönetilmesi görüşü geçerliliğini yitirmiştir (Fox ve Miller; 1995: 39).
Fox ve Miller özgün bir katılımı benimsediğinden bürokrasi yerine 'kamu enerji alanları'
sözcüğünü kullanmışlardır ve bu enerji alanlarında kamu politikası üretim aşamasını rasyonel bir
analiz olarak görmekten ziyade anlamların elde edilmesi süreci olarak değerlendirmektedir. Habermas
ve Arendt'in çalışmalarından ilham alarak ortaya attıkları 'kamusal alan' terimi ile vatandaşlarla ilgili
tartışma, müzakere, anlaşma ve eylemlerin geçtiği kurumsal sınırlarla çevrili söylem arenasını işaret
ederken 'enerji alanı' ile de politika yapmada rasyonel analizden ziyade 'alandaki anlamı yakalamayı'
işaret etmektedirler (Özcan ve Ağca, 2010: 12).
Habermas’ın kamusal alan düşüncesinden etkilenen yazarların Habermas’la ayrıldıkları
noktayı konsensüs yerine sürecin kendisine atıfta bulunmaları oluşturmaktadır. Bir diğer deyişle Fox
ve Miller'a göre bir konsensüse varmak yerine ya da sonuçtan ziyade sürecin kendisi önemlidir. Miller
2000 yılında kaleme aldığı Rasyonel Söylem’e ilişkin makalesinde, söylemi özneler arası, durumsal,
açık uçlu olarak betimlemekte, akabinde ise konsensüsün bir zorlama yada stratejik bir dışlamaya
bağlı olarak gerçekleştiğinden bahsetmektedir (Miller, 2000: 90). O’na göre kamusal söylemde
otoriter bir karar yoktur, bu otoriter dayatmanın yerine toplumda farklılık arz eden dinlenmeye değer
sesler ve eğilimler vardır (Miller, 2000: 90).
Bürokrasinin yerine kullanılan enerji alanlarında anlamların sağlıklı bir şekilde elde edilmesi
ve geçerli bir söylem oluşturmak için dört temel koşul gerekmektedir. Bunlar (Fox ve Miller, 1995:
120).
a)
Katılımcıların birbirine güveninin sağlanması amacına yönelik olarak dürüstlük ya da
samimiyet,
b)
Tartışmanın belirli bir sorunla ilgili olması için niyetlilik,
c)
Üst düzey bir katılımın sağlanması için isteklilik,
d)
Özsel katkı (substantive contribution)
Fox ve Miller’in toplumsal inşacılık (constructivism) görüşü de söylem kuramının ontolojik
duruşunu oluşturması bağlamında önemli bir işleve sahiptir. Her iki yazarın da toplumsal inşacılık
görüşlerinin temel çıkış noktasını Fransız filozof Merleau-Ponty’nin beden-özne kavramsallaştırması
oluşturur. Beden-özne kavramsallaştırmasının temel özelliği gerçekliğin toplumsal olarak inşa edildiği
sonucuna bizi götürmesidir. Bu kavramsallaştırmayı sadeleştirirsek; Morleau-Ponty bizi dış dünyaya
bağlayan bedenin bilinç öncesinde dahi anlam ürettiği üzerinde durur. Burada asıl önemli olan nokta
beden ile dış dünya arasında ilişki kurmaktır. Gerçeklik toplumsal olarak inşa edildiği için toplumsal
kurumlar şeyleştirilemez. Dolayısı ile toplumsal gerçeklikleri değiştirme görevi de projesi olan
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bireylere ait olmaktadır. Burada şeyleştirme (reification) ifadesinden kasıt toplum tarafından yaratılmış
olan sosyal katagorilerin, maddi dünyada var olan değişmez somut nesnel gerçekler olarak
görülmesidir. Şeyleştirme Fox ve Miller’in kamu yönetiminde gözlediği en önemli sorunlardandır.
Fox ve Miller örgütlerin şeyleştirilerek insan gibi özellikler atfedildiğini, örgütsel amaçların bireysel
amaçlar potasında eritildiğini ve örgütsel gerçekliklerin üstünün örtüldüğünü söylemektedir (Fox ve
Miller, 1995:8).
Postmodernizmin önemli bir özelliği olan hakikatin tekliğine inanmama (realitenin tekliğini
reddiye) özelliğinin kamu yönetimindeki karşılığına tekabül eden sivil toplumculuk postmodernizmin
kamu yönetimi disiplinine önemli bir izdüşümüdür. Bu sivil toplumculuk fikri post-modernizmin
tabiatında var olan farklılık ve çeşitlilik kavramlarından hareketle birbirinden farklı toplumsal
grupların bir araya gelmesi mottosundan beslenmektedir. Fox ve Miller’e göre toplumda post-modern
koşullar nedeniyle büyük kültürler erimekte onların yerini ise birbirinden farklı olan küçük gruplar
almaktadır (Fox ve Miller, 1995:8-7). Dolayısı ile Fox ve Miller’in bu görüşünden hareketle çok
sayıda kültürden birisinin baskın olması durumunda diğer kültürler dışlanacağı için çok kültürcü
yaklaşımın kamu kurumlarını revize etmesi fikri postmodern kamu yönetiminin bir yansıması olarak
değerlendirilebilir. Böylece farklı dil, din, cinsiyet ve ırk gibi özelliklere dayanarak bölünen toplumun,
kamu kurumlarında eşit temsili postmodern anlayış esasına göre değerlendirilmelidir.
Postmodernist ideologlarca geliştirilen öznenin ölümü anlayışı kamu yönetimi bağlamında
kamu örgütünün gücünün azaldığı bir duruma denk düşmektedir. Çünkü bu ideologlara göre örgütsel
yaklaşımın temel itici gücü sanayileşme olgusudur. Dolayısı ile örgütsel yaklaşım ussallığı, verimliliği
ve araçsallığı vurguladığı için kamu politikası bürokrasinin üst yönetim kadrolarınca belirlenir ve bir
statik durumu yansıtır (Jun, 2006: 22). Bu yüzden dolayı post modernist ideologların üzerinde çalıştığı
konu kamu hizmetlerinin yeniden tanımlanmasına ve geleneksel devlet örgütlenmesi dışında bu tür
hizmetlerin nasıl yerine getirileceğine ilişkindir. Bu şekilde görüş beyan eden ideologlara göre devlet
ya da örgütler inanış kalıpları ile çerçevesi çizilmiş tarih içerisinde yaratılmış yapılardır. Bu nedenden
dolayı da bu yapılanmalar toplumsal tartışmaya açılmalı, gerekirse toplumsal ihtiyaçlar ekseninde
yeniden yaratılmalıdır.
Postmodernist bakış açısının kamu yönetimi üzerindeki bir diğer yansıması çoğulculuk, çok
yöntemcilik ve müzakereci bir yönetim anlayışına ilişkindir. Bu çok yöntemliliğe ve çok sesliliğe
ilişkin yansımalar üst anlatılara karşı olmak olarak da nitelendirilebilir. Üst anlatılara karşıt olmak
hiçbir bakış açısını ayrıcalıklı olarak görmeme olarak tanımlanabilir. Farmer’e göre birbirine zıt ve
çelişkili söylemler ya da yaklaşımlar kamu yönetiminde bir enerji yaratmaktadır (Farmer, 2001: 475).
Postmodernizmin uzmanlaşma karşıtlığı bakış açısı rasyonelliğin bir eleştirisi olarak kamu
yönetiminde yer edinmektedir. Postmodernistlerin rasyonaliteye yüklediği eleştiri araçsal ilişkilerin
başka her türlü iletişimin yerini alması gerekçesi ile yabancılaşma üzerine kuruludur (Yalçın, 2010:
326). Modernizmin yarattığı bir kavram olarak değerlendirilen aşırı ussallık modern örgütlerde
önceden belirlenmiş davranış kalıplarını örgüt içerisindeki çalışanlara dikte etmesi gerekçesi ile post
modernlerce tenkit edilmektedir (Yalçın, 2010: 326). Onlara göre uzmanlaşma anlayışı vatandaşları
pasif bir varlık olarak görmektedir. Buna ek olarak postmodernler, rasyonelliğin toplumda genel
ilkeler ve teknikler yaratması nedeniyle toplumda herhangi bir sorun olması durumunda demokratik
yollara başvurulmadan bu sorunların çözümü gerçekleştirilmeye çalışılmasından dolayı ussallıkla
demokrasi arasındaki olumsuzluktan bahsederler (Yalçın, 2010: 326)..Postmodernistler kamu yönetimi
disiplininde ussallıktan ziyade hayal gücünün var olması durumunda bürokratların ya da kamu
yöneticilerinin kapasitelerini geliştirmeye çalışacağını ve risk alarak kayda değer atılımlar
yapabilecekleri görüşünden hareketle hayal gücü ile liderlik veya stratejik yönetim arasında sıkı bir
ilişki kurmaktadır (Frederickson vd.,, 2012: 156).
Postmodern düşünce, bilgiye ilişkin modern olgucu yaklaşımlar yerine, son derece göreceli
birtakım alternatifler sunmaktadır. Postmodern söylemin olguculuğu inkârı, yönetim boyutunda ele
alındığında modern yönetim düşüncesinin veya bürokratik yönetim modelinin temelden sarsılmasına
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yol açmaktadır. Dolayısı ile Wilson’un idare-siyaset ayrımına, Taylor’un bilimsel yönetim anlayışına
ve Weberyen bürokrasi kuramına dayanan üst anlatılardan vazgeçilmesi gerektiği fikri postmodern
kamu yönetimi bağlamında değerlendirilmektedir (Okçu, 2003: 109).
Postmodernist görüş benzerliklerden çok farklılıkları, evrensellikler yerine aşırı çoğulculuğu,
bütüncül yaklaşımlar yerine bölünmeyi ön plana çıkardığı için, toplumun diğer ögelerinde olduğu gibi
yönetsel yapısında da bir dönüşüm söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan kamu yönetiminde
merkeziyetçilikten yerelliğe doğru yer değiştiren, yerinden yönetimi, yatay örgütlenme biçimini ve
esnek uzmanlaşmayı ön plana çıkaran, genel birimler yerine ayrıksı yapıları, geçici ya da
kendiliğinden oluşan (ad hoc) yapılanmaları gündeme getiren bir anlayış söz konusudur (Saran, 2004:
15).
Toplumu dilin kullanımı aracılığı ile kurulan ve aynı zamanda dil aracılığı ile anlaşılabilen bir
anlam ağı olarak kurgulayan post modern kurama göre post modern örgütler de dilsel açıdan
değerlendirilmektedirler. Yumuşak bir hiyerarşik düzenin var olduğu bu tip örgütlerde örgütün belirli
koşul ve durumlara göre işlerlik gösterebileceği bir yapıdan bahsedilmektedir. Bu yapı içerisinde var
olan örgütlere dilsel açıdan bakılarak organizasyonların ya da kurumların gerçekliklerin belirleyicisi
değil, dil oyununun ürünü olduğu ileri sürülmektedir (Murphy, 1989: 127-151). Üstün ve nesnel duruş
fikrini reddeden, evrensel zorunluluklar yerine durumsal koşullara göre işleyen post modern örgüt
yapılanması yerinden yönetimi ön plana çıkaran ad hoc örgütlenme biçimlerine yer vererek sorunların
çözümünde merkeziyetçi bir anlayış yerine yerel ihtiyaçları baz alan bir çözüm mekanizmasını
savunmaktadır.
Buraya kadar anlatılanlardan yola çıkarak postmodernizmin kamu yönetimine yansımasını
daha genel bir terimle ifade etmek gerekirse yönetişim kelimesini kullanmak yerinde olacaktır.
Yönetişim kavramı ile anlatılmak istenen temel düşünce ise kamu politikalarının alınmasında ve
uygulanması sürecinde halkın temsilcisi olan seçilmiş politikacılardan ziyade toplumda farklılıkları ve
çeşitlilikleri barındıran sivil toplum kuruluşlarının, yerel oluşumların ön plana çıktığı bir yönetim
biçiminden bahsedilmektedir. Bu şekilde amaçlanan şey plancılığı, belli yöntemlere dayalı rasyonel
sistemi lağvedip yerine kamu politikası alımında ve uygulanışında uzlaşıya dayalı bir sistemi tesis
etmek olarak nitelendirilebilir.
Karmaşık ilişkilerin söz konusu olduğu, örgütteki bireyler arasındaki ilişkilere ve iletişime
önemli görevler atfedilen post-bürokratik örgütlerin sınırları post-modern dönemde oldukça
belirsizleşmiştir. Özellikle 1960 ve 70’ler sonrasında devletin küçültülmesi yönündeki uygulamalar
karşımıza işletme tarzı yönetim türlerini çıkarmıştır. Dolayısıyla, sayıları artan çok sayıda örgüt kamu
örgütlerinin egemen konumuna büyük tesirde bulunmuş ve bu durum kamusal örgütlerin hem
sınırlarına hem de işlevlerine ilişkin önemli zedeleyici unsurlara yol açmıştır. Kamu örgütlerindeki
özelleştirme politikaları, özel örgütlerle sözleşmeye dayalı ilişkiler, yerinden yönetim ilkesinin artan
önemi, müşteri memnuniyetine verilen önem ve performans denetimi şeklindeki gelişmeler örgütlerin
önceden belirlenmiş kıstaslara göre hareket etmesini engellemiş böylece post modern kuramın kamu
yönetimi üzerindeki yansımalarına ışık tutmuştur.
4.

POSTMODERNİZMİN
UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK

KAMU

YÖNETİMİ

ÜZERİNE

Türkiye’de 1980’li yıllarla gündeme gelen yeni sağ ve yaşanan sosyo-ekonomik ve kültürel
değişim hem siyasette hem de kamu yönetiminde de birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir.
Türk kamu yönetiminde 1980 sonrasında ‘yeniden yapılanma’ kavramı en sık kullanılan kavramlardan
biri haline gelmiştir. Özellikle kamu yönetiminin daha etkili ve daha verimli kılınması için yeniden
düzenleme çalışmaları ‘idari reform’ kavramı ile özdeşleştirilmiştir. İdarede reforma ilişkin yapılan
tüm reformlar klasik kamu yönetimi anlayışının yetersizliklerini elimine etmeye yönelik
gerçekleştirilmiştir. 1980’li yıllardan sonra etkisini gösteren değişim hareketinin kavramsal karşılığını
esasında yeni kamu yönetimi anlayışı oluşturmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışı kamu sektöründe
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tıpkı özel sektör örgütlerindeki gibi rekabetin öneminin artırılması çabalarını, kamu sektöründe de özel
sektör yönetim tekniklerinin uygulanmasını, kaynakların kullanımında disiplin ve tutumluluğu, halkın
tüm kesimlerini kucaklayan bir kavram olan yönetişimi, şeffaflığı (açık enformasyon kanallarının
kullanılması), vatandaşın müşteri olarak görüldüğü bir anlayışı, farklılığı esas alan mal ve hizmet
üretimini, performansa bağlı bir kontrol sistemini ve ücretlendirmeyi içermektedir. Esasında kamu
yönetiminin geçirdiği değişim çizgisinin yeni kamu yönetimi anlayışı ile uzantılı olması ve YKY’nin
pek çok özelliğinin postmodernizmin yönetim alanındaki yansımasına ışık tutması postmodern kamu
yönetiminin yeni bir şey söylemekten ziyade olanı güncellemesini beraberinde getirmektedir.
YKY anlayışı ile çok sayıda benzer özelik gösteren postmodernizmin Türkiye’de bürokratik
elitizm zihniyetini değiştirdiği ve bürokratik elitlerin bürokrasi içerisindeki konumunu aşındırdığı
iddia edilebilir. 1980’li yıllardan itibaren yönetişim kavramının teorik alandan pratik alana
uygulamaya geçmeye başlaması ve buna bağlı olarak ‘öteki’ olarak nitelendirilebilecek aktörlerin
karar alma sürecine katılımının artması bürokratik elitlerin konumu oldukça sarsmıştır. 1980’li
yıllardan günümüze, bürokrat-aydın elit kesime rağmen din, tarih, kültür, gelenek gibi değerler ön
plana çıkmaya başlamış, merkeze karşı yerelllik, ulusal kimliğe karşı etnik/dini kimlikler, hiyerarşiye
karşı yatay yönetim ilişkileri ön plana çıkmaya başlamıştır.
Postmodern dönemin kamu yönetimi esnek, ağ yapılı, e-bürokratik olarak örgütlenmektedir.
Kamu yönetiminde postmodern dönem olarak nitelendirilebilecek paradigma değişimi kamu denetimi
açısından da birtakım değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Kamu yönetiminin denetlenmesinde
performans, süreç analizi, etkililik, verimlilik, kalite gibi unsurların kamu yönetiminin denetimi
konusunda da birtakım değişiklikler yarattığı söylenebilir. Ombdusman yönetimi aslında post modern
kamu yönetimi ile gündeme gelen yönetim yöntemlerini içermektedir. Türkiye’de 2012 yılında
kurulan ve 2013’ de şikâyet almaya başlayan ombudsmanlık kurumu da postmodern kamu yönetimi
anlayışı çerçevesinde değerlendirilebilir.
Türkiye’de devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkilerin geçmiş dönemlerindeki sıkıntılarına
rağmen, son 10 yıl içerisinde sivil topluma yönelik olarak önemli reformlar yapıldığı, devletle STK’lar
arasında diyalog ve işbirliği tesis etmeye yönelik yeni mekanizmalar oluşturulduğu söylenebilir.
Gerçekleştirilen bu düzenlemelerle kamu hizmetlerinin sağlanmasında ve politika oluşturma sürecinde
işbirliğinin tesis edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Ancak Türkiye’de hızlı değişim sürecine girildiği
göz önüne alındığında, Türkiye’deki nüfusa oranla STK sayısının düşük olduğu, Türk halkının
genelinin sivil toplum hareketinden düşük kaldığı karşımıza çıkmaktadır. Bu da postmodern anlayışın
ve yeni kamu yönetimi anlayışının ‘‘yönetişim’’ boyutunun gedik kalmasına neden olmaktadır.
Türkiye’de kamu yönetiminin temel sorunları (kuralcılık ve sorumluluktan kaçma,
merkeziyetçi eğilimin fazla olması, bürokratik kırtasiyecilik, aracılık vb.) ile birlikte yönetişimin, sivil
toplumun yeterli düzeyde tesisinin gerçekleşmediği düşünüldüğünde kamu yönetiminde postmodern
anlayışın doğrudan bir şekilde uygulanamadığını ancak bunun lineer bir şekilde belirli politika
çıktılarında görülebileceğini söyleyebiliriz.
4. SONUÇ
Kamu yönetiminde postmodernist anlayış olguculuk (pozitivizm) ve objektif toplum biliminin
anti tezi olarak düşünülebilir. Postmodernistler modernizmin pozitivist, rasyonel bakış açısını
eleştirerek modernizmin egemen değerlerini temelden sarsmışlar, bütünleştirici yaklaşımlar yerine
bölünmüş veya parçalanmış bir yapıyı, çoğulculuğu, yerel unsurları ön plana çıkararak tıpkı toplumun
diğer öğelerinde söz konusu olan değişimler gibi yönetim konusunda da önemli bir değişimi ortaya
çıkarmışlardır. Bu değişim süreci içerisinde de geleneksel kamu yönetimi anlayışı değişime uğrayarak
daha esnek üretim yapısına sahip, hiyerarşinin azaldığı, karar alma mekanizmasında katılımın
desteklendiği, örgütsel güven, örgütsel kültür gibi kavramlar üzerinde odaklanılan; durumsal
zorunluluklara göre hareket eden, nispeten daha küçük ve daha karmaşık hale gelen, sınırlarının
belirsizleştiği örgütlerin varlık kazandığı bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.
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Postmondernizm bir yandan özelleştirme, vatandaş odaklı yönetim, sözleşmeci devlet anlayışı,
özel alanın kamusal alana göre genişletilmesi gibi anlayışları ön plana çıkararak kamu yönetiminde
katılımcılığı, şeffaflığı, etkinliği ve etkililiği artırıcı olumlu katkılar sunarken diğer yandan da
merkezden merkezkaça, evrenselden yerele, topluluktan toplumun bölünmesine, ayrımcılığa ve hatta
ulusal birliğin bozulmasına kadar giden tehlikeli sonuçlara da gebe olabilmektedir.
Rekabeti artıracağı gerekçesiyle özendirilmeye çalışılan ve dünyanın pek çok ülkesinde
tartışılan özelleştirme uygulamalarının da çoğu ülkede istenilen sonucu vermediği görülmektedir. Özel
örgütlerde karşılıklı etkileşim ve yardımlaşma çerçevesinde cereyan eden ilişkilerle misyon ve vizyon
odaklı değerlerin tamamen kamu örgütlerine aktarmanın zorluğu da düşünüldüğünde kamu yönetimini
etkileyen postmodern görüşlerin pratikte bir
uygulama
sıkıntısı içinde olduğu;
etkinliği/etkililiği/ekonomikliği ve şeffaflığı sağlamada her zaman istenilen sonuçları vermediği
görülecektir.
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ÖZ
1980’lerde yeni sağ adı verilen politikalar devletin alanını daraltmayı amaçlamışlardır. Sosyal devlet ya da
Weberyen devlet, yeni sağ perspektiften aşırı-rasyonel, bürokratik, hiyerarşik ve anti demokratik olmakla eleştirilmiştir.
Küreselleşmeyle birlikte piyasa, yönetişim, sivil toplum, esneklik, verimlilik ilkeleri üzerinde devlet yeniden
yapılandırılmıştır. Ancak bugün devletin başarısı kamu hizmeti ölçütü dahil olmak üzere Weberyen kriterlerle
ölçülmektedir. Başarısız devletleri gösteren kırılganlık indeksi, meşru otorite, istikrar, hukuk devleti, kamu hizmetinde
eşitlik gibi kriterlere göre temellenmektedir ve bu indekse göre dünyadaki devletlerin çoğu başarısız devlet kategorisine
düşmektedir. Sonuç olarak, devleti yeniden yapılandırmak için yapılan reformlar başarılı bir noktaya ulaşamamışlardır.
Anahtar Kavramlar: Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi, Yeni Kamu İşletmeciliği, Reform, Başarısız Devlet
To Imagine The Mars but To Live Facts in The Earth: Towards to The Failed States Age
Abstract
In 1980’s, the new policies known as new right aimed for narrowing down of the State. Weberyen or Social State
was critisized by new right perpective as extreme rational, bureaucratic, hierarchic and anti democratic. With the
globalization State was rebuilded on principles of market, governance, flexibility, civil society, efficiency. But today,
success of the state, including public service criteria, is evaluated by global actors according to Weberian principles.
Fragility index which is used to show the failed states in the world based on principles legitimacy, stability, constitutional
state, equality in obtaining public service, sustainability and this index shows that most of the States in the world have
been falled in Failed State Category. As a result, it is said that new reforms for rebuilding state have not reached at
succesful point.
Key Words: Public Administration, New Public Administration, New Public Menagement, Reform, Failed State

1. GİRİŞ

İnsanoğlunun uzay çalışmalarına hız verdiği ve Mars’ta koloni kurmayı planladığı bir dönemdeyiz.
Tabii ki bu çalışmanın konusunu, Mars’ta temel ihtiyaçların nasıl karşılanacağı, koloninin kendine
yeter hale ne zaman geleceği, iş bölümü ve uzmanlaşmanın ne şekilde belireceği gibi soruların
yanıtları oluşturmamaktadır. Ancak mevcut düşünme yöntemleriyle İnsanoğlu, Mars’a gitmeyi hayal
etmekle birlikte, tıpkı Star Wars serisinde görüldüğü üzere en ileri teknolojilerin kullanıldığı bir
ortamda dahi binlerce yıllık düşünce kalıplarını/alışkanlıklarını -savaş, mücadele, sınıflar, koloniler
vs.- korumayı sürdürecektir.
Mars’a gitmek insanoğlu için bir hayal olmaktan çıktı ancak yerkürede hala bir arada yaşamaya ve
bir arada yaşamaktan kaynaklanan sorunların çözümüne ya da ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
ontolojik bir kriz yaşanmaktadır. Bu ontolojik kriz, politik ve yönetsel yöntemler ile bu yöntemleri
uygulamak için geliştirilen tekniklerinde sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Fakat burada yeni olarak
sunulan sivil toplum, üçüncü sektör, sosyal yurttaşlık, kozmopolitizm, yerelleşme, yeni kamu yönetimi
vb. yaklaşımlarla temel ihtiyaçları karşılayacak olan bir kamu yönetimi inşasının sonuçlarına ilişkin
değerlendirmelere yer verilmektedir. Yeni olarak sunulan kavramların vaat ettikleri bir yana,
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birbirinden apayrı gerçeklikler biçiminde görünen ama aynı gerçekliğin farklı tezahürleri olarak ortaya
çıkan çelişkilerin var olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Teknoloji aracılığıyla artan iletişim, ortak
zevkler, benzer tüketim kalıpları ile parlak görünen ortak bir dünyanın içerisinde yaşıyor gibiyken,
yanı başımızda kaçakları, göçmenleri, yabancıları bir sorun olarak görmekteyiz. Bir taraftan
demokratikleşme, katılım, yerel yönetim derken diğer taraftan ekolojik sorunlar, terör, şiddet,
hastalıklar gibi yerel otoriteleri aşan küresel risklerle yüz yüzeyiz. Daha da önemlisi her geçen gün
etnik, dinsel, mezhepsel, cinsiyetçi referansların belirginleştiği, açlık ve yoksulluğun dünyanın üçte
birini asgari kamu hizmetlerinden faydalanmaktan alıkoyduğu, istikrarsızlığın ve belirsizliğin
yaygınlaştığı bir dünyada istikrarlı, kurallı, etkin ve verimli bir kamu yönetimi aramaktayız. Bu durum
karşısında uzun süre Janus gibi davranmak olanaklı gözükmemektedir. Yeni sıfatıyla çözüm olarak
sunulan teori ve uygulamaların yeni sorunları çözme kapasitesine sahip bir devlet inşa etmekte
başarısız kaldığı ortadadır.
Çalışmamızın ilk bölümünde devletin kamu yönetimi özelinde kavramsal çerçevesi çizilmekte ve
modern rasyonelliğe göre yapılanan kamu yönetiminin tarihsel süreçte dönüşümüne yer verilmektedir.
İkinci bölümde kapitalizm ile kamu yönetimi arasındaki ilişkinin devamı mahiyetinde yeni sağla
birlikte yeni kamu yönetiminin moda kavram ve uygulamaları haline gelen ilkelere değinilmekte; son
bölümde bu çabaların sonuçları incelenmektedir. 80 sonrasında hızla gerçekleştirilen reformlar ile
ardından küreselleşme süreciyle yaşanan hızlı değişikliklerin devletin sorun çözme kapasitesini ve
meşruiyetini zayıflattığını ve temel kamu hizmetlerinin verilmesini de engelleyen otorite boşluğuna
yol açtığını olgular, ortaya koymaktadır. Bu durum, Weberyen ilkeleri başarı ölçütü olarak kabul eden
“failed state/başarısız devlet” kavramıyla literatürde açıklanmaktadır.
2. KAMU YÖNETİMİ İLE RASYONELLİK İLİŞKİSİ
Kamu kelimesi, aslında en iyi ifadesini Romalı düşünür Çiçero’nun “res publica” sında
bulmaktadır. Zamanla public, kamu, kamusal, genel, halk, devlet gibi anlamlar da kullanılmakla
birlikte kamu/kamusal kelimesinin sıfat olarak kullanıldığı her durumda-kamu yararı, kamu erki,
kamusal alan, kamusal mal, kamu yönetimi- res publica etrafında düşünülmelidir. Res Publica, ortak
çıkar etrafında hukuk bağı ile bağlı olan yurttaşlar topluluğudur. Roma’da res publica, res private ile
birlikte tanımlanmaktaydı. Kent ölçeğinderes private ile res publicanın sınırları daha belirgin bir
şekilde çizilebilmekle birlikte, res publica, bu topluluğun ortak işleri ve sorunlarının yürütülmesini de
içermekteydi. Roma’da modern devlet örgütlenmesinden farklı olsa da Senato tarafından atanan
yöneticiler eliyle, res publicanın yani siyasal bir varlık/bütün olarak hukuk bağı ile bağlanmış
yurttaşlar topluluğunun ortak işleri ile ortak şeylerin yönetimi gerçekleştirilmekteydi. Bu açıdan
“kamu”dan söz edildiğinde, Roma’nın res publicasından, ki bugün respublica/cumhuriyet kelimesi bu
kavramdan gelmektedir- “hukuksal bir güvenceye sahip eşit yurttaşlardan oluşan bir “topluluk”a
göndermede bulunan anlamıyla ele alınmalıdır. “Kamu” böyle anlaşıldığında, yurttaşlık, eşitlik, haklar,
özgürlükler ile ihtiyaçlar birlikte düşünülebilir ve kimlerin bu kamunun bir parçası olacağı bu ilkeler
çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu şekilde kamu yönetiminin kamu sektörü ya da sadece profesyonel
yönetimle ilişkili bir şekilde ele alınmasının önüne geçilebilir.
Kamu yönetiminin literatürde sanayileşme sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak daha çok
odaklanılan yönetim ayağını, iş bölümü, uzmanlaşma ve hiyerarşinin ortaya çıkması oluşturmaktadır.
Modern anlamda kamu yönetimi, sanayileşmeyle birlikte karmaşıklaşan toplumun ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, uzmanlaşmış, mesleki açıdan farklılaşmış bir bürokrasinin varlığıyla ortaya
çıkmıştır. Kamu yönetimi, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için alınan kararları/mevzuatı, oluşturulan
kurumları, bu kurumların işleyişini ve personelini içeren bir mekanizma olarak düşünülmektedir. Bu
yaklaşım, kamu yönetimi olgusunun toplumdan soyutlanmasına, kamu ile yönetim arasındaki ilişkinin
zayıflamasına, görece donmuş bir yapının toplumun üstünde konumlanmasına yol açmıştır. Yönetsel
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alanın Avrupa’da bürokrasi ve idare, ABD’de kamu yönetimi olarak karşımıza çıkması ya da devlet
olarak idealleştirilmesi yönetsel alanın/aynı gerçekliğin farklı tezahürleri olduğu gerçeğini değiştirmez
(Akbulut, 2010). Fişek’in “ilk günah”a benzettiği iş bölümü, uzmanlaşma ve hiyerarşinin devlet ayağı
olan bürokrasi, modern dönemde hem bir üretim tarzını yeniden üretmek hem meşruluğu için kamunun
ihtiyaçlarını karşılamak hem de kendi iç işleyişini sürdürmek durumunda olan bir yapı/aktör olarak
farklı tarihsel koşullara göre şekillenmiştir (Eroğlu, 2002)).
Modern dönemde, kamu ile yönetim arasındaki ilişki, Weber’in amaç yüklü rasyonel eylem adını
verdiği eylemin ürünü olan yasal-ussal otorite aracılığıyla kurulmaktadır. Modern devlet, klasik
tanımıyla belirli bir toprak parçası (coğrafik unsur) ile halk (demografik unsur) üzerinde egemenlikten
kaynaklanan otoriteye sahip örgütlenmiş bir iktidar formu(bürokratik unsur)dur. Bu anlamda
bürokrasinin, modern dönemin en belirgin özelliği olarak tüm ideolojik devlet yapılanmalarında
karşımıza çıkması bir olgudur. Liberal, sosyalist, faşist sıfatlarından bağımsız olarak bürokrasi modern
devlet olgusunun bir sonucuydu ve teorik açıdan devlete en karşı olması gereken ideolojilerden birisi
olan liberalizmde devletin “zorunlu kötülük “ kabul edilmesi bunun en önemli göstergesiydi.
Bürokrasi, sınırlı ya da yaygın ölçekli olsun, Wilson Woodrow’un “siyaset-yönetim ikiliği” nde
temellendirildiği şekliyle tarafsız, objektif bir yönetim aygıtı ve/veya siyaset alanında alınan kararların
uygulayıcısı varsayılmaktaydı. Bu ayrım, baskı araçlarına sahip bürokratik bir aygıtın devleti ele
geçiren egemen sınıfın aracı olacağını varsayan Marxist yaklaşıma da içkindi. Çünkü devlet alt yapıya
bağımlı olduğu varsayılan üst yapının içerisinde konumlandırılmıştı. Weber’in rasyonaliteyle
açıkladığı, Wilson’un ABD’deki spoils sisteme karşı profesyonelliğin alanı yapmaya çalıştığı
bürokrasi, modern dönemin farklı kaygılardan beslendiği için her ülkenin tarihsel koşullarına göre
şekillenen en önemli unsuruydu ve Lu’nun yer verdiği şekliyle 1927 yılına kadar siyaset-yönetim
dikotomisi hakim kamu yönetimi paradigmasını oluşturmaktaydı (Lu, 2013: 308).
Amerika’da Avrupa’daki kadar bütünlüklü ve sistematik bir tasarıma dayalı bir bürokrasiden söz
etmek, Amerikan ulus devletinin oluşum sürecinde olanaklı değildi. Politik olarak bütüncül olmayı
zorlaştıran Hamiltoncu, Jeffersoncu, Wilsoncu ve Madisoncu idealler, değerler ve mantıklar vardı.
Amerikan geleneği, karşılaşılan güçlüklere çözüm aramayı içeren pragmatik ve ilaveci bir süreç
üzerine inşa edilmişti. Avrupa geleneğinde devlet vurgusu daha fazlaydı. Çünkü Amerika’da
Avrupa’da olduğu gibi binlerce yıldır kök salmış Kilise, aristokrasi gibi yerleşik kurumlar yoktu.
Yerleşimci adı verilen ilk Avrupalı göçmenler liberal düşünceleri hayata geçirebilecekleri, yeni bir
dünya kurabilecekleri bir kıta bulmuşlardı. Kendilerini yönetme geleneği ya da öz yönetim geleneği
olan koloniler önce yerel yönetim geleneğini içeren eyaletler oluşturmuşlar, bu eyaletler de
Bağımsızlık Bildirgesi’nin ardından bir Anayasa oluşturarak federatif ulus devlet çatısı altında
birleşmişlerdir. Avrupa’da ise merkezi ulus devletlerin oluşumunu belirleyen, monarşilerin aristokrasi
ve Kilise’yle mücadele ve ilişki biçimleri olmuştur. Örneğin Tocqueville(1995), Eski Rejim ve Devrim
isimli çalışmasında aristokrasinin imtiyazlı şehirlerin yerel otoritelerinin Louisler döneminde
zayıflatılarak merkezde toplandığını ve memurlar eliyle saraya bağlı bir bürokrasi oluştuğunu
söylerken Devrim’i aslında feodaliteyi çözen, bu süreci devam ettiren “Büyük Olay” olarak
açıklamaktaydı. Almanya’da ise Junkerlerin yer aldığı bürokrasi bizatihi Almanları birleştiren güçtü.
İmparator II. F. William, güçlü askeri yapıyı-otorite ve disiplini- halkı için de model olarak almış, bir
Junker olan Şansölya Bismark’ın katı otoriter kişiliği altında parçalanmış Alman devletçiklerini Prusya
çatısı altında toplamıştır. Güçlü ordu, güçlü bürokrasi, planlı ekonomi ve disiplinli hayat tarzı
Almanların karakteristiği haline getirilmişti (Roskin, 2009: 201-203). Böyle bir ortamda Hegel de
devleti, ihtiyaçların alanı olan sivil toplumdaki tikel çıkarların ortak/evrensel çıkarla sentezlendiği yer,
evrensel çıkarı düşünerek hareket eden memurların yer aldığı kutsal bir alan olarak görmekteydi; tikel
çıkar, devlet dolayımıyla evrensel olanla buluşmaktaydı(Hegel,2004 ).
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Devlet, aynı zamanda toplumsal yaşamın bütün alanlarını modernizmin “ratio”suna göre “rational”
kılan düzenlemeleri yapan bir araç olarak ta önemliydi. Çünkü modern öncesi dönemden farklı olarak
toplumsal hayat aklın ürünü olan dünyevi kurallara göre düzenlenmekteydi. Zaten “rational”ın
“ratio”su akıl, ölçü, logos gibi anlamlara gelmekteydi ve rational/rasyonel olan bu ratio’ya/Akıl’a
uygun olan kurallar, eylemler anlamına gelmekteydi. Bürokrasi kendisi rasyonel bir aygıt olmanın
ötesinde bizatihi bu ratio’ya uygun olarak yeryüzünde toplumların tabi olacağı evrensel rasyonel
kuralların uygulayıcısı/aktarıcısı işlevini görmekte olduğu için önemliydi.
Ancak bu rasyonel örgütlenmenin bir ayağı daha vardır ve bürokratik rasyonalizasyon tek başına
ele alındığında eksik kalmış olur. Bu diğer ayak, kapitalizmle birlikte üretim sürecinin karı sürekli
kılacak şekilde rasyonelleşmesidir. Habermas’ın ifadesiyle, modern dönemde kendi iç işleyişine sahip,
görece özerk, örgütlenmiş iktidar formuna bürünen iki alan kapitalizm ile bürokrasidir. Kamu
yönetimi, bu iki alan arasındaki ilişkilerin niteliğine göre 1927’ye kadar siyaset-yönetim, 1927-37
arasında kamu yönetimi ilkeleri, 1950-70 arasında politik bilim olarak kamu yönetimi, 1970’lerde
işletme olarak kamu yönetimi ve 1990’lardan günümüze yönetişim olarak kamu yönetimi etrafında
tartışılmış ve dönemlere göre hakim paradigmalar oluşmuştur (Lu, 2013:308). Bu şema, Yeni Kamu
Yönetimi tartışmasının kökeninin neden 70’li yıllara, Kamu Politikaları disiplininin kökeninin de
neden 50’li yıllara dayandığını, günümüzde neden yönetişimin ön plana çıkarıldığını açıklamaktadır.
Bu uygulamaların ya da bir aygıt/alan/aktör olarak kamu yönetiminin modern dünyada meşruluk
dayanağını res publica sağlamaktadır. Ancak republic-cumhuriyet olarak adlandırılan günümüz
devletleri, egemenliklerinin ulustan alan devletler olmakla birlikte ulus, halkın seçtiği temsilciler
aracılığıyla devleti yönetmektedir. Ulus-devletin oluşumu, ulusun tanımı, egemenliğin anlamı üzerine
sayısız tartışma yürütülmektedir. Burada önemli olan, devletin profesyonelleşmenin bir sonucu olarak
toplumdan ayrışmasının, aynı zamanda toplumdan yabancılaşması sürecine tekabül etmesidir. Res
publica, herkesin olandır; günümüzün “republic”i ise her geçen gün meşruluk sorunu derinleşen
devletlerin tanımlamaya çalıştığı bir ulustan egemenliğini almaktadır. Soyut, homojen ve tanımlandığı
anda birilerini o tanımın dışında bırakan bir ulus kurgusudur, bu.
3. KAMU YÖNETİMİ İLE KAPİTALİZM İLİŞKİSİ
Bürokrasinin en önemli işlevlerinden birisi, olağan bir dönemde üretim tarzının sürdürülmesi,
maddi yaşam koşullarının hakim üretim tarzı çerçevesinde yeniden üretilmesidir. Kapitalizmle birlikte
ulusal ölçekte bütünleşik bir pazarın gerektirdiği can ve mal güvenliğini, istikrarı sağlamak, uluslar
arası ticareti güvenceye alacak önlemlerin alınması politik kararların yanı sıra bu süreçleri yönetecek
güçlü bir idari örgütlenmeyi gerekli kılmaktaydı. Bürokrasi, işbölümü ve uzmanlaşmayı,
profesyonelleşmeyi, hesap kitap yapmayı, sürekliliği içeren bir örgütlenmeyle bu gerekliliğin
sonucuydu. Krizler ve Savaşlar (1929 Kriz, I. ve II. Dünya Savaşı), modernizmin rasyonalitesinin ciddi
bir biçimde sorgulanmasına yol açmakla birlikte özellikle Soğuk Savaş Dönemi’nde devlet başat aktör
olmuş ve “büro”nun “krasi” si toplumun kılcal damarlarına kadar yayılmıştır. Savaş sonrası yapılanma
ve rekabet, ulaşım, iletişim, enerji üretim ve dağıtımında tekelleşen devletin, bir yandan ekonomide
kamu yararı ilkesiyle doğrudan üretici olarak yer almasına ve sosyal devlet misyonuyla da eğitim,
sağlık, barınma, çalışma konularında kamu hizmeti sunarak genişlemesine yol açmıştır. Ford’un
fabrika/mekan temelli kitlesel üretime dayalı montaj hattının Fordizm adı verilen üretim tarzına
dönüşmesi ve yaygınlaşması, Keynesyen politikalarla örtüştüğü bu dönemde olmuştur. Ford,
Taylor’un “Bilimsel Yönetimin İlkeleri”ni-iş bölümü, uzmanlaşma, işi parçalara ayırma, montaj- kendi
üretim modelinde kullanmıştır. İşçileri üretim sürecinin/makinelerinin bir parçası haline getiren bu
üretim tarzı en fazla çıktıyı almaya odaklı, çalışanların tulumunu giydiği andan itibaren her türlü
kişiselliğini kapıda bıraktığı salt rasyonel bir tarzdı. Çünkü Fordizm, sosyal devletin ekonomik alt
yapısını oluşturmakta tek tip kitlesel üretim, kitlesel istihdam, kitlesel tüketim döngüsünün itici gücünü
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oluşturmaktaydı. Devlet, en büyük işveren olmanın yanı sıra özel sektörün/ulusal sermayenin
birikimini güvence altına almakta, desteklemekteydi. İşçi sınıfı, sosyal devletin ücret, çalışma,
barınma, sağlık, eğitim, çocuk yardımı, emeklilik benzeri bütün güvencelerinden yararlanmaktaydı.
Benzer güvencelerle çiftçiler- sübvansiyon, destekleme alımı vs.-ve çalışma hayatı dışında kalan
sosyal yardıma muhtaç kesimler-yaşlılar, kimsesizler vs.- de devlet aracılığıyla döngünün içerisine
sokulmaktaydı1.
Lasswell’in kendisi siyaset bilimci olmasına rağmen günümüzde kamu politikaları disiplinin
başlangıcı kabul edilen politika tanımının, “kimin neyi ne zaman alacağı” şeklinde yapılması devletin
modern dönemde oynadığı ve sosyal devlet ile zirveye ulaşan merkezi rolüyle bağlantılıydı (Heywood,
2007: 12). 1950’lerde bir yandan Soğuk Savaş döneminin rekabet ortamında hızlı ve sonuç odaklı
kararlar verme, diğer yandan sosyal devletin artan fonksiyonları nedeniyle kamunun taleplerini
kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak karşılama gerekliliği kamu yönetiminin karar alma
sürecine odaklanmasına yol açmıştır. Karar alma sürecini aşamalara bölerek bilimsel bir yöntem
geliştirmeyi amaçlayan kamu politikası yaklaşımı, aslında Wilson’un klasik yönetim anlayışının bir
devamı niteliğindeydi. Kamu yönetimi alanı, Laswell’in klasik sınıflandırmasıyla, bilgi/veri elde etme,
sorunu tanımlama, formüle etme, talep etme, uygulama, sonlandırma ve değerlendirme aşamaları
istatistik, matematik, bilgisayar programları vs. gibi farklılaşmış disiplinlerle desteklenerek rasyonel
karar almaya zemin oluşturacak şekilde yapılandırılmak istenmiştir. Daha sonra farklı karar alma
aşamaları oluşturulmuş ya/ya da süreç modeli gibi yöntemler geliştirilmişse de bunlar amaca giden
farklı yollar olarak düşünülmüşlerdir. İstikrarın ve göreli refahın başarıldığı bu dönemde Parsons’a ait
sistem yaklaşımı, istikrar ve düzen vurgusunun olduğu refah devleti döneminde Weber’in “amaçsalussal rasyonel örgütlenmesinin bir örneği olarak 1953 yılında siyasal alana taşınmıştır. Göreli denge
durumu, bürokrasiyi bütünün/sistemin amacına göre hareket eden, her biri amaca uygun olarak kendi
işlevini yerine getiren, birbirleriyle uyumlu parçalar/alt-sistemlerden oluşan bir yapı kabul etmeyi
yaygınlaştırmıştır. Easton’ın siyasal sistemi, toplumdan girdi alan- girdileri siyasal sürece tabi tutarak
talepleri karşılayacak şekilde çıktılar- kurallar/ yasalar ya da nihai çıktı anlamında üretilen mal ve
hizmetler- el edilen, toplumun bu çıktılara göre tepkisine göre geri bildirimi alınan bir döngüydü.
Parsons’un sistemi, göreli özerkliğe sahip ekonomi, kültür ve siyaset alt sistemlerinden oluşan
sosyolojik bir bütündü2. Laswell’in karar alma/verme biliminin kurucusu olması, modern kamu
yönetiminin politikayı/politika belirleme işini bilimselleştirme, bunun için sosyal ve teknik rasyonalite
oluşturma temel amacıyla yakından ilişkilidir. Snellen’in belirttiği şekliyle, modern paradigmanın
perspektifiyle rasyonel bilim ile irrasyonel politika arasında; politik bilimin, kamu yönetiminin
bilimselliği ile politikacıların geleneksel yaklaşımları, belirsiz, üstü kapalı değerlendirmelerini içeren
irrasyonellik arasında bir hat çekmekti (2014:94).
70’li yılların paradigması olan işletmecilik ya da yeni kamu yönetimi anlayışı aslında özel sektör
ile kamu sektörünün devasa işletmeler ölçeğinde ve üstlendikleri sorumluluklar açısından benzeşmeye
başladığı bu dönemin ardından gündeme gelmiştir. İlk olarak 1975 yılında Murray tarafından “Public
Administration Review” dergisinde yayımlanan “Comparing Public and Private Management: An
Exploratory” makalede dile getirilen iddiada, örgütsel yapılarda özel sektör ile kamu sektörü
arasındaki farkların ortadan kalktığı belirtilmekteydi. Murray, büyümeye bağlı olarak artan bürokratik
yapılanmalar nedeniyle özel ve kamu sektörü arasında yapısal benzeşme ortaya çıktığını; özel sektörü
sadece kar olgusuyla hareket eden işletmelerin alanı, kamu sektörünü de kamu gücünü kullanarak
girdi-çıktı analizi yapmaksızın kararlar alan örgütlerin alanı olarak tanımlanmasının doğru
olmayacağını öne sürmekteydi (Üstüner, 2000: 17). 1970’lerin sonlarında ortaya çıkan ve derinleşen
ekonomik krizin ardından sosyal devletin yaşadığı kriz, işletme-kamu yönetimi ikiliğini getirmiş,
1
2

Bilgiler için Bkz. Harvey(1998)
Bilgi için Bkz. Duverge(1998)
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öncelikle devletin ekonomik faaliyetlerinin alanı olan kamu sektörünün eleştirilmesine neden
olmuştur.3 Devletten, zarar ettikleri, iyi işletilmedikleri, verimsiz çalıştıkları gerekçe gösterilerek
bilinen adıyla kamu iktisadi teşebbüslerini özel sektöre devretmesi istenmiştir. Özelleştirmelerin ana
temasını ilk aşamada bu teşebbüslerin devri oluştururken sonraki aşamalarda sosyal devlet döneminde
hak çerçevesinde düşünülen eğitim, sağlık, ulaştırma vb. hizmetlerin özel sektör eliyle görülmesi ve
ücretlendirilmesi temalarıyla özelleştirme politikaları sürmüştür. Sosyal devlet eleştirileri üzerine inşa
edilen politikalar, devletin sosyal sıfatının içerisinde yer alan bütün işlevlerini piyasaya devretmesiyle
sonuçlanmıştır. Yeni kamu yönetimi karşımıza,
a) Devletin faaliyet alanını daraltmak anlamında küçülmek;
b) Yönetim ideolojisi teorisini, özel sektörün uygulamalarını (managerialism) kamu
yönetimine uyarlamak;
c) Girişimci yönetimler mantığını kamu yönetimine aktarmak;
d) Karar alma süreçlerini hizmeti kullananlara yaklaştırmak anlamında yerelleşmek;
e) Katı hiyerarşiyi önlemek ve esneklik kazandırmak amacıyla bürokrasiyi azaltmak;
f) Bazı durumlarda ve gerekli şartlar oluştuğunda mal ve hizmet sunumunu dışarıdan özel
sektör firmalarına yaptırabilmek, piyasadan yararlanmak amacıyla özelleştirmek ilkeleri
biçiminde çıkmaktadır (Özer, 2005: 19-22).
Yeni sağ adı verilen ideolojinin temel varsayımlarıyla meşrulaştırılan bu yapılanma sürecinde,
piyasa lehine devleti küçültmek amacıyla özelleştirmenin yanı sıra yerelleşme ve deregülasyon
politikaları hayata geçirilmiş ve IMF, Dünya Bankası gibi uluslar arası aktörlerle dünyada
yaygınlaştırılmıştır. Özelleştirmelerle ekonomik faaliyet alanı daraltılan devletin, geriye kalan faaliyet
alanlarında da yeni sağ politikalar doğrultusunda yapılanması söz konusu olduğunda yeni kamu
yönetimi gündeme gelmiştir.
Bu dönem, karşılaşılan sorunlar karşısında klasik kamu yönetiminin üzerinde temellendiği
modern paradigmanın sarsıldığı bir dönemdi. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı”, Lyotard’ın
“Postmodern Durum”, feyerabend’in “Yönteme Hayır” ı, aslında ilerlemeci, evrensel bilim anlayışının
ve onun kullandığı pozitivist yöntemin eleştirisini yapmaktaydılar. Bilimsel de olsa bilgi görelidir,
tarihseldir, durumsaldır ve dolayısıyla iktidar ile ilişkilidir. Modernizm süreci, kendi içinde çelişkili
işleyen bir süreç olduğu için başından beri eleştirel karşı bir gelenek var olmaktaydı. Kamu yönetimi
alanında Snellen’in yer verdiği ekonomik, bilimsel, yasal ve politik rasyonalite ayrışmaktaydı. Bu
ayrışma öyle bir aşamaya ulaşmıştır ki; karar vericinin karar verirken/hukuk kurallarını yorumlarken
kendisine dayanak oluşturacağı kurucu bir temeli kalmamıştı(2014:101). Önerilen ise literatürde Fox
ve Miller’ın tartıştığı, Snellen’in de önerdiği post modern paradigmaya uygun çoklu rasyonaliteye
dayanan, üst anlatılar içermeyen, kimseyi dışlamayan, iletişime açık bir kamu yönetimi modelidir.
Küreselleşme sürecinin belirsizlik, görecelik, öngörülemezlik durumu yarattığı bir dünyada kamu
yönetiminin bu ilkelere yaslanması değil, bu durumlara hazırlıklı olması gerekmektedir.
4. YENİ OLAN NE? İNŞA MI, ÇÖZÜLME Mİ?

Sosyal devletin krize girmesiyle bir anda refah devleti eleştirileri geçerlilik kazanmaya
başlamış ve kamu yönetiminde kamu işletmeciliği yaklaşımı devletin küçültülmesi ve etkin kılınması
sloganı etrafında yeni bir model olarak sunulmuştur (Akdoğan,2007). Yeni sağ politikaların tüm
Ülkemizde yaşanan kavram kargaşasının altında, Avrupa’ya uyum sürecinin etkisinde şekillenen bürokratik sistemimizin
1980’lerden sonra belirgin biçimde Amerikan etkisine girmesi ve Amerikan yönetim geleneği literatürünün çevirilerle
ülkemize aktarılması yatmaktadır. Bu kargaşa, küreselleşme sürecinin başat aktörü ABD olduğundan, bütün dünyada
yaşanmaktadır.
3
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dünyada hızla uygulandığı bir dönemi takiben 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından
Fukuyama tarafından “Tarihin Sonu” ilan edilmiş, serbest piyasa ve liberal demokrasinin küresel
ölçekte hakim olacağı bir demokrasi dalgası “Üçüncü dalga” beklentisi oluşmuştur. 1990’lar teknolojik
hızlı gelişmelerin etkisiyle ulaşım, iletişim, yerleşim, eğlence, tüketim alanında çok radikal tarzda
denilebilecek sonuçlar üretmiştir. Sonradan küreselleşme/globalleşme terimiyle açıklanan ve
postmodern söylemle örtüşen bu dönemin 2000’lere gelindiğinde eleştirilmeye başlandığı ve
günümüzde mevcut haliyle küreselleşmenin tıkandığı belirtilebilir. Örneğin Clinton’un Ekonomik
Danışmanlar Konseyi Başkanlığı ve Dünya Bankası Baş Ekonomisti görevlerini yürütmüş olan
Stiglitz, Washington Uzlaşması’nın azınlığın yararına çoğunluğun zararına sonuçlar ürettiğini,
yoksulların durumunu daha da kötüleştirdiğini dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan Dünya Bankası
ve IMF politikalarının analizleriyle göstermeye çalışmış, mevcut küreselleşmeyi bu aktörlerin hakim
olduğu küresel devletsiz küresel yönetim olarak isimlendirmiştir (2002: 40-43).
Yeni kamu yönetimi ya da işletmeciliği gibi kamu-özel ayrımını ortadan kaldıran yaklaşımlar
ile bu ayrımların arka planında felsefi derinliği daha fazla olan siyaset-yönetim ikiliğinin sorgulanması
temelinde gelişen kamu politikaları, yönetişim, üçüncü sektör kavramsallaştırmaları, küçülen devletin
boşalttığı alanın doldurulmasına yönelik çabalardı. Kamu politikaları, politikanın karar alma
süreçlerini(policy/siyasa) yönetim alanının uzmanlık/rasyonalite kısmını -istatistik, yöneylem, mikro
iktisat gibi farklı disiplinlerin yöntem ve tekniklerini içerecek şekilde- birleştiren, politik
kararların/siyasanın temeline rasyonel analizleri yerleştirmeye çalışan bir alan olarak doğmuştur.
Devletin kamusal bir sorunu çözmek için o alana karar alma ve uygulama sürecini gerçekleştirmek
amacıyla müdahale etmesi durumunda kamu politikası ortaya çıkmaktadır. Çıktıların/kararların analizi
ile kararların alınma süreci arasında yani-sonuç ile süreç arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Ancak
ulaşılmak istenen çıktıyı merkeze alan amaç yüklü eylem olarak sonuç odaklı kamu politikası anlayışı,
pozitivist rasyonalitenin eleştirisi ya da sınırlı rasyonellik ilkesi etrafında yerini kamu politikasını
içeriği yönünden ele alan, kurum, ideolojik yapı, değer sistemi ile aktörleri hesaba katan süreç odaklı
kamu politikası anlayışına bırakmaktadır (Çelik, 2008: 45). Ayrıca aşağıdan yukarıya karar alma,
yönetişim, müzakere, katılım, değer gibi unsurların en azından teorik düzeydeki tartışmalara dahil
edilmektedir.
Küreselleşme süreci ile devletten boşalan alanın nasıl doldurulacağına ilişkin moda
kavramlardan birisi de küresel, ulusal, yerel ölçekte yönetişim modelinin tercih edilmesi olmuştur.
Yönetişim, şim işteş ekinin kattığı anlamla karşılıklı yönetimi, alınacak kararla ilgili tarafların birlikte
karar alma sürecini ifade etmektedir. Güler’in kullandığı masa metaforuyla, tarafların oturduğu bir
masada sorunların konuşulup çözülmesi demek olan yönetişim de sorunun kendisi masaya kimlerin
oturacağına kimin karar vereceğidir. Masada oturanların pozisyonu, masa dışında sahip oldukları
ekonomik, toplumsal, siyasal ağırlıkları, masaya taşınan gündemin nasıl belirlendiği yönetişim
uygulamalarında göz ardı edilmektedir. Bununla birlikte yönetişim, Dünya Bankası gibi uluslar arası
aktörlerce de “iyi yönetişim” sloganıyla demokratik bir model olarak ciddi anlamda desteklenmiştir
(Özer, 2013) .
Bu yeniden yapılanma sürecinin sonunda devletin hızlı bir şekilde küçültülmesi ve ekonomik
ve toplumsal işlevlerinin-özellikle sosyal devlet işlevinin- piyasaya ve yerel yönetimlere devredilmesi
ile birlikte sorun çözme kapasiteleri azalmıştır. Oysa kamu hizmetlerinin, başka bir ifadeyle toplumsal
ihtiyaçların/taleplerin özel sektör ya da kamu sektörü eliyle gerçekleştirilmiş olması bu talebin
karşılanmasının devletin sorumluluğu altında olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamıştır.
Sovyetlerin dağılmasıyla “Tarihin Sonu” tezini işleyen Fukuyama, liberal iktisatçıların
sonuçlarını çok fazla hesaba katmadan sadece devletin küçültülmesine odaklanmaları ve IMF, Dünya
Bankası gibi küresel aktörlerin bu amaca yönelik politikalarının devletlerin kurumsal kapasitelerini

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

683

zayıflattığını göstererek artık, sorunun devletin küçültülmesi değil yapılandırılması olduğunu ileri
sürmekteydi. Devletin faaliyet alanı ile kurumsal kapasitesi arasında ayrım yapan Fukuyama, devleti
küçültmekle/faaliyet alanını daraltmakla onun etkinliği/kurumsal kapasitesi arasında her zaman doğru
orantı olmadığını göstermektedir. Fukuyama, X ekseni üzerine devletin işlevlerini (savunma, mülkiyet,
sağlık,sosyal politika, eğitim, finansal hizmetler başta olmak üzere çeşitlendirilebilir); Y ekseni üzerine
bu işlevlerin hangi düzeyde ve nitelikte gerçekleştiğini gösteren ölçüleri yerleştirmektedir. Bir ülke,
örneğin X üzerinde çok fazla işlevi/faaliyeti üstlenirken Y üzerinde düşük bir değere sahip olabilir ya
da tersi bir durum sergileyebilir. Sonuçta hızlı değişimler, temsil edilebilirlik, yönetilebilirlik,
hesaplanabilirlik açılarından bazı kurumların işlevsizleşmesine; tam ifadesiyle disfonksiyonelliğe/işlev
bozulmasına neden olabilmektedir. Ayrıca yeni politikaların yol açtığı olumsuz sonuçların
politikalardan etkilenen ama politikaların yapım sürecinden dışlanan kitlelerin sadakatini zayıflatması;
ya da mal ve hizmet kalitesi, mal ve hizmetlere erişim imkanları gibi etkenlerin yurttaşların
memnuniyetini etkilemesi meşruluk sorununu da beraberinde getirebilmektedir. Yurttaşların, tüketiciyurttaş biçiminde görüldüğü bir konseptte memnuniyet daha da önem kazanmaktadır. Değişim
sürecinde hamilik, rantçılık, popülizm gibi kültürel faktörler, kurallarla oluşturulan resmi-formel
yapılar ile informel-gayri resmi kuralların geçerli olduğu kültürel alan arasında asgari bir uyumun
yokluğu, değişimin yönünün demokratik açıdan negatife çevirebilmektedir. Uluslar arası toplumun
değişim yönündeki baskıları da çoğu kez kurumsal kapasiteleri zayıflatabilmektedir. Kuşkusuz bu
durum, klasik egemenlik anlayışını erozyona uğratmaktadır ve sistemin bütününü ilgilendiren bir
yetersizlik-politikaları uygulama ve sonuca ulaştırma demek olan kurumsal kapasite yetersizliğine
sürüklemektedir. Devletin faaliyet alanının daraltılmasıyla etkinliğinin artması arasında doğrudan bir
ilişki kurulamadığını, terörden sorumlu tutulan ülkelere yapılan müdahalelerin otorite boşluğu
yarattığını, dünyanın birçok bölgesinde BM’nin programlarını hayata geçirmek için meşru muhatap
bulmakta zorlandığını söyleyen Fukuyama, alternatif bir model sunamamakla birlikte yeniden devlet
inşasının kaçınılmazlığını savunmak noktasına gelmiştir (Fukuyama, 2005).
5. SONUÇ: GELECEĞİN KAMU YÖNETİMİ VE BAŞARISIZ DEVLET SENDROMU

Bu nedenle kurumsal kapasiteleri azalan devletler, hükümet krizi anlamına gelen yönetsel
krizin ötesinde meşruluk kaybına yol açan siyasal krizlerle karşılaşmaktadırlar. Bu durum literatürde
“Failed State/Başarısız Devlet” kavramıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu kavramsallaştırma aslında 11 Eylül saldırısından sonra uluslar arası toplum tarafından
otorite boşluğu nedeniyle güvenlik sorunu teşkil eden ve terör ihraç ettiği düşünülen ülkelere müdahale
etmeyi meşrulaştırmak için bir “concept/notion” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta uluslar
arası hukuk çerçevesinde subjektif, tartışmalı bir referans kabul edilirken Fund For Peace örgütü
tarafından sosyal, ekonomik ve politik-askeri olmak üzere 12 gösterge oluşturulmuştur ve bu
göstergelere göre yıllık “kırılganlık indeksi” yayımlanmaktadır.4 Literatürde ise, Rogue states/haydut
devletler, weak states/zayıf devletler, phantom states/hayalet devletler, anemic states/ solgun devletler,
captured states/rehin devletler, aborted states/ düşük devletler, collapsed states/ çökmüş devletler,
fragile states/kırılgan devletler, monopole states/tekelci devletler, anarchic states/anarşik devletler
başlıkları altında kategorilendirilmektedir. Örneğin K.Kore haydut devlet, Haiti anemic devlet, Somali
çökmüş devlet, Sudan kırılgan devlet, Liberya anarşik devlet örneği olarak verilmektedir (Orman,
2016: 80).
Weberyen rasyonalitenin ürünü olan bürokrasinin ve müdahaleci sosyal devletin maruz
kaldıkları eleştiriler doğrultusunda şekillenen, devleti küçültmeye ve küçültülen devleti de yeni ilkeler
Bkz. http://fsi.fundforpeace.org/indicators. Bu göstergeler Dünya Bankası, IMF gibi küresel örgütlerin de politikalarına
yön vermektedir.
4
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çerçevesinde yapılandırmaya dayalı politikaların sonuçlarının tartışıldığı bir döneme girmiş
bulunmaktayız. Şu an ilginç bir şekilde, eleştirilen Weberyen devletin unsurları üstü örtük biçimde
başarılı devletin göstergeleri olarak alınmaktadır.
Başarısız devlet nosyonunu eleştiren Brooks, başarılı devlet kavramından yola çıkarak
tanımlamanın yapılması gerektiğini savunmaktadır (Selman, 2013: 167). Ortada “Başarısız Devlet mi
yoksa Başarısız olarak Devlet mi?” bulunmaktadır. Çünkü ulus devletler 1648 Westphalia düzeninden
bu yana ciddi kırılmalar yaşamaktadırlar. Dünya Savaşları, Nazi Almanyası, Kolonyalizm en belirgin
örneklerdir. Başarısız devlet kategorisinde yer alan ülkeler de ağırlıklı olarak 2. Dünya Savaşı
sonrasında post-colonyalizm döneminde ortaya çıkan devletler ile Soğuk savaş sonrasında çözülen
devletlerdir (Milliken and Krause, 2002). Fakat konumuz açısından tartışmanın önemi, yeni sağ ve
devamında küreselleşme süreci ile yeniden yeni kamu yönetimi temelinde yapılandırılmaya çalışılan
bu devletlerin inşa sürecinden çok çözülme sürecine girmeleri, her geçen gün yeni devletlerin bu
sarmala dahil olmalarıdır. Başarılı devlet, hala Weberyen bir şekilde tanımlanmaktadır: Belirli bir
toprak parçası üzerinde egemenlikten kaynaklanan otorite, meşru silah kullanma tekeli ve temel
hizmetleri sağlayabilen bir kamu yönetimi aygıtı. Bu temel işlevlerin yitirilmesi durumunda:
a) İç savaş ya da şiddetli çatışmalar yüzünden otorite kaybı;
b) Meşruiyetini yitirme riskiyle karşı karşıya olan baskıcı bir devlet aygıtı,
c) Ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmediği, yoksulluğun insani yaşam koşullarını
kötüleştirdiği, can güvenliğinin kalmadığı, sağlık, eğitim, barınma, içme suyu gibi temel
insani ihtiyaçların karşılanamadığı istikrarsızlık ortamı;
d) yanlış tedavinin yan etkileri olarak görülmektedir. Çözüm ise parçalanan ya da zayıflatılan
devletlerin yeniden yapılandırılmasında, devletin yeniden küreselleşmenin gerekleri
doğrultusunda işlevsel kılınmasında aranmaktadır. Oysa potansiyel olarak, bumerang etkisi
ya da kelebek etkisi ile açıklanabilecek bir etkileşim durumu, dünyadaki bütün ülkeleri
küresel krizler karşısında failed state yapmaktadır.
Mevcut durumu betimlediğimizde, kapitalizmin krizinin derinleştiği yoksulluk, göç, terör, nükleer
tehdit, küresel ısınma, ekolojik yıkım gibi sorunların küreselleşerek dünyayı bir risk toplumuna
dönüştürdüğü bir noktadayız. Devletlerin sorun çözme kapasitelerinin zayıflaması, bu sorunların
çözümünde rol oynamalarını ya da denetim kurmalarını güçleştirmektedir. Dolayısıyla her geçen gün
başarısız devlet sarmalına yeni devletler eklenmektedir. Özellikle devletin ekonomik işlevlerinin yanı
sıra toplumsal işlevlerinin de elinden alınması ciddi meşruiyet kaybına yol açmıştır. Özelleştirme,
yerelleşme, deregülasyon politikaları ile küçültülen devleti piyasa, sivil toplum ya da üçüncü sektörle
ikame etmeye çalışmak sonuç vermemiştir.
Başa dönersek, yerel, ulusal, bölgesel, küresel ölçekte, yarışan ulusal çıkarlar, ekonomik
öncelikler, kültürel farklılar, bireysel ve kolektif talepler, politik amaçlar kamu yönetimini siyasetle,
uluslara arası ilişkilerle, iktisatla, maliye ile ilişkili karmaşık, çok boyutlu bir alan haline getirmektedir.
Buna rağmen kurucu önceliğimiz risklerin arttığı bir dünyada başlangıçta yer verilen tanımıyla “res
publica” nın her ölçekte yeniden tanımlanması ve varlığının sürdürülmesi olmalıdır.
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ÖZ
Katılım, demokrasinin işlerliğini sağlayan en temel mekanizmadır. Kararların demokratikliği, katılımın
etkinliği ile doğru orantılıdır. Kamu yönetiminde 20. yüzyıl ve sonrasında meydana gelen değişim ve dönüşüm,
katılımın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Yeni Kamu Yönetimi anlayışıyla birlikte geleneksel yönetim
yapısından modern yapıya evrilen yönetim içerisinde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik önem kazanmıştır.
Merkezi yönetimin taşra teşkilat yapılanması içerisinde yer alan yerel yönetimler, halka en yakın hizmet birimleri
olmaları nedeniyle yerel demokrasinin ve katılımın en iyi uygulanabileceği alanlar olmaktadır. Yerel
yönetimlerde katılım, literatürde yoğun bir biçimde vatandaşın yönetimde aktif olarak yer alması şekliyle ele
alınsa da iç paydaş olan çalışanların kararlarda etkinliği de önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle konuyla ilgili literatür taraması yapılacak olup ayrıca Büyükçekmece Belediyesi
örnekleminde çalışanların yönetsel süreçlere katılımı uygulanan anket çalışması ve kurumun stratejik planları,
performans programları ve faaliyet raporları neticesinde elde edilecek veriler ışığında sorunsallaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Katılım, Yeni Kamu Yönetimi, Büyükçekmece Belediyesi

A Study on The Applicability of Participatory Public Administration
Abstract
Participation is the most fundamental mechanism which maintains the functionality of democracy. The
democracy in decisions is proportional to the effectiveness of participation. The change and transformation in
Public Administration, which came to be in in the 20th century and the following period, revealed the significance

of participation once again. With the new Public Administration approach, participation, transparency and
accountability have acquired importance within management, of which the conventional structure has evolved into
a modern one. Local administrations which are situated in the provincial organization structure of centralized
management are the areas in which local democracy and participation can be implemented most effectively due
to the fact that these are the service units which are closest to the public. Even though the existing meaning of
participation in local administrations in literature is generally considered to be active involvement of citizens in
management, the effectiveness of the employees, who are internal partners, in taking of decisions is also an
important element.
This study is comprised of a review of the relevant literature and the problematization of participation in
the sample group consisting of Büyükçekmece Municipality employees in consideration of the acquired data.
Keywords: Participation, New Public Administration, Büyükçekmece Municipality

1. KATILIM VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Demokrasi kuramına göre katılım, "her türlü sosyal hedefi ve bu hedeflere ulaşmak için
kullanılacak yolları belirleyen bir süreç" olarak tanımlanmaktadır (Öner, 2001: 52). Sarıbay (2015:
11)’a göre katılım, “çokluğun varlığına işaret eden ama aynı zamanda çokluğun varlığını zorunlu
kıldığı” mekanizmalar bütünüdür. Katılım ile, yurttaşların kendilerini etkileyen kararların alınmasında
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çeşitli şekillerde etkin olarak katılmaları ve katılmanın toplumun tüm sektörlerinde oldukça yüksek bir
adem-i merkeziyetçilik ile gerçekleştirilmesi kastedilmektedir.
Yıldırım’a göre demokratik yerel yönetim (2015: 38) ;
Yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik, sosyo-kültürel zenginliğine ve
refahına ilişkin yerel nitelikteki hizmetleri ulaştırmak amacıyla kurulan ve bu
hizmetleri genel yetki ile kendi sorumluluğu altında ve yerel topluluğun yararları
doğrultusunda yerine getiren, herhangi bir ayrım gözetmeden, insanı yerel
demokrasinin temel öznesi olarak kabul eden, işleyişinde açıklık, şeffaflık ve
katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerinin yerel halka en yakın
yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk ve demokratik bir
yönetimdir

Katılımcı demokrasi, sadece kuramlarla ve kurumlarla gerçekleştirilebilir bir şey değildir (Eliçin
Arıkan, 2016: 23). Katılımcı demokrasinin işler hale gelmesi için her şeyden önce, ilgili aktörlerin
bilincinde bir değişimin gerçekleşmesi, kendilerini aktif olarak görmeleri ve bunun için kapasitelerini
arttırmaya çalışmaları gerekmektedir. Yani katılımın işlevselliği, siyasal kültür ile doğrudan ilişkili bir
kavramdır. Vatandaşların/çalışanların yönetim ve karar alma süreci içerisinde aktif olarak yer alma
ihtiyacının doğması için her şeyden önce katılımın gereklilik haline dönüşmesi ile mümkün olacaktır.
“Günümüzde katılımcı demokrasi ile ilgili asıl problem, onun nasıl işlediği değil, ona nasıl
ulaşılacağıdır” (Sarıbay, 2015: 11-12).
Katılımın aşamaları, gündem belirleme, karar alma, uygulama, izleme ve denetleme ve
değerlendirmedir. Alanları kent vizyonu, kalkınma planı, stratejik plan, bütçe içeriği, imar planlaması,
altyapı inşası, yerel ekonomi ve istihdam, kültür ve sanat, çevre koruma ve sosyal hizmetleridir.
Niteliği bilgi vermek, şikayet/talep almak, danışmak, dahil etmek, oylamaya sunmak, denetleme
imkanı vermek, veto etme hakkı tanımak ve yetki vermek şeklindedir. Katılımın yolları ise kent
konseyleri, kadın gençlik ve engelli meclisleri, yerel kalkınma platformu, ihtisas ve istişare kurulları,
mahalle meclisleri, mahalle toplantıları, stk platformu, internet ve sosyal medya, referandum ve
ankettir (İzci, 2014: 33). Katılımın gerçekleştirileceği aşamalara göre belirtilen katılım türlerini
kullanabilmek mümkündür.
1.1. Katılımcı Yerel Yönetim Sorunsalı
5393 sayılı Belediye Yasasının katılıma imkan veren birçok maddesi bulunmaktadır. İlgili yasanın
“Hemşehrilik Hukuku” başlıklı 13. maddesinde, “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir.
Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve
belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır”, denilmektedir. Belediye karar ve
hizmetlerine katılma ile ilgili olarak belediyelerin verdiği önemli kararlardan biri olan imar planları
gösterilebilir. Ancak, belediyelerin yapmış oldukları imar planlarının katılımcı bir modelle
gerçekleştirilmesinin önünde engel bulunmamaktadır. Plan yapılmadan önce o planın etkilediği
kesimlerin görüşlerinin alınması ve bu bağlamda planın önceliklerinin ve kapsamının iyi bir biçimde
belirlenmesi mümkündür. Ancak, bu noktada sivil toplum kesimlerinin örgütsüzlüğünün yanı sıra
belediyelerin katılım konusunda isteksizliği söz konusudur (Eliçin Arıkan, 2016: 29).
Katılımcı yerel yönetimin işlevselliği, yerel yönetişim anlayışıyla kamu hizmetlerinin bütüncül bir
biçimde gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilintilidir. Katılımcı yerel yönetimin uygulanması sırasında
meydana gelecek olası engellerden biri, karar alma sürecinde birden fazla aktörün yer alması sebebiyle
kararların zorlaşması endişesidir. Yerel yönetimlerde çalışanların katılımının karar alma sürecini
zorlaştırıcı etkisinin olacağını söylemek oldukça güçtür. Katılımcı yönetimde, her şeyden önce yeni
karar verme sürecinin tanımlanması için düşünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, katılımcı araçların
potansiyelinin belirlenebilmesi için disiplinlerarası perspektifte değerlendirilmesi gerekmektedir
(Şahin, 2016).
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Katılımın kurumsallığı, iç paydaşların yönetim ve karar alma süreçlerine dahil olması ile doğru
orantılıdır. Çalışanların katılımının mümkün olmadığı bir yerel yönetim modelinde vatandaş
katılımının işlevsel bir biçimde gerçekleştirilmesini beklemenin oldukça güç olduğu söylenebilir. Bu
çerçevede ilgili çalışmanın konusunu katılımın aşamaları oluşturmakta olup çalışmanın evrenini, lisans
mezunu belediye personeli oluşturmaktadır. Lisans mezunu personellerin karar alma süreçlerine
“gündem belirleme, karar alma, uygulama, izleme ve denetleme ile değerlendirme” biçiminde
somutlaştırılan katılım yolları ve bu yolların işlevselliği, Büyükçekmece Belediyesi örneğinde
incelenmeye çalışılacaktır.

2. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
1958 yılında kurulan Büyükçekmece Belediyesi, 1987’de ilçe belediyesi statüsüne kavuşmuştur.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamına
alınmıştır. 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükmü uyarınca daha önce Büyükçekmece İlçesine bağlı
bulunan Tepecik, Mimarsinan ve Kumburgaz İlk Kademe Belediyeleri ile Çatalca İlçesine bağlı
Muratbey ve Silivri İlçesine bağlı Celaliye Kamiloba ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri
kaldırılarak, mahalleleri ile birlikte Büyükçekmece ilçe belediyesine bağlanmışlardır. Daha sonra
Murat Bey Mahallesi Çatalca’ya bağlanmıştır (bcekmece.bel.tr, 2017).
Belediye bünyesinde, 2017 yılında kurulan “Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü” ile beraber 26
müdürlük yer almaktadır. Büyükçekmece Belediyesi’nde, büro personeli ve saha personeli dahil olmak
üzere çalışan personel sayısı 1385’tir. Bunların 229’u memur, 202’si işçi, 25’i sözleşmeli ve 929’u ise
taşeron statüsündedir1. Belediye bünyesinde çalışan 1385 personelden 510’u büro elemanı olarak
görev yapmaktadır. Büro elemanı olarak çalışan personelin eğitim durumu aşağıda yer aldığı gibidir:
Mezuniyet
Durumu
İlkokul /
Ortaokul
Lise-Meslek
Lisesi
Ön Lisans
Lisans
Lisans üstü
Doktora
Toplam

Personel
Sayısı
92
245
47
107
19
510

Tablo 1. Büro Elemanı Olarak Çalışan Personelin Eğitim Durumu

Lisans mezunu personelin, karar alma süreçlerine daha aktif katılabileceği önermesinden hareket
edilen çalışma kapsamında, tüm daire müdürlüklerinde yer alan 1 lisans mezunu personel ile
derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulma süreci
yapılanmasından dolayı ve derinlemesine görüşme gerçekleştirilecek personelin yönetici statüsünde
(müdür ve başkan yardımcısı) olmamasına dikkat edilmesinden dolayı
(Muhtarlık İşleri
Müdürlüğünde 1 personelin yer alması ve ilgili personelin lisans mezunu olmaması, Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünde sadece müdürün olması ve personelinin bulunmaması) 23 kişi ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmamızda mülakat veri toplama tekniğinden yararlanılmıştır. Biçimsel mülakat türü
kullanılmıştır. Daha önceden belirlenmiş standart bir soru seti hazırlanmış2 ve mülakatçı soruları
okuyup cevapları kayda geçirmiştir (Altunışık vd. 2007: 84). Mülakatta sorulacak sorular
1
2

Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü verilerinden yararlanılmıştır.
Görüşme soruları Ek 1’de yer almaktadır.
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belirlenirken araştırma soruları ve hipotezler dikkate alınmıştır. Dolayısıyla örnek kütle anket
çalışmalarına göre daha küçüktür.
Mülakatlarda bilindiği gibi güvenirlik özel bir önem taşımaktadır. Mülakatlar bir “mülakatçılar
takımı” tarafından yürütülüyorsa, “farklı kişilikteki mülakatçılar farklı düzeyde veri edinecek ve bu
durumda verilerin geçerliliğini tehdit edecektir.” Bu sorunların üstesinden gelebilmek için mülakatı
bir kişi gerçekleştirmiştir. Kişilerin isim ve soyad bilgileri, bilgilerin gizliliği sebebiyle kodlanmıştır.
Verilerin gizliliği ve araştırmanın amacı esası konusunda açıklama yapılmış ve güvence verilmiştir.
Görüşmeler, Haziran 2017- Eylül 2017 döneminde yapılmıştır. En tercih edilen mülakatlar kısa
sürenler olduğundan zamanın kontrol edilmesi gereklidir. Zaman yönetimi araştırmacının
sorumluluğundadır. Bu sayılan nedenlerden ötürü her bir görüşme yaklaşık 20 dakika yapılmıştır
(Altunışık vd. 2007: 86-88).
2.1. Personelin Karar Alma Süreçlerine Katılımı
Katılımın amacı, toplumsal yaşamı dolaysız olarak ilgilendiren tüm kararların tepeden inme
yönetim modeliyle alınmasının arındırılması şeklinde somutlaştırılmaktadır (Öner, 2001: 52). Yerel
yönetimlerde çalışanların katılımını da, aynı anlayışla formüle edebilmemiz mümkündür. Yerel
yönetimlerde, üst yönetimin alacağı ve kamu yararına aykırı nitelikteki kararların önlenmesi ya da
gerçekleştirilecek faaliyetlerin önceliklerinin belirlenmesi gibi kararların tüm aşamalarında
çalışanların katılımını önemli kılmaktadır.
Müdürlüklerinde gerçekleştirilen faaliyet/proje vb. etkinlikler ile iş ve işlemlerinde fikirlerinin
alınıp alınmadığına yönelik soruya yönelik olarak, görüşme yapılan 23 personelden 16’sı fikirlerinin
alındığını, 1’i kısmen fikirlerinin alındığını, 1’i fikirlerinin alınmasına gerek olmadığını, 5’i
fikirlerinin alınmadığını beyan etmiştir. Uzmanlık gerektiren teknik müdürlükler (Hukuk İşleri
Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, vb.) fikirlerinin alınma
nedenlerini; “Müdürlüğümüzün faaliyet alanı, ekip çalışmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebeple
görüşlerimizi daha rahat ifade edebiliyoruz. Bu anlamda, istisnai bir müdürlük olduğumuzu
düşünüyorum” ya da “Yaptığımız işler teknik olduğu için fikirlerim alınıyor” şeklinde ifade etmişlerdir.
Fikirlerinin alınmadığını ifade eden ve 27 yıldır memur olarak görev yapan A.K, “Proje Müdürlüğü
değiliz. Fikrimin alınmasına gerek yok” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Personelin, belli bir alanda
uzmanlık gerektiren konularda kendisini daha iyi ifade edebildiği anlaşılmıştır.
Müdürlük personellerinin gerçekleştireceği faaliyetler ile ilgili düzenli aralıklarla, etkinlik
planlama ve faaliyet değerlendirme toplantıları gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik soruya,
kapsamlı etkinliklerde etkinlik planlama ve faaliyet değerlendirme toplantılarının gerçekleştirildiği
bilgisi verilmiştir. Konuyla ilgili olarak, Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan M.Ö, “Haber değeri olan
önemli etkinliklerde etkinlik planlama toplantılarının yapıldığı” nı belirtmiştir. Bir başka personel ise;
“Birim içerisinde mesai saatleri içerisinde sürekli bilgi paylaşımı var. Ancak bunu toplantı şeklinde
yapamıyoruz”, şeklinde belirtmiştir. Görüşme yapılan personellerden büyük bir çoğunluğu, iş
yoğunluğu sebebiyle bu toplantıların gerçekleştirilemediğini ve mekânsal yakınlık sebebiyle çalışma
arkadaşlarıyla mesai saatleri içerisinde bilgi paylaşımını gerçekleştirebildiklerini beyan etmiştir.
Faaliyetlerin projelendirme aşamalarında fikirlerinize önem verildiğini düşünüyor musunuz?,
şeklindeki soruya, 14 personel olumlu cevap verirken, 3 personel kısmen önem verildiğini belirtmiştir,
6 personel de ilgili soruya olumsuz cevap vermişlerdir.
2.2. Personelin Stratejik Plan Hakkındaki Görüşleri
Belediyelerin anayasası olarak nitelendirilen ve 5 yıllık işleyişine yön vermesi amacıyla ortaya
konan stratejik plana ilişkin farkındalığın ve planın gerçekleştirilmesi noktasında personelin katılım
düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. İlk olarak, “Stratejik Plan ve Faaliyet Programı hakkında
bilginiz var mı?” şeklindeki soruya; görüşme yapılan 23 personelden 6’sı bilgisi olduğunu ve sadece
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kendi müdürlüğü ile ilgili kısmı okuduğunu belirtirken, 7’si içeriği hakkında bilgisi olmadığını, 9’u
okumadığını, 1’i kısmen bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Bir personel, stratejik plan ile ilgili bilgisi
olup olmadığına yönelik soruya; “Okumadım, nereden ulaşılır bilmiyorum” şeklinde yanıtlarken, bir
diğer personelde, “Öyle bir şey var. Ama tam bilgim yok” şeklinde ilgili soruyu yanıtlamıştır.
Araştırmamız sonucunda personelin toplam % 69’u “içerik hakkında bilgisi olmadığı” veya
“okumadığı” şeklinde cevap vermiştir.
Araştırmamızı doğrular nitelikte Büyükçekmece Belediyesi’nin 2016 yılında kurum içinde 515
personel üzerinde yaptığı anket sonuçlarına bakıldığında, “Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planının
varlığı hakkında” bilgi sahibi olup olmadıklarına yönelik soruya; ilgili personelin %51’i “planları
duymadım”, % 31’i ise “planları duydum” şeklinde cevap vermiştir. Bahsi geçen araştırmada “Plan
kitaplarının incelenip incelenmediğini ölçmeye yönelik soruya” katılımcıların %56'sı olumsuz cevap
vermiştir Anket sonuçlarının yer aldığı raporda, personellerin planların isimlerini duymamalarına
ilişkin olarak; "bağlı bulunmuş oldukları birim yöneticileri tarafından bilgi verilmemesi ya da eksik
bilgi verilmesiyle birlikte kurumsal bazda yapılan planların personele tam olarak tanıtılmaması"
ihtimalleri üzerinde durulmuştur (Büyükçekmece Belediyesi, 2016: 6-7).

Yapılan Planlara Ait Kitapları
İncelediniz mi?

1%
2%

4% 1%

Evet İnceledim
36%

56%

Hayır İncelemedim

Grafik1: Büyükçekmece Belediyesi Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planı, Performans Esaslı Bütçe ve Yıllık
Faaliyet Raporu İle İlgili Kurum İçi Anketi, 2016:6.
Grafik 2: Büyükçekmece Belediyesi Stratejik Plan, İç Kontrol Eylem Planı, Performans Esaslı Bütçe ve Yıllık
Faaliyet Raporu İle İlgili Kurum İçi Anketi, 2016:7

“Stratejik planda hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde etkin katılım gösteriyor musunuz? Hedef
ve faaliyetler belirlenirken nasıl bir görev üstleniyorsunuz?” şeklindeki soruya, 9 personel çalışma
alanıyla ilgili konularda hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde katılım gösterdiğini belirtmiş, 14
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personel ise; daha önce hiç böyle bir çalışmaya katılmadıklarını, herhangi bir katılım
göstermediklerini beyan etmişlerdir.

2.3. Kurum Faaliyetlerine Katılım
Kurum faaliyetlerine çalışanların katılımına yönelik sorulara; “Kurum bazında katılımı yetersiz
buluyorum.”, “Kurum faaliyetlerine çalışanların katılımının nasıl sağlandığı ile ilgili fikrim yok”,
“Stratejik plan ve performans programlarının iç paydaş anketleriyle katılım sağlanıyor, bence
katılımın işlevselliği için yeterli değil”, “personelin katılımı bence çok zayıf” gibi yanıt veren
personellerin sayısının yoğunlukta olduğu görülmüştür. Kurum faaliyetlerine katılımın yeterli
düzeyde olduğunu düşünen personellerin, etkinliklerde personellerin görevlendirilmesini, faaliyetlere
katılım olarak algıladığı anlaşılmıştır.
Görüşlerini yönetime aktarma noktasında, 23 personelden 20’sinin birim müdürüne görüşlerini
daha rahat ifade edebildiğini belirtmiştir. Müdürün haricinde bağlı bulundukları başkan yardımcısına
görüşlerini aktarabilenlerin sayısı da aynı doğrultudadır. Bu durum, kamu kurumlarının dikey
hiyerarşiye dayalı yönetim sistemine bağlı kaldığının göstergesi niteliğindedir. Görüşme
gerçekleştirilen personellerin tamamı, çalışma arkadaşlarının görüşlerine önem verdiğini belirtmiştir.
Vatandaşların belediyenin faaliyetlerine katılımının sorgulandığı son soruya ise, görüşme yapılan
personellerin tamamına yakını vatandaşın katılımının yoğun olduğunu belirtmiştir. Bu yoğunluğun
temel sebeplerini, kent kültürü- kentlilik bilinci- kentte yaşayan nüfusun eğitim düzeyinin yüksek
olması gibi sebeplerle açıklamaya çalışmışlardır.
3. SONUÇ
Yerel yönetimlerde katılımcılığın aktif ve efektif bir biçimde sağlanabilmesi için, çalışanların
yerel düzeyde alınan kararlara katılması, yerel hizmetler ve faaliyetler ile ilgili görüşlerini ifade
etmesi ve hizmetleri denetleyebilmesi gerekmektedir. Yönetimin tavan endeksli bir biçimde
gerçekleştirilmesi, demokrasinin yerelleşmesinde önemli bir engel oluşturmaktadır. Söz konusu
sorunun panzehri ise; yönetimin tavandan tabana yerleştirilmesidir. Mevcut konjonktürde, anayasal
engeller ve siyasal kültür göz önüne alındığında demokrasinin yerelleşmesi ve örgüt kültürü haline
gelmesinin uzun erimli bir süreç olarak yer alacağı düşünülmektedir.
Sürdürülebilir kentsel yaşam kalitesinin gerçekleştirilmesi ve arttırılması için katılım önemli bir
araçtır. Katılımın sağlanması noktasında merkezi yönetim olduğu kadar, yerel yönetimlerin de
sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak; yerel yönetimlerde mevcut başkan odaklı yönetim yapısı,
otoriter ve piyasa bağımlısı yönetim yapısını da beraberinde getirmektedir. Bu anlayış, ivedilikle terk
edilerek etkin ve verimli kamusal yönetim anlayışı işler hale getirilmelidir (İzci, 2014: 30-31).
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Ek 1. Görüşme Soruları:
Araştırmanın Konusu: Üniversite mezunu personelin, kendilerini çok daha iyi ifade edebildikleri ve karar
alma süreçlerinde de bunu yansıtabildikleri için yönetim ve karar alma süreçlerinde etkin katılabildikleri
varsayımı.
1.Eğitim Durumunuz, Mesleğiniz, Kurumdaki Göreviniz
2.Yaşınız
3.Kaç yıldır belediyede çalışıyorsunuz?
4.Müdürlüğünüzde yapılan program/projeler hakkında sizin fikirleriniz alınıyor mu?
5.Planlanan faaliyetleriniz ile ilgili tüm çalışma arkadaşlarınızın yer aldığı toplantı gerçekleştiriyor musunuz?
(Etkinlik planlama ve etkinlik değerlendirme toplantıları) Bu toplantılar, ne sıklıkla yapılıyor?
6. Faaliyetlerin projelendirme aşamalarında sizin fikirlerinize önem verildiğini düşünüyor musunuz?
7.Stratejik Plan ve Faaliyet Programı hakkında bilginiz var mı?
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8.Stratejik planda hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde etkin katılım gösteriyor musunuz? Hedef ve faaliyetler
belirlenirken nasıl bir görev üstleniyorsunuz?
9.Kurumda faaliyetlerde çalışanların katılımını nasıl sağlanıyor?
10.Üst yönetime görüşlerinizi aktarabiliyor musunuz?
11.Kurumda gerçekleştirilen faaliyetler/projeler/hizmetler ile ilgili bağlı bulunduğunuz Müdüre yada üst
yönetime (Başkan veya Başkan Yard.) fikirlerinizi ifade ederken güçlük çekiyor musunuz? Diğer çalışma
arkadaşlarınızın sizin görüşlerinize (değerlendirme ve eleştirilerinize) önem verdiğinize inanıyor musunuz?
12. Vatandaşların yerel yönetime katılımını yeterli buluyor musunuz? Sizce katılımı arttırmak için neler
yapmalı?

Ek 2. Katılımcılar
Sıra
1
2
3
4
5
6
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8
9
1
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1
1
2
1
3
1
41
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71
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Ö
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H
B.
B
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E

H.İ
.Y
Ü.
S
A.
M
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K
E.
D
E.
K
A.
D
İ.İ
B.
T
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K

Yaş

Cinsiyet
E

Görev
Süresi (Yıl)
2

Görev Yaptığı
Müdürlük
Dış İlişkiler

25
26

Tercüman

Almanca Öğretmenliği

K

4

E

3

Ar-Ge
Personeli
Tasarımcı

Kamu Yönetimi

28

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Tanıtım

30

K

7

Plan ve Proje

26

K

1.5

34

K

5.5

Kentsel
Tasarım
Fen İşleri

Şehir ve
Bölge
Plancısı
İç Mimarlık
ve Çevre
Tasarımı
Memur

Şehir ve Bölge
Planlama
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı
Jeoloji Mühendisliği

38

K

8

E

8

Büro
Elemanı
Memur

İşletme

32
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K
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E

1
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2
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K

15
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E

2

Spor İşleri
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4
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2
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2
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K

1

K
K

1
1
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Elemanı
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E

2

Memur

İşletme
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K

6
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İşler
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Denetim
Destek
Hizmetler
Temizlik İşleri

Memur

Çevre Mühendisi

21

E

2

Park
Bahçeler
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Elemanı

İnşaat Mühendisliği

ve
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Memur

Bölüm
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MEŞRUİYET SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÇOK DÜZEYLİ YÖNETİŞİM VE
MÜZAKERECİ DEMOKRASİ*
Arş. Gör. Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
hakan.gundogdu@marmara.edu.tr
ÖZ
Günümüz demokrasilerindeki meşruiyet sorununun çözümünde, liberal demokrasinin meşruiyet krizinin
üstesinden gelmeyi amaçlayan düşünceler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle; müzakereci demokrasi modeli ile
yerelleşme ve bölgeselleşme süreçlerinin etkisiyle oluşan çok düzeyli yönetişim yapıları önemli bir yer tutmaktadır.
Çalışmada, liberal demokrasi krizine çözüm bulmak ve yeni siyasal durumun taleplerine cevap vermek savunusu ile ön
plana çıkan müzakereci demokrasi ve çok düzeyli yönetişim anlayışı tartışılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın yöntemi
teorik çerçeveyle ifade edilmekle birlikte, müzakereci demokrasinin ve çok düzeyli yönetişimin uygulamadaki
eksikliklerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, korporatist/örgütlenme bakış açısıyla işleyecek bir müzakereci demokratik
modelin ve çok düzeyli yönetişimin günümüz demokrasilerindeki çıkmaza çözüm olabileceği irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çok Düzeyli Yönetişim, Meşruiyet Krizi, Müzakereci Demokrasi.

In the Solution of the Problem of Legitimacy Multi Level Governance and Deliberative
Democracy
Abstract
Ideas aiming at overcoming the crisis of legitimacy of liberal democracy are available on the solution to the
problem of legitimacy in contemporary democracies. Particularly, multi level governance structures which were created by
the impact of deliberative democracy model and localization and regionalization processes have a significant place among
these. Finding solutions to the crisis of liberal democracy and deliberative democracy which becomes prominent with the
defense of responding demands of the new political situation and multi level governance approach are discussed in this
study. In this context, as well as stating the method of the study within a theoretical framework deficiencies of deliberative
democracy and multi level governance are also mentioned. Besides, it is also examined that a deliberative democratic
model which will work with a corporatist/organizational viewpoint and multi level governance may be a solution to the
dilemma of contemporary democracies.
Keywords: Multi Level Governance, The Legitimacy Crisis, Deliberative Democracy.

1. GİRİŞ
İkinci dünya savaşının sona ermesi ve devamında özellikle Avrupa’da uygulanmaya başlayan refah
devleti anlayışı, neo-liberal reformların ve küreselleşmenin etkisi ile birlikte değişim göstermiştir. Bu süreç
içerisinde, yönetim anlayışında önemli değişiklikler meydana gelmiş ve geleneksel hiyerarşik örgütlenme
biçimlerinden ayrı olarak, yönetişim diye nitelendirilen yeni siyasal ve kurumsal bir yönetim tarzı
oluşturulmasına zemin hazırlanmıştır (Saygılıoğlu ve Arı, 2003: 30; Palumbo, 2015). Bu doğrultuda, 1990’lı
yıllarla birlikte sivil toplumun ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının artmasına yönelik gelişmeler
yaşanmaktadır. Yönetim anlayışında kendini gösteren bu gelişmeler ile birlikte, müdahaleci hiyerarşik devlet
yerine eşgüdümcü ve rekabet eksenli piyasa modelinin bir karması olan yönetişim mekanizmalarına doğru bir
değişim süreci meydana gelmektedir (Fürst, 2011: 156; Eryılmaz, 2012: 60; Tekeli, 2012: 661). Yönetişim ile
birlikte yönetim anlayışında bazı yenilikler ortaya çıkmıştır. Bu yenilikler ilk olarak, devlet ve sivil toplum
arasındaki ilişkinin daha katılımcı ve yeniden düzenlenmesi şeklinde belirginleşmektedir. İkinci olarak,
yönetişim katı ve egemen bir yönetim anlayışından esnek ve işbirliği temelli bir yönetim anlayışına doğru
geçilmesini talep etmektedir. Son olarak, yönetişim süreci tek taraflı yönetim anlayışı yerine daha kapsayıcı,
etkili, etkin ve demokratik bir politika yapım süreci öngörmektedir (Tekeli, 2012: 667-669; Sözen, 2014: 2;
Palumbo, 2015).
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Çok düzeyli yönetişimin ortaya çıkışı ile birlikte, geleneksel yönetim anlayışından demokratik ve hesap
verebilir bir yönetim anlayışına doğru geçilmesi söz konusu olmaktadır. Yönetimden yönetişime kademeli bir
şekilde geçiş olarak görülen bu süreç içerisinde bilhassa ekonomi alanı ile başlayan ve siyasal anlamda da
kendini gösteren işbirliği ve koordinasyon gibi çok katmanlı bir ilişkiler ağı meydana gelmektedir. Diğer
yandan, çok düzeyli yönetişim sadece farklı kurumlar-aktörler arasındaki pazarlıklı bir ilişkiler anlayışı değil
ayrıca bu farklı seviyelerde yönetişim süreçlerinin dikey bir düzlemde gerçekleşebilmesidir. Uluslar-üstü ve
bölgesel düzeyler arasında yer alabilen kurumsal ilişkiler ağı, ulusal yönetim boyutunun devre dışı kalması ile
birlikte çok düzeyli yönetişim örneği ortaya koyabilmektedir. Bununla birlikte, çok düzeyli yönetişim anlayışı,
işbirliğine dayalı değişimler ve siyasi sistemin farklı düzeylerindeki kurumlar-aktörler arasında ortak kararlar
alma özelliğine sahiptir (Peters ve Pierre, 2001: 131-133). Buna ek olarak, politika yapım sürecinde yönetişim,
aktörler arasında network, pazarlık ve çıkar ortaklıklarının meydana gelmesine imkân sağlayabilmektedir. Fakat
esas olarak, yönetişim sürecinde baskın bir aktör bulunmamaktadır. Bunun yerine yönetişim, aktörler arasında
birlikteliğin olduğu bir ortam sağlamaktadır (Dulupçu, 2006: 245). Genel anlamda, çok düzeyli yönetişim,
devlet, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin karar alma süreçlerine katılması olarak
tanımlanabilmektedir. Çalışmada, genel olarak, çok düzeyli yönetişimin ve müzakereci demokrasinin tanımı,
ilkeleri ve özellikleri irdelenmekle birlikte bu kavramlara yönelik eleştirilerde ifade edilmektedir. Bu bağlamda,
liberal demokrasiye krizine karşı yükselen müzakereci demokrasi ve çok düzeyli yönetişim anlayışı
tartışılmaktadır.
2. YÖNETİŞİMİN ÇOK DÜZEYLİLİĞİ
Çok düzeyli yönetişim kavramsal açıdan, çok düzeyli otorite yapılar üzerinde (ulus-üstü, ulusal ve ulusaltı) yönetimlerin farklı birleşimlerinin işbirliği içerisinde bulunmaları olarak tanımlanmaktadır (Hooghe ve
Marks: 2003: 5). Diğer taraftan, çok düzeyli yönetişim kavramı, devletin karar alma yetkisindeki mutlak gücü
azaltarak, işbirliği içerisinde diğer aktörlerinde bu süreçlerde rol oynamalarını desteklemektedir. Bu açıdan
bakıldığında, çok düzeyli yönetişimde rol alan aktörler önem arz etmektedir (Marks vd., 1996: 346). Çok
düzeyli yönetişim (multi level governance) kavramı, ulusal düzeyde oluşan kısıtlı bir yönetişim yapısından
ziyade farklı düzlemlerde ve yönetişim sistemlerinin birlikteliğinden meydana gelen yeni bir karar verme
mekanizması sunmaktadır. Bunun yanında, çok düzeyli yönetişim yapıları aynı ve farklı düzlemlerdeki aktörler
arasındaki bağın gelişmesine yardımcı olmakta ve de alt birimlere ve ölçeklere bazı yetki ve sorumlulukların
aktarımını sağlamaktadır. Yönetişimin çok düzeyli bir boyutta meydana gelmesi için yetki ve sorumluluğun
kamu ve özel kurumların içerisinde bulunduğu bir düzlemde paylaşılması gerekmektedir. Ayrıca, yönetimden
yönetişime geçişte, hiyerarşik bir yapıdan ziyade eşitler arasındaki ilişkilere dayalı heterarşik (kademeli
olmayan) bir yapıya geçilmesi durumu söz konusudur. Bu bağlamda, çok düzeyli yönetişimde, politika
oluşturma ve karar verme süreçlerinde birbirine bağımlı, koordineli ve heterarşik bir yapı öngörülmektedir
(Eraydın, 2007: 11).
Çok düzeyli yönetişim anlayışının üç temel ilkesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, çok düzeyli yönetişim,
karar alma yetkisinde devletin farklı aktörler ile birlikte hareket etmesini öngörmektedir. Bu durum, devletin tek
taraflı güç oluşturma yerine çeşitli aktörlerle işbirliği içerisinde olma yükümlülüğü getirmektedir. İkinci olarak,
çok düzeyli yönetişim, ulus-üstü düzeyde ve uluslararasında kolektif karar almayı içeren bir yapı sunmaktadır.
Özellikle, Avrupa Birliği içerisinde üye devletlerin, Avrupa Konseyi’nde çok düzeyli yönetişimin bir etkisi ile
kolektif karar alma mekanizması oluşturmaktadırlar. Bu durum, Avrupa Birliği ulus-üstü yapısında çok düzeyli
yönetişime dair bir örnek teşkil etmektedir. Son olarak, çok düzeyli yönetişim anlayışı, siyasal alanlarda
karmaşıklık yerine karşılıklı bağımlılık ve işbirliği içerisinde olma amacındadır. Bu bağlamda, çok düzeyli
yönetişim ulus-altı, ulusal ve ulus-üstü düzeydeki alanlarla birlikte hareket edebilmektedir (Marks vd., 1996:
346-347). Yönetişim anlayışı sadece kamu, özel ve sivil aktörlerin resmi veya resmi olmayan bir biçimde
karşılıklı ilişkileri olarak tanımlanması yeterli görülmemektedir. Bunun yerine, yönetişimin öneminin kurumlar
açısında da ortaya konulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, yönetişimin üç temel özelliği üzerinde
durulmaktadır. İlk olarak, yönetişimsel süreçlere kimin katılıp katılmayacağının tanımlanması önem arz
etmektedir. Bunun yanında, yönetişimin kurumsal açıdan uygulanması ile birlikte güç ilişkilerini şekillendiren
ve aktörlerin karşılıklı ilişkilerine rehberlik eden kurumsal bir çerçeve oluşturması durumu söz konusudur.
İkinci olarak, yönetişimsel süreçlerde aktörler genellikle kurumsal kişilikleri temsil ettiklerinden dolayı kurum
içi yapıları ve süreçleri yöneten kurumsal kurallara bağlı olarak hareket etmektedirler. Son olarak, yönetişim

696 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

dinamiklerini oluşturan, resmi ve resmi olmayan uygulamaların karşılıklı olarak birbirlerini etkilemesi durumu
ortaya çıkmaktadır (Benz ve Papadopoulos, 2006: 2-3).
Geniş anlamda, yönetişim anlayışı, karmaşık ve karşılıklı olarak birbirine bağlı faaliyetlerin veya
operasyonların koordinasyonu için mümkün olan belli başlı yöntemden biri olarak görülmektedir. Bununla
birlikte, yönetişim ve katılımcı yönetimlerde koordinasyon ve işbirliği sağlanması ile ilgili yönetişim modelleri
aşağıda ifade edilmektedir. Buna göre yönetişimde, piyasa, merkezi ve müzakereci olmak üzere üç temel model
bulunmaktadır. Tablo’da, bu modeller, aşağıdaki kriterlere göre açıklanmaktadır (Jessop, 2002: 38-39).
Tablo 1. Yönetişim Modelleri

Rasyonellik Kriteri
Tipik Örnekleri
Birey Öngörüsü

Piyasa Modeli

Merkezi Model

Resmi ve Prosedürel
Olması
Piyasa
Homo Economicus

Destekleyici ve Hedef
Odaklı Olması
Devlet
Homo Hierarchicus

(Ekonomik İnsan)

(Hiyerarşiye Bağlı
İnsan)
Ulusal Bölge
Verimsizlik

Kapsama Alanı
Birincil Başarısızlık
Kriteri

Dünya Pazarı
Ekonomik Etkisizlik

İkincil Başarısızlık
Kriteri

Piyasa Yetersizlikleri

Bürokrasi ve
Kırtasiyecilik

Diyalog-Müzakereci
Model
Geri Dönüşlü ve
Prosedürel Olması
Networks (Ağlar)
Homo Politicus
(Politik İnsan)
Bölgesel ve Yerel
Diyalog ve Müzakerede
Başarısızlık
?

Kaynak: (Jessop, 2002: 39)’dan uyarlanmıştır.
Yukarıdaki tabloda belirtilen ortak hedeflerin, etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için öncelikle,
kapsamlı ve usule dayalı rasyonalite ve zorunlu koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında,
yönetişim anlayışının gerçekleşmesinde; aktörler arasında müzakere edilmiş rıza, kaynak paylaşımı ve uyumlu
eylemin gerekçelerinin belirlemesine yarayan bir diyalog-müzakere sürecinin var olması önem arz etmektedir
(Jessop, 2002: 39). Buna karşın, yönetişimde var olan karmaşık karşılıklı bağımlılık ilişkileri ve koordinasyon
eksikliği, yönetişimin başarısız olma sorununa neden olabilmektedir. Bu soruna çözüm olarak, diyalog ve
karşılıklı düşünme süreçlerinin ön plana alındığı, toplumsal açıdan kapsayıcı ve hesap verebilir bir katılımcı
yönetişim modelinin uygulanması gerekmektedir. (Jessop, 2002: 56-57).
Diğer yandan, yönetişim anlayışının, güçlü ve sınırlı yanları bulunmaktadır. Yönetişimin güçlü yanları
ile ilgili olarak, yönetişim anlayışı, kurumların ve aktörlerin koordinasyon ve işbirliği içerisinde olmalarını
gerektirmektedir. Bu bağlamda, yönetişim, girişimci ve rekabetçi bir perspektife sahiptir. Yönetişimde, devletin
en uygun kararlar vermesine bağlı olarak, yönetimsel süreç içerisinde daha başarılı olacağı öngörülmektedir.
Buna karşılık, yönetişim anlayışının, belli başlı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bu sınırlılıklar, kısaca şu
şekildedir; yönetişim anlayışında, sorumluluk ve hesap verebilirlik mekanizmaları yeterince gelişmemiştir.
Ayrıca adalet ve eşitliğin sağlanması üzerinde durulmak yerine aktörler arasındaki ilişkilere daha fazla ağırlık
verilmektedir. Yönetişimdeki aktörler, devlet, belli başlı özel sektör ve sivil toplum örgütlerini içerirken
toplumun diğer kesimlerinin temsil edilmesi ile ilgili sınırlılıklar meydana gelmektedir. (Frederickson ve Smith,
2003: 209).
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3. YÖNETİŞİM ANLAYIŞINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE SORUNLAR
Yönetişim ile ilgili tartışmalarda, yönetişim anlayışının, yönetimde yeni bir vizyon, paradigma değişimi
ve reform sunmak yerine daha çok bir perspektif/yaklaşım değişimine yol açtığı yorumları yapılmaktadır. Buna
göre, yönetişim, aktörler ve süreçlerin yönetime katılmadaki etkisine ağırlık vermekten ziyade karar süreçlerine
ve aktörlerin karşılıklı etkileşiminin geliştirilmesi üzerinde daha fazla odaklanmaktadır. Ayrıca, yönetişimin
gerçekleşmesinde karar alma ve uygulama süreçlerindeki yapıların önemi de vurgulanmaktadır. Buna ek olarak,
yönetişim hem çok aktörlü hem de ortaklaşa yönetimin bütününden oluşmaktadır. Çok aktörlülük ile ifade
edilmek istenilen; devlet, özel sektör ve sivil toplum arasındaki ağsal ilişkilerdir. Ortaklaşa yönetimden kasıt
ise; hem iktisadi aktörlerin oluşturduğu süreçler hem de güven, koordinasyon ve dayanışma gibi toplumsal
faktörlerin etkileşimci yapısını oluşturmaktadır (Fürst, 2011: 158-159).
Yönetişim anlayışına çeşitli konularda eleştiriler bulunmaktadır. Bunlar, şu şekilde sıralanmaktadır:
Yönetişim modeli, devletin piyasalaştırılmasını öngördüğünden dolayı siyasetin toplumsal içeriğinin ve kamu
yararı düşüncesinin arka plana atılmasına ve de devletin piyasa mantığı ile yönetilmesine neden olmaktadır
(Bayramoğlu, 2005: 155-156). Yönetişimde var olan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte
karar verme anlayışı, sivil toplum kuruluşlarının gelişmediği toplumlarda kamu ile özel sektör arasında
paylaşılmaktadır. Söz konusu durum, toplumsal çıkarların arka plana atılmasına ve özel sektörün kendi çıkarları
doğrultusunda karar almasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, yönetişim uygulamaları, güçlü ve mutlak
otoriteye bağlı özel sektörlerin/sermaye sınıflarının egemen olmasına yarayan bir siyasal iktidar modeli ortaya
çıkarmakta ve anti-demokratik bir yapı meydana getirmektedir (Güler, 2003: 115; Bayramoğlu, 2005: 419). Bu
eleştirilere ek olarak, yönetişim anlayışı, kavram gereği devletin rolünün azaltılması, devlet dışı aktörlere ağırlık
verilmesi ve devletin yürütme gücünde azalma meydana getirilmesi suretiyle özelleştirilmesine yol açmaktadır.
Bu bağlamda, devletin yürütme gücündeki bu azalma, beraberinde yönetişimde yönetsel anlamda, sorumluluk
mekanizmasının aktörler arasında dağılmasına ve zayıflamasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, hiyerarşik
yönetim anlayışından yönetişime geçiş sürecinde, devletin geleneksel himayeci anlayışının nasıl değişim
göstereceğine dair somut bir yönetişim modeli bulunmamaktadır (Özer, 2005: 337-339).
Yönetişim anlayışında dikkat çeken sorunlardan biri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamu
kurumlarının kamu hukuku çerçevesinde sorumlu olması ilkesinde değişim meydana getirmesidir. Yönetişim
anlayışında var olan aktörlerin karar alma süreci içerisinde rol alması ve buna bağlı olarak kamunun yönetsel
yetkisini sivil toplum örgütleri ve özel sektör gibi aktörlerle ortak çıkarlar temelinde paylaşması, hukuksal
açıdan yönetişimle ilgili kanunların sınırlarının iyi çizilmesini gerektirmektedir. Buna bağlı olarak, yönetişimin
uygulanacağı kamu yönetimlerinin kurumsal açıdan yetersiz olması durumunda, sorunlar meydana
gelebilmektedir. Çünkü yönetişimin karar alma sürecinde şeffaf, hesap verebilir bir anlayışın olması ve
aktörlerin çözüme yönelik bir davranış içerisinde olmaları beklenmektedir (Fürst, 2011: 155- 156).
Yönetişimin ortaya çıkardığı bir diğer sorunda, ortaklaşa yönetim sorunudur. Buna göre, ortaklaşa
yönetim esnasında toplumsal amaçlar ile bireysel amaçların uzlaşabilmesi ve dengelenebilmesi sorun meydana
getirmektedir. Bu anlamda, yönetişim ortaklaşa bir eylem ve karar biçimi olarak uygulamada sorunlara yol
açmaktadır. Ayrıca, karar alma, planlama ve uygulama safhasında, yönetişim ile ilgili süreçlerde rol oynayan
aktörlerin hiyerarşik bir düzlemde mi yoksa eşitler arası ilişkiye dayalı ağsal ilişki içinde mi olacakları
tartışılmaktadır. Diğer taraftan, yönetişim anlayışı, kamu yönetimine bağlı birimlerin hak ve hukukunu sekteye
uğratma ve hatta bunları devir etme gibi siyasal ve yönetsel açıdan eleştirilere maruz kalmaktadır. Ayrıca,
yönetişim uygulamalarının bölgesel özerkliğe yol açabileceği, karar alma ve uygulanma süreçlerinde etkinliği
yavaşlatacağı, kalkınmayı sekteye uğratacağı ve çatışmacı bir yönetimsel süreç meydana getirebileceği ifade
edilmektedir (Fürst, 2011: 160-168).
Yönetişim anlayışı, demokrasi ve meşruiyete dair sorunların ortaya çıkması ile ilgili eleştirilmiştir.
Yönetişim anlayışı, öncelikle politika oluşturma ve demokratikleşmeye yönelik bir potansiyel olarak
görülmesinde ziyade çeşitli aktörler arasındaki karşılıklı bağımlılığın yönetimi ve buna bağlı işlevsel sorunların
çözümleri olarak düşünülmüştür. Yönetişim anlayışının gelişmesi sonucunda, yönetişim uygulamasında
demokrasinin nasıl yürütülebileceği konusundaki tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Yönetişim yapısındaki
demokrasi anlayışı, karar verici olan paydaşların/aktörlerin inisiyatifinde gerçekleşmektedir. Her bir grup
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yalnızca onları temsil eden karar mercileri olan paydaşlar/aktörler üzerinde bir temsiliyet sağlamaktadır. Buna
ek olarak, yönetişim anlayışındaki bazı temel demokrasi sorunları şu şekilde ifade edilmektedir (Benz ve
Papadopoulos, 2006: 7-8 ):
 Katılımcı kolektif aktörlerin politika tercihleri nasıl oluşmaktadır? Yani, söz konusu yerel ve bölgesel
aktörlerin temsilci olarak seçilmesinde şeffaflık ne ölçüde sağlanmakta, hangi ölçütlere göre karar
verilmekte, karar organları ek katılımcıların dahil edilmesine ne ölçüde açık olmakta ve seçildikten
sonra politika tercihleri nasıl oluşmaktadır?
 Yönetişim anlayışında çeşitli karar mercilerinin yetkilendirilmesini meşrulaştıran düşünceler demokrasi
sorununu nasıl etkilemektedir?
 Vatandaşların, yönetişim anlayışında, karar vericilerin faaliyetlerini kontrol etmelerini sağlayacak etkili
bir hesap verme mekanizması var mıdır?
Bu gibi sorunlara verilen cevaplar, yönetişim anlayışının uygulamadaki demokrasi sorununun çözümüne
katkı sunmaya yönelik çabaları meydana getirmektedir.
Yönetişim yaklaşımının öngördüğü çok aktörlü katılımcılık anlayışı, siyasal karar alma sürecinde
özellikle taraflı sivil toplum örgütleri ve özel sektörün kendi çıkarları doğrultusunda karar almak istemeleri ile
sorun oluşturabilmektedir. Bu durum, katılımcı aktörlerin artması ile siyasal denetimlerin güçleşeceği ve dolaylı
bir meşruiyet sorunu oluşacağı tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Fakat yönetişimsel süreçlere katılan
aktörler, sağduyulu ve ortak çıkarlara göre hareket etme potansiyeline sahipse daha sağlıklı bir süreç
gerçekleşebilir. Bunun yanında, yönetişimde, toplumsal ve ortak çıkarlara ters düşmeyen ve temsil edilmeyen
gruplar, temsille ilgili bir meşruiyet sorunu meydana getirmektedir (Fürst, 2011: 169-170). Söz konusu
meşruiyet sorununun çözümü için yönetişimsel anlayışın belli temsilciler/aktörler üzerinden bir yönetişimsel
süreçlerin yürütülmesi olarak görülmesi ve buna bağlı olarak, katılımcı mekanizmalar kurularak ve süreçlerin
işlerliği sağlanarak demokrasi/meşruiyet sorununa da bir çözüm sunulabilir.
Son olarak, yönetişim yaklaşımına uygulama safhasında da eleştirilerde bulunulmuştur. Örneğin, Türk
kamu yönetiminde yönetişim ile ilgili uygulamalardan biri olan Kalkınma Ajans’larında, valilerin yetkileri ön
plana çıkmaktadır. Bu durum, yönetişimsel süreçler açısından hiyerarşik anlayışın devam etmesi anlamını
taşımaktadır. Yönetişim anlayışının uygulanmasında, katılıma istekli olmayan aktörlerin katkıda bulunmasına
imkan vermeyen ve kurumsallaşmayan her Kalkınma Ajansı, başarısız bir uygulama örneği olarak yer
almaktadır. Ayrıca, özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının yönetişimin uygulanmasında, siyasal ve yönetsel
süreçlerde sorumluluk almaları gerekmektedir. Bu bağlamda, yönetişim uygulaması açısından, Türk kamu
yönetimindeki Kalkınma Ajansı örneğinde sorunlar gözlemlenmektedir. Yönetişim ile ilgili göze çarpan diğer
sorunlarda şu şekildedir; eşitler arası aktörler anlayışı açısından kamu kesimi/devlet öncü ve egemen rolünü
devam ettirmektedir. Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı’nın, Kalkınma Ajansları üzerindeki onaylama yetkisi 1
hiyerarşik anlayışın devamı olarak görülmektedir. Kalkınma Ajansları, uygulamada yönetişimle ilgili biçimsel
açıdan uygun görünse de niteliksel açıdan beklentileri karşılayamamaktadır. Bunun yanında, Kalkınma
Ajansları, ağırlıklı olarak kamu kaynakları ile finanse edildiğinden kamunun gücü diğer paydaşların etkisinin
zayıf kalmasına yol açarak yönetişimsel süreci olumsuz etkilemektedir (Arslan, 2016: 49). Yönetişim ile ilgili
söz konusu sorunların çözümlenmesi ile birlikte daha iyi bir yönetişim yapısının kurulmasına imkân
sağlanabilecektir.
4. LİBERAL DEMOKRASİ KRİZİNE KARŞI MÜZAKERECİ DEMOKRASİ ANLAYIŞI
Liberal demokrasi, rızaya dayalı yönetim anlayışı temelinden vatandaşların hak ve özgürlüklerinin
korunduğu bir temsili demokrasi sisteminin yürütülmesidir. Temsili demokrasinin sağlanmasında, özgür ve adil
seçimler, gizli oy, siyasal eşitlik ve çoğulculuk anlayışları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, modern liberal
demokrasi, sınırlı ve dolaylı bir demokrasi türü olarak görülmektedir (Heywood, 1997: 116). Modern demokrasi
Yatırımcılar/özel sektör, merkezi bir birim olan Kalkınma Bakanlığı tarafından projelerini onaylatmaları durumunda
Kalkınma Ajansı onaylamasa bile söz konusu projelerin hayata geçirilebilecek olması yönetişim anlayışına ters bir durum
olarak göze çarpmaktadır (Arslan, 2016: 49).
1
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türlerinden biri olan liberal demokrasinin üç kurumsal özelliği bulunmaktadır. İlki, özgür vatandaşların
bulunmasıdır. İkincisi, özgür ve eşit vatandaşların siyasi topluluğa dahil edildiği bir demokratik vatandaşlık
anlayışının var olmasıdır. Son olarak, devlet ile toplum arasında aracı bir sistem olarak çalışan bağımsız bir
kamusal alanın var olması gerekmektedir. Bu modern liberal demokrasi; yasama, yürütme ve yargı organlarının
güçler ayrılığı prensinde çalıştığını, bağımsız mahkemelerin, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin
güvence altında olduğunun bir göstergesidir (Habermas, 2006: 412). Diğer yandan, liberal demokrasi ile ilgili
bazı tartışmalar söz konusudur. Bu tartışmaların bir kısmında, liberal demokrasinin meşruiyet krizi içinde
olduğu savunulmaktadır. Liberal demokrasi meşruiyetinin sorgulanmasının sebeplerinden biri; vatandaşlar
arasındaki farklılıkların ve taleplerin karşılanmasında çoğunluk esasına göre hareket edilmesidir. Ayrıca
vatandaşların sınırlı ve temsilciler aracılığıyla (dolaylı) katılımı tartışmalara yol açmaktadır (Manin, 1987: 341).
Liberal demokrasinin meşruiyet krizi içerisinde olduğu ile ilgili savunular şu şekilde özetlenmektedir (Köker,
2008: 360):
 Liberal demokrasilerdeki devlet karşısında bireyin korunması anlayışı, bireyin hak ve özgürlüklerinin
güvence altına alınmasına rağmen siyasal karar alma sürecine katılımının sağlanmasında eksiklere yol
açmaktadır.
 Liberal demokrasilerde, devletin kurumsal yapısındaki hiyerarşik ve oligarşik yapılar, bireylerin siyasal
sürece katılmalarının önünde engel teşkil etmektedir. Buna ek olarak, yerleşik liberal demokrasilerde
siyasi tartışma konusu olan sorun alanlarının sınırlandırılması, bireylerin siyasal süreçlere katılımını
olumsuz etkilemektedir.
 Liberal demokrasideki soyut birey anlayışı, kolektif kimliklerin (farklı etnik grupların) tanıması
sorununu ortaya çıkarmaktadır.
 Liberal demokrasilerde, modern ve anayasal devletin varlığı ve devamlılığı ile ilgili siyaset yapılmasının
teknik faaliyetler olarak adlandırılması, devlet yönetimi anlayışında sorunlara yol açmaktadır.
Yukarıda söz edilen liberal demokrasi ile ilgili eleştirilere ek olarak; liberal demokrasilerde,
demokrasinin temel dayanağı olarak sunulan demokratik seçimler ayrı bir tartışma konusu meydana
getirmektedir. Demokratik seçimler sonucu; çok kültürlülük açısından farklı aidiyetlerin temsil edilememesi,
seçilen siyasilerin kendi seçmen kitlelerini gözetmeleri, kapsayıcılıktan uzak olması, siyasi elitlerin çıkarlarının
ön plana çıkması ve vatandaşların siyasal süreçlerden dışlanması gibi tartışmalar ortaya çıkmaktadır
(Mansbridge, 1990; Tekeli, 2011). Ayrıca, liberal demokrasilerde vatandaşların temsil edilememesi toplumsal
yaşamla ilgili de bazı değişikliklere sebep olmuştur. Buna göre, vatandaşların düşüncelerini ve tutumlarını dile
getirememesi sonucu kamu ile ilgili durumlarda dezavantajlı duruma düştükleri tespiti yapılmaktadır (Warren,
1996: 242).
Liberal demokrasinin bilhassa katılım ve temsil anlayışı ile ilgili içerisinde bulunduğu meşruiyet krizine
çözüm olarak müzakereci demokrasi modeli sunulmaktadır. Liberal demokrasilerde meydana gelen meşruiyet
krizine alternatif oluşturmak için ön plana çıkan müzakereci demokrasi modeli, müzakere sürecinin baskılardan
ve ön yargılardan uzak, eşit, açık ve kapsamlı olmasını gerektirmektedir (Tunç, 2008: 1129). Bu bağlamda,
aşağıda liberal demokrasinin eleştirilerine bir cevap olarak ortaya çıkan müzakereci demokrasi modeli
açıklanmaktadır.
5. MÜZAKERECİ DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE YÖNETİŞİM
Müzakereci demokrasi kavramı köken olarak, rasyo (akıl) temelli modernist aydınlanmacı düşüncenin
devamı niteliğinde ortaya çıkmıştır. Müzakereci demokraside, kamusal müzakere sürecindeki aktörlerin,
rasyonel bir uzlaşı sonucuna varabilecekleri kabul edilmektedir (Erdoğan, 2012: 40). Habermas, liberal
demokrasinin meşruiyet krizine karşı modern demokrasinin sunduğu müzakereci paradigmayı savunmaktadır.
Bu müzakereci demokrasi (deliberative democracy) paradigması, hem şeffaf müzakere süreçlerinin ve katılım
için eşit fırsatların olması gerektiğine hem de müzakere aracılığıyla mantıklı sonuçlara ulaşılacağını
öngörmektedir. Bunun yanında, müzakereci demokrasi mekanizması, katılımcıların ortaklaşa problem çözme ve
öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır (Benhabib, 1999: 105; Habermas, 2006: 413-414).
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Müzakereci demokrasi anlayışı, vatandaşların toplumla ilgili meselelerde görüşlerini beyan
edebilmelerini ve siyasal süreçlere katılabilmelerini öngören müzakereci bir sistem olma özelliği taşımaktadır.
Müzakereci demokrasi esas olarak, vatandaşların müzakere sürecine dahil olduğu, daha akılcı/makul kararların
müzakere yoluyla alınabileceğini ve ortak bir faydaya varılabileceğini savunmaktadır. Müzakereci demokrasi
modeline göre, yasaların meşruiyetinin sağlanması için vatandaşlar tarafından serbest ve açık müzakere şartları
içerisinde en mantıklı kararların verilmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, Habermas,
müzakereci demokrasi kavramıyla hem vatandaşların egemenliğine vurgu yapmakta hem de demokratik teoriyi
klasik ve iletişimsel açıdan yeniden tanımlamaktadır (Young, 1999: 175-176). Müzakereci demokrasi
anlayışıyla ilgili tartışmalar temelde belirli argümanlara odaklanmaktadır. Bu argümanlar; kamusal müzakere
sürecinin eğitimsel ve potansiyel oluşturma (üretme) gücü, kamusal müzakere sürecinin eşitlik ve tarafsızlık
ilkesine uygunluğu, kamusal müzakere sonrası akla yatkın (mantıklı) ve uzlaşmaya dayalı sonuçlara
ulaşılabilmesi, ideal olan politika üretme biçimine müzakereci demokrasi modeli ile ulaşılabileceğini
içermektedir (Cooke, 2000: 947). Diğer yandan, müzakereci demokrasi anlayışı bazı hususlarda
eleştirilmektedir. Söz konusu eleştiriler, aşağıda sıralanmaktadır (Sitembölükbaşı, 2005: 156-157):
 Müzakereci demokrasinin meşruiyeti, vatandaşlar tarafından müzakereye katılımın geniş kapsamlı
olmasıyla gerçekleşebilmektedir. Serbest ve gönüllü katılımın düşük olması durumunda, kapsamlılık
ilkesi zarar görecektir.
 Müzakereci demokrasi anlayışında, müzakerelere katılan vatandaşların müzakereler yürütülürken akılcı
muhakemeden uzak önyargılı olması ve duygusal davranabilmesi, müzakereleri olumsuz
etkileyebilmektedir.
 Müzakereci demokrasi sisteminde, vatandaşların müzakere ile ilgili tartışmalarda eşit katılımı söz
konusudur. Fakat bazı vatandaşların, müzakereye katılan diğer vatandaşlardan daha yetenekli olması,
müzakerenin eşit ve mantıklı bir tartışmanın ürünü olmasını engelleyebilmekte ve müzakereci
demokrasideki eşitlik anlayışına zarar verebilmektedir.
 Müzakereci demokrasi, müzakere sürecinde sorunlu siyasal konuların çözülmesi gerektiğini
öngördüğünden dolayı, vatandaşların müzakere sonucu aldıkları demokratik kararlardan belli bir
kazananlar ve kaybedenler tarafı meydana getirebilecektir. Bu durumda, müzakereci demokrasideki
ortak çözüm anlayışı sekteye uğrayabilmektedir.
Bunların yanında, müzakereci demokrasinin uygulanmasında sorunların olduğu ve çok idealist bir bakış
açısı oluşturduğunu düşünenlerde bulunmaktadır. Bu açıdan, müzakereci demokrasi yerine liberal demokrasinin
müzakereci bir şekilde yeniden ele alınması gerektiği sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, hem kamu kurumları
hemde kamusal alanda ortak bir müzakere platformlarının oluşturulabileceği üzerinde durulmaktadır (Bohman,
1998). Müzakereci demokrasi ilgili tüm bu eleştirilere rağmen, siyasal sorunların çözüme kavuşturulmasındaki
kapsayıcılığı bakımından önemli bir demokratik model görüntüsü çizmektedir. Müzakereci demokrasi, liberal
demokrasi krizi ve çoğulculuğun ürettiği sorunlara çözüm olarak ileri sürülebilen bir model olarak göze
çarpmaktadır. İhtilaflar, meşruiyet sorunu ve çoğulculuk gibi konulara çözüm bulmaya çalışan müzakereci
demokrasi anlayışı, bu bakımdan ön plana çıkmaktadır. Günümüzdeki yaşanan yerelleşme süreçleri, merkezi
birimler yerine yerel birimlerin aldığı kararlarda daha etkin olabileceğini öngördüğünden, müzakereci
demokraside bu doğrultuda değerlendirilebilmektedir (Sitembölükbaşı, 2005: 159). Diğer yandan, müzakereci
demokrasinin uygulanabilirliği ile ilgili sorunlar olmasına rağmen Türkiye’de “Demokratik Açılım” adı altında
Kürt sorununa çözüm amaçlı müzakere süreci yaşanmıştır. Bu süreçte, müzakereci demokrasi temelinde akıl
yoluyla sorunların çözümüne dair adımlar atılmıştır. Fakat bu süreç içerisinde, müzakerelere hangi aktörlerin
dahil olacağına bağlı kapsayıcılık sorunu, müzakerelerin şeffaf işleyememesi tartışması ve kamuoyunun bir
kesiminin ve muhalefet partilerinin ön yargılı davranması gibi nedenlerle başarısızlık sonucu ortaya çıkmıştır 2.
Türkiye’de, müzakereci demokrasi ile ilgili yaşanan bu deneyim, gelecekte bu modelin daha iyi bir şekilde
uygulanabilmesi için örnek teşkil etmektedir.

Demokratik Açılım konusundaki çalışmalarla ilgili bakınız: Cüneyt Ülsever, Yeni-Osmanlıcılık ve Kürt Açılımı, İstanbul,
Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011; Yalçın Akdoğan, Demokratik Açılım Sürecinde Yaşananlar, İstanbul, Meydan Yayınları,
2010; Sezen Köse, “Müzakereci Demokrasi Kuramı ve Toplumsal ve Politik Dönüşümün İmkânları: Kürt Açılımı Üzerine
Bir İnceleme”, Spectrum: Journal of Global Studies, Autumn (Special Issue), 2012.
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Müzakereci demokrasi ile yönetişim anlayışı karşılaştırıldığında, yönetişimin iktidar olgusu daha baskın
bir yapı olma özelliği bulunmaktadır. Buna karşılık müzakereci demokrasi (deliberative democracy) ise iktidar
olgusu daha yumuşak bir yapı olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte, müzakereci demokrasinin
yürütülmesinde birtakım tartışmalar söz konusudur. Bu tartışmaların içeriğinde, müzakereci demokrasinin
uygulamasında, müzakerenin (istişarenin) ağırlık kazanması gerektiğine dair düşünceler olmakla birlikte
aktörler/taraflar arasında stratejik pazarlık (strategy bargain) temelli ve aktörlerin/tarafların kendi çıkarlarını
gözetecekleri (self interest) bir demokrasiye dönüşebileceğine dair düşüncelerde bulunmaktadır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde, müzakereci demokrasi’de tartışma (discussion) ve tarafların karşılıklı ikna edilmesi
süreçleri durumu ortaya çıkmaktadır. Aktörlerin kendi çıkarlarını maksimize etme isteğine karşı oluşabilecek
durumlarda, çözüm olarak ortak çıkarlar zemininde hareket edilmesi ve kamu yararının göz önünde tutulması
söz konusudur. Bu koşullar altında, stratejik pazarlık (strategy bargain) temelli bir demokratik model öne
çıkarılmaktadır. Bu modelin sürdürülebilir olması için, aktörler arasında karşılıklı güven ve dayanışma
içerisinde hareket edebilme özelliklerinin var olması gerekmektedir (Papadopoulos, 2002).
Müzakereci etkileşim yoluyla ortak sorunlara çözüm bulmaya dayalı müzakereci demokrasi modeli,
Avrupa Birliği tarafından çevre politikaları ile ilgili sorunların çözümünde kullanılmıştır. Bunun yanında,
müzakereci demokrasinin uygulanması politika oluşturma sürecinde uzlaşmacı kararların ortaya çıkmasını
sağlamaktadır. Müzakereci demokrasi anlayışı, sorunların çözümü ve alternatif çözüm yollarının farklı görüşler
dahilinde ele alınması açısından ön plana çıkmaktadır. Müzakereci demokrasi sürecine katılan katılımcılar, karar
alma süreçlerinde diğer tüm katılımcılarla birlikte neyin iyi olacağını müzakere etme fırsatına sahip olmaktadır.
Buna ek olarak, müzakereci demokrasi anlayışı, katılımcılar arasında karşılıklı saygı, tanıma ve empati kurma
özelliklerini ortaya koymaktadır. Müzakereci demokrasi anlayışı katılımın çeşitliliği açısından yönetişimden
daha geniş kapsamlıdır. Buna göre, müzakereci demokrasi anlayışı, tüm vatandaşların kamusal görüşmelere
katkıda bulunması için eşit bir fırsata sahip olmasını temel almaktadır. Yönetişim anlayışında ise aktörler
arasında işbirliği içerisinde olma, müzakereci problem çözmede olduğu kadar stratejik pazarlık içerisinde de
olmayı gerektirebilmektedir (Papadopoulos, 2002). Genel anlamda değerlendirildiğinde, müzakereci demokrasi
ve yönetişim anlayışı, liberal demokrasinin yaşadığı krize bir alternatif olarak tanımlanabilmektedir.
6. SONUÇ
Günümüz demokrasilerindeki meşruiyet sorununun çözümüne dair, müzakereci demokrasi anlayışı ve
pratiklerinin katkılarının sağlanabilmesi için; vatandaşların çıkarlarının birleştirilmesi süreci, kamusal kararların
müzakere sürecinden geçirilmesi, iknaya dayalı süreçlerin varlığı, diyalog süreçlerinin esas alınması, liberal
demokrasinin günümüzdeki tek taraflı karar vermeye yönelik kriz oluşturmasına bir çözüm olarak, müzakereci
demokrasi modeli sunulmaktadır. Bunun yanında, müzakereci demokrasi, temsili demokrasinin yol açtığı temsil
sıkıntısının giderilmesinde, sivil toplumun ve vatandaşların kamusal tartışmalara ve karar alma süreçlerinde
birlikte karar almalarının önünü açmaktadır. Ayrıca, toplumun müzakereci demokrasiyle daha iyi karar
alabileceğini, toplumsal kutuplaşmanın engellenmesini sağlayıcı müzakere ve diyalog temelli bir mekanizmada
sunmaktadır. Müzakereci demokrasi’de, müzakere sonuçlarının ortak bir görüşe dönüşebileceği inancı, aşırı
iyimser ve idealist bir vurgu olarak görülmektedir. Ayrıca, vatandaşların müzakere ortamında salt akılcı bir
muhakeme yapmaları ön kabulü de duygusal eğilim ve önyargıların göz ardı edilmesi problemini ortaya
koymaktadır. Fakat tüm bu sakıncalara rağmen günümüz demokrasilerindeki meşruiyet sorununun çözümünde
müzakereci demokrasi, kapsayıcı ve çok taraflı bir çözüm sunarak çok düzeyli yönetişim süreçleri ile benzer
rolleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, kutuplaşma ve çözümsüzlük yerine diyaloğun esas
alınması, karar alma süreçlerine katılımın geniş kapsamlı olması sebebiyle meşruiyetin sağlaması, müzakereci
demokrasi modelinin Türk demokrasisine katkı sağlayabileceğini durumunu ortaya çıkarmaktadır.
Günümüz demokrasilerindeki meşruiyet sorununun çözümüne dair, yerelleşme-bölgeselleşme süreçleri
ve çok düzeyli yönetişim yapılarının katkılarının gerçekleşebilmesi için; ilgili aktörlerin demokrasinin
gereklerine ve sürdürülmesine yönelik inanca sahip olmaları ve toplumsal amaçlar ile bireysel amaçların
uzlaşabilmesini sağlayacak daha çok müzakereci demokrasiye yakın ve sürdürülebilir çok düzeyli yönetişimin
sağlanması amaç edinilebilmektedir. Yönetişimsel süreçlerdeki aktörlerin çok düzeyli bir yönetişimsel yapıya
kavuşturulması için; devlet ve diğer aktörlerin yönetişim sürecinde etkileşimli bir ilişki içerisinde olmaları
gerekmektedir. Yönetişimde temsille ilgili sıkıntıları aşmak, liberal demokrasinin meşruiyet sorununu çözmek
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için yönetişimde, stratejik pazarlık (strategy bargain) temelli demokratik model yerine korporatist/örgütlenme
bakış açısıyla işleyecek bir demokratik müzakereci model daha uygun görülebilmektedir. Çok düzeyli bölgesel
yönetişim modeli, bölgesel politikaların yerel düzeyde etkin bir şekilde uygulanabilmesi, bölgedeki yerel
aktörleri bir araya getirerek yönetişim anlayışına sahip bir yapıya da imkân sağlaması, yerel kalkınmanın
etkinleştirilmesine hizmet edecek bir kurum özelliği taşıması, daha etkileşimci ve rekabeti arttırıcı bir yönetim
mekanizması sunması gibi nedenlerden dolayı ön plana çıkmaktadır.
Sonuç olarak, müzakereci ve çok düzeyli yönetişim yapılarının kamu yönetiminde uygulanmaya
başlaması ile birlikte demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ortaya çıkmaktadır. Bununla
birlikte, kamu yönetimindeki politika oluşturma ve yönetme süreçlerinde artık karar alan, uygulayan,
yönlendiren ve yönetenin tek taraflılığı yerine paydaşlarında hesaba katılacağı bir yönetim tarzı belirmektedir.
Bu sebepten, çok düzeyli yönetişim anlayışı, karşılıklı etkileşim içinde politika belirlenmesi, planlanması,
uygulanması ve denetlemesini öngören bir yaklaşım ile kamu yönetiminde değişimin gerekliliğini
göstermektedir. Son kertede, çok düzeyli ve odaklı yönetişim, kalkınma ajansları ve uluslararası bölgesel
oluşumları destekleyerek hem kalkınmaya hem de öne sürdüğü çok aktörlü yapıların katılımına imkân vererek
günümüz demokrasilerindeki meşruiyet sorununun çözümüne dair bir perspektif sunabilmektedir.
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YÖNETİME KATILIM: NE ZAMAN DIŞLAYICI, NE ZAMAN KAPSAYICI?
Dr. Ali SOMEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi

ÖZ
Yönetime katılım, farklı yönetim yapıları içerisinde pozitif anlamlar yüklenmiş bir kavramdır. Yönetimi tarihsel
maddeci yöntemle inceleme, bu yapıların farklı tarihsel bağlamlarda katılıma yükledikleri işleve göre katılımın
yönetimde kapsayıcı ve dışlayıcı roller üstlenebildiğini göstermektedir. Kapitalizmde iktidar ilişkileri bakımından
kapsayıcı katılım modelleri, mülkiyet ilişkileri bakımıdan dışlayıcı olabilmektedir. Yönetime katılım ve serbest
piyasaya tabiyet liberal modeli oluşturmaktadır. Tekelci niteliği pekişen kapitalizm, piyasaya aktif entegrasyona
dayanan neoliberal katılım modelleri üretmiştir. Buna karşılık tekelci kapitalizmden kopuş öngören sosyalizme geçiş
örnekleri, yönetim ve mülkiyet ilişkileri bakımından sermaye sınıfını dışlayan, işçi sınıfı katılımını da kolektivizm
temelinde yeniden kuran alternatifler üretmektedir.
Anahtar Sözcükler: Katılım, tekelleşme, entegrasyon, kolektivizm.

Participation in Administration: When Exclusive, When Inclusive?
Abstract
Participation as a concept has been attributed a positive meaning regarding participation in administrative
structures. When we study administration using the method of historical materialism, these structures show that
participation can take inclusive and exclusive roles according to the functions ascribed in participation in different
historical contexts. Inclusive participation models in terms of power relations in capitalism can be exclusive in terms
of property relations. Participation in administration and passive subordination to free market corresponds to the
liberal model. However monopoly capitalism has produced neoliberal participation models based on an active
integration to the market. In return, examples of transition to socialism envisaging a rupture from monopoly
capitalism produces alternatives excluding the capitalist class in terms of administration and property relations and
restructuring participation according to the collectivism of the working class.
Keywords: Participation, monopolization, integration, collectivism.

1.

GİRİŞ

Yönetime katılım, yönetim yapıları ve yönetim süreçleri içerisinde pozitif anlamlar yüklenmiş bir
kavramdır. Karar süreçlerine dahil olma, sonuçlarına dair sorumluluk taşıma ve onların faydasından
yararlanma bu pozitif anlamlar arasında sıralanabilir. Yönetim yapısı içerisinde katılım kanallarıyla
insanlar doğrudan ya da dolaylı olarak kendilerini ilgilendiren alanlarda söz ve hak sahibi haline gelirler;
bu anlamıyla katılım yönetimin öznesi ile nesnesi arasındaki yabancılaşmanın panzehiri kabul edilir.
Katılımın pozitif anlamları konusunda Mıhçıoğlu, işi benimseme, özgüven kazanma, maliyetleri
düşürmeyi öne çıkarmaktadır. Bunların yanında, işçi ile işveren, çalışan ile çalıştıran çatışmalarına neden
olan karşıt amaçlar yerine ortak amaçlar benimsenmesini de eklemektedir (Mıhçıoğlu, 1983: 116). Amaç
ve çıkarların iki farklı öznellik arasında zıtlaşma yerine katılımla ortaklığa dönüştürülmesi, katılımın
hangisi lehine olduğu sorusunu akla getirir. Yönetim yapısı bu zıtlık karşısında ‘nötr’ olmayıp iki özneden
birinin egemenliğine sebep olamaz mı? Örneğin bir şirket yönetimine çalışanların katılımı, bir yönetişim
mekanizmasına yurttaş katılımı, bir kamusal konuyla ilgili referandum tipi bireysel katılım, bir ücretlinin
bir mali fona katılımı, yapı ve özneler arasındaki ilişkiye göre pozitif veya negatif anlamlar taşıyabilir.
Katılımın olası negatif rolüne ilişkin Eroğul, katılımın araçsal ve amaçsal yönlerinin
zıtlaşabileceğine işaret etmektedir. Örnek olarak bir ulusun bağımsızlığı için yapılacak plebisitte o ulustan
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bir yurttaşın hayır oyu kullanmasının araçsal olarak katılımcı olsa da amaçsal olarak katılımcı olmadığını
söyler (Eroğul, 1991: 172, 173). Benzer şekilde, bir diktatörün fiili yetkilerini hukuksallaştırmasında evet
oyu kullanılması için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir özne olarak kişi, kendisine sunulan katılım
mekanizmasıyla nesneleştirilebilmektedir.
Yönetsel süreçler ve yönetsel yapılardaki katılımın bu çelişkili anlamlarını sorgulayan Katılım
Kâbusu kitabının yazarı Miessen, “Katılım, hem tarihsel hem siyasal faillik bakımından müzakere,
kapsama ve demokratik karar verme gibi romantik mefhumlar üzerinden okunuyor” demektedir (Miessen,
2013: 16). Ona göre uzlaşmazlık üstünde taraflar üstü bir rol oynanması gereklidir. Yönetsel katılım,
yönetsel yapılar ve süreçlerle bütünleşmek yerine onlardan ayrışarak gerçekleşmelidir. Peki katılım
konusu üzerinde herkes mutabık olmayacaksa eleme neye göre yapılacaktır?
Bu çalışmada, yönetim yapıları ve yönetim süreçleri içerisinde katılımı analiz etmeye yönelik
elemenin toplumsal sınıflar temelinde yapılması önerilmektedir. Katılım mekanizmaları sınıfları egemen
olanın ağırlığı altında bütünleştirebilir veya ayrıştırabilir. Katılımda sınıflar mücadelesi içerisinde egemen
sınıfın diğer sınıflara yönelik kapsama ve dışlama işlevini gözlemlemek mümkündür. Dolayısıyla
yönetimde katılımın ne zaman kapsayıcı ne zaman dışlayıcı olduğu tarihsel maddeci yöntem çerçevesinde
yapılacak incelemeye göre tartışılmalıdır.
2. SINIFLI TOPLUMLARA GEÇİŞTE KATILIM: KAPSAYICILIK VE DIŞLAYICILIK
Yönetimi tarihsel maddeci yöntemle inceleme, farklı tarihsel bağlamlarda toplumsal sınıfların bu
yapılar içerisinde katılıma yükledikleri işleve göre katılımın yönetimde kapsayıcı ve dışlayıcı roller
üstlenebildiğini göstermektedir. Katılımın özne ile nesne ilişkilerini bütünleştirici ya da ayrıştırıcı etkisi,
katılımın toplumsal sınıflar karşısında kapsayıcılık ve dışlayıcılık özellikleri tarafından belirlenmektedir.
Tarihsel olarak birbiriyle çıkar çelişkileri olan toplumsal sınıflar karşılıklı birer özne ve nesneye
dönüşebilmekte, yönetim yapıları içerisinde katılım bu pozisyonlara göre işlev değiştirmektedir.
Milattan önce 9. yüzyılda Homeros, İlyada eserinde yönetime katılımın 'komutanlar kurulu' ve
'askerler kurultayı' olarak iki biçiminden söz etmiştir. İlki karar veren otorite iken ikincisi karar yetkisi
olmayan “ilkel göçebelik döneminin kabile savaşçıları kurultayının bir kalıntısı ve ileride toplanacak halk
meclislerinin bir öncüsü” olma özelliği taşımaktadır (Eroğul, 1995: 15). Benzer ikili yapılar Batı
Avrupa’nın Töton kabilelerinin ve Mezopotamya’nın tarihöncesi döneminden kalma kalıntılarında
görülmektedir (Şenel, 1982: 216). Bunlar, insanlık tarihinde maddi üretim ilişkilerine göre toplumun
ayrıştığı, sınıfların oluştuğu, buna bağlı olarak otoritenin kurumsallaşarak ilk devlet biçimlerinin meydana
geldiği geçiş döneminin örnekleridir. Bu örneklerde egemen sınıfın parçası olmayan kesimler karar
süreçlerinden dışlanırken temsil yapılarıyla kapsanmaktadır. Karar süreçleri yönetim işlevinin
uzmanlaşmış organlarına bırakılmakta, temsil yapılarında ise toplumun farklı kesimlerine siyasal söz
hakkı tanınmaktadır.
Antropolojik olarak devletin ortaya çıkışında katılımın iki türü olan işlevsel uzmanlaşma ve
organik temsil, kurumsal olarak birbirini tamamlamakla birlikte sınıfsal bir çatışmayı da yansıtır. Devlet,
artık ürünle birlikte üretim araçlarının mülkiyetine sahip sınıfın egemenliğini sürdürme işlevi görür ve
sınıf düzenini koruyacak bir uzmanlaşmaya sahiptir. Öte yandan bilindiği gibi bu mekanizma ‘zor’
yanında ‘rıza’yı da gerektirir. Bunu sağlamanın yolu öncelikle egemen sınıfın çeperinde yer alan mülk
sahibi sınıfların mekanizmayı benimseyecekleri kanalları yaratmaktır. Bu yollardan en etkilisi işlevsel
uzmanlaşmayı bozmadan temsil edilecekleri ve zenginlikten pay sahibi kılınacakları katılım kanallarının
açılmasıdır.
Sınıflı topluma geçiş döneminde İlyada'da geçen haliyle 'kurul' ve 'kurultay' isimli yapıların
farkı, tam da bu işlevsel uzmanlaşma ve organik temsil ikiliğine tekabül eder. İlki üretim örgütlenmesini
‘nesnel’ olarak korumakla, ikincisi bu örgütlenmeye ‘öznel’ olarak yön verilmekle ilgilidir. Fakat sınıflar
arası çıkar çatışması bu öznelliği parçalama eğilimindedir. Üretim örgütlenmesinin yönetimi,
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örgütlenmeye yön vermeye çalışan farklı sınıfların siyasal çıkarları tarafından sekteye uğrar. Dolayısıyla
üretim örgütlenmesinde işlevsel uzmanlaşmaya dayalı ‘yönetsel katılım’ ile örgütlenmeye yönvericilikte
organik temsile dayalı ‘siyasal katılım’ bazı anlarda birbirini çelecek, sistemsel krizler doğacaktır.
3. PRE-KAPİTALİST TOPLUMLARDA KATILIM: MÜLKİYET VE KAMU GÖREVİ
AYRIMI
Uygarlıkların gelişimi, egemen sınıfın kendisine müttefik olan sınıflarla kendi iç çatışmalarını
çözmede katılımı kullandığını, mülk sahibi sınıfları kapsarken mülksüzleri dışladığını göstermektedir.
İşlevsel uzmanlaşma ve organik temsil özelliği taşıyan yapılar uygarlıkların gelişimi içerisinde evrilmiştir.
Bu iki yapının oluşum farkı yönetimdeki kapsama ve dışlama ilişkilerini biçimsel olarak
ayrıştırabilmemizi mümkün kılar. Öte yandan sınıfsal çıkarların fiili çatışması, devlet mekanizması içinde
bir çatışma doğurma potansiyeline sahiptir. Çatışmanın fiilen ortaya çıkma sürecine göre iki katılım
biçiminde zıtlıkların belirginleşmesi kaçınılmazdır. Kapsayıcılık/dışlayıcılık konusunda ortaya çıkan
tezat, katılımın o ana kadarki pozitif anlamını ortadan kaldırır.
Antik çağda Atina kent devletinin oluşumunda, başta soyluların kamu görevi konusunda sahip
oldukları ayrıcalık, soya dayalı gens sisteminin yerini toprağa bağlı mülkiyet sistemi aldıkça diğer mülk
sahibi sınıflarla paylaşılır hale gelmişti. Bu değişim soylu-halk çelişkisini özgür yurttaş-köle çelişkisine
dönüştürdü. Özgür yurttaşlar kamu görevine ve demokratik işleyişe katılma hakkına sahip olurken
çalışma yaşamından kopuk idiler. Zaman içinde üretim ölçeğinin büyümesi, kölelerin sayısının artması
mülkiyeti tekelleştirdi, özgür yurttaşlar yoksullaştı ve Atina kent devleti yıkıldı. Engels, bu sürece dönük
aristokrat aydınların yaptığı değerlendirmeyi eleştirmekte, “Prens dalkavuğu ukala Avrupalıların iddia
ettiği gibi Atina’yı yıkan demokrasi değil, özgür yurttaşın çalışmasını yadsıyan kölelik düzenidir”
demektedir (Engels, 1998: 130-140). Yani özgür yurttaşların çalışmadan, kölelerin de kamu görevinden
dışlanmışlığı Atina devletini yıkan çelişkiyi oluşturmuştur.
Avrupa feodalizminde, katılımın devlet mekanizmasını güçlendirmek üzere toplumsal sınıflarla
yeni bir kapsama ve dışlama ilişkisi kurduğu Magna Carta düzenlemesi de mutlakiyetçi hükümdarın
yetkilerini soylularla paylaşması bakımından benzer bir rol oynamıştır. İlerleyen yüzyıllarda
mutlakiyetçiliği yıkan burjuva sınıfı önderliğinde baldırı çıplakların isyanı sadece kraliyete değil soylu
sınıfın kendisine yönelmektedir. Fransız Devrimi, sınıflı toplumların gelişiminde yeni bir aşamanın
habercisi olduğu gibi uygarlığın gelişiminde katılım biçimleri açısından çıtayı yükseltmektedir: İşlevsel
ve organik temsil arasındaki açıyı kapatacak şekilde üretim-yönetim ilişkisi kurulması.
4. BURJUVA DEVRİMLERİ ÇAĞINDA KATILIM: FİİLİ EYLEMLER VE BİÇİMSEL
REFORMLAR
Üretici güçlerin gelişimi, yani üretim araçları ve üreticiler arasındaki ilişkinin daha karmaşık
örgütlenmeler gerektirmesi, üretimin toplumsallaşmasını ve ileri derecede uzmanlaşmayı doğurmuştur.
Üretim sürecine nicel ve nitel olarak katılım artmış, iktisadi düzeydeki bu gelişme siyasal olarak da
katılımcı yapılar eşlik etmiştir. Ancak bu kendiliğinden yaşanmamış, katılımcılığın altyapıdan üstyapıya
yansıması yine sınıf mücadeleleri içerisinde gerçekleşmiş ve modern kapitalist devletin kurumlarını
meydana getirmiştir.
Fransız Devrimi, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde her yurttaşın yasa oluşumuna katılmaya
hakkı olduğunu ilan ediyordu, “ancak bu hak ya şahsen ya da temsilcileri aracılığıyla kullanılır”
deniliyordu. Bu katılım mülkiyet haklarını öncelikli görüyordu. Nitekim 1789’un liberal burjuvası
bugünkü anlamıyla bir ‘demokrat’ değil anayasacılığa ve mülk sahiplerinin yönetimine inanan biri olarak
kabul edilmektedir (Hobwbawm, 1996: 59). Yasama sürecine katılım İngiltere’de Çartist hareket gibi işçi
hareketlerinin baskısı altında sınıfsal olarak mülksüzleri kapsar hale gelecekti. Ancak bu kazanımın
Avrupa’nın geneline yayılması, işçi sınıfının Avrupa genelinde topyekün eylemlerle siyasete fiilen
katılımından ziyade İngiltere’deki gibi öncü hareketlerin burjuvaziyi yönetsel reformlara mecbur
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bırakmasıyla gerçekleşmiştir (Hobsbawm, 1996: 127).
Katılım, kapitalizmin kendinde ‘ilerici’ olan bir özelliği olduğu söylenemez. Bu sadece
üreticilerin dışlanması açısından değil üretken olmayan kesimlerin kapsanması açısından da geçerlidir.
Kapitalizm, üretken olmayan mülk sahibi kesimlerin artık değere ortak olduğu bir katılımı yapısal olarak
bünyesinde barındırmaktadır. Burjuva ekonomisinde ticari sermayenin piyasadaki sirkülasyon süresini
azaltan rolü nedeniyle ortalama kar oranında pay sahibi olması bu tür bir ‘katılım’ın ürünüdür (Marx ve
Engels, 1988: xxıx). Emperyalizm çağında bu katılım, finansal sermayenin yönetsel süreçlerde organik
temsiline dönüşecektir. 19. yüzyılda ise henüz asalaklık ticari ranttan ziyade toprak rantıyla
ilişkilendirilmekte, üretken olmayan mülk sahipliği karşısında işçi sınıfı ve burjuvazi aynı safta
sayılmaktadır. İşçi sınıfının 1848 devrimleri ile burjuvaziyle göbek bağını koparması sonrasında, katılım
sınıflar arası iktidar mücadelesinden burjuvazi eliyle hak mücadelelerine indirgenmiş, yönetsel
reformlarla üretim ilişkileri muhafaza edilmiştir (Marx ve Engels, 1977: xxvi). Bu saptamaları yapan
Marx, işçi sınıfı siyaseti açısından katılımı –burjuva liberalleri ve demokratlardan farklı olarak- toplumsal
kazanımlar elde etmenin aracı olarak değil kitleleri siyasallaştırma ve devrimci kavgalara hazırlamanın
aracı olarak görmüştür.
Artık sınıf mücadelesinin konusu pay sahipliği değil üretenlerin yönetici olmasıdır. Bu da üretim
örgütlenmesini değiştirecek bir siyasal iktidar mücadelesini zorunlu kılmaktadır. İşçi sınıfının yönetsel
hedefi üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ilgasıyla sınıfları ortadan kaldıracak bir dönüşümün
başlamasıdır.
5. İŞÇİ SINIFI KATILIMI: KOLEKTİVİZM
İşçi sınıfı, sermaye sınıfı ile girdiği siyasi mücadelede kendi alternatifini yaratmaktadır. İşçi
sınıfının iktidar girişimleri, işlevsel uzmanlaşma ve organik temsil arasındaki açıyı kapatan örnekler
sunmuştur. Bu açının kapanması, üretim örgütlenmesi ile yönvericiliği ayıran sermaye sınıfının iktisadi ve
yönetsel katılımını dışlamayı şart koşmaktadır.
Sermaye sınıfının soyluluğu bir sınıf olarak dışlayan hukuk düzeni, yurttaşlığı temel katılım
mekanizması haline getirmişti. Ancak bu düzen aynı zamanda işçileri sınıfsal üretim örgütlenmesinde ve
siyasal yönvericilikte dışlıyordu. 19. yüzyılda burjuva devrimini takip eden mücadeleler sonucunda bu
hukuk düzeni içerisinde işçiler siyasal yönvericilik yani siyasal katılım hakkı kazandılar. Ancak
hükümsürmekte olan üretim örgütlenmesi işçi sınıfını dışladığı oranda siyasal katılım işçileri tarihsel
çıkarlarına ters bir rolle sınırlandırıyordu. Bu tersliği sürdürülebilir kılmak için söz konusu rol, işçilerin
güncel çıkarlarını aynı zamanda üretim örgütlenmesinde gerçekleştirebilmeleriyle yani insanca ücret ve
çalışma koşulları için yönetsel katılım hakkı elde etmeleriyle pekiştirildi. Sermaye sınıfı açısından üretim
örgütlenmesi ve yönvericilikte işçi sınıfının devrimci bir yeni katılım modeli yaratmasını önlemenin tek
yolu buydu.
1871 yılında Paris Komünü burada bir gedik açtı. Paris’te bir yönetsel kriz anında ortaya çıkan
işçi iktidarı, üretim örgütlenmesinin kolektifleştirildiği ve bürokrasinin yerine işçi konseylerinin
yönvericiliğini tesis edildiği yeni bir katılım türü meydana getiriyordu. Komün yönetiminin “seçimli,
sorumlu ve geri çağırılabilir” oluşu temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasiye, güçler ayrılığı yerine
güçler birliğine dayanıyordu (Fişek, 1970: 62). Bu anlamda ortak, kolektif iradenin tecelli ettiği fiili
girişim daha sonra şekillenecek olan tüm üreticileri kapsayan ve sermayeyi dışlayan biçimsel modele
ilham verdi. Biçimsellik, sınıflı topluma geçiş sürecinde işlevsel uzmanlaşma ve organik temsil nasıl ki
siyaset ve yönetim şeklinde ayrıştıysa, sınıfsız topluma geçiş sürecinde bu ikisinin yeniden birleşmesini
sağlayacak aracın, yani sosyalist devletin kurulmasını gerektirdi (Lenin, 2003: 15). Paris Komünü’nde
görülen bu yönetime katılım eylemi 1917’de kurulan Sovyet iktidarıyla yapısallaşmış ve 20. yüzyıl
sosyalizm deneyimlerinin önünü açmıştır.
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6. SERMAYENİN “LİBERAL” VE “MİLLİ” KATILIM MODELLERİ
Sosyalist devletin sermayeyi iktidarsızlaştıran katılım örgütlenmesi, kapitalizmi kendi
sınırlarında onu taklit eden katılım modelleri üretmeye zorlamıştır. Bir yandan işçi sınıfını tekelci
sermayeye tabi kılarak dışlama, diğer yandan bazen ‘çoğulcu’ bazen ‘tekçi’ örgütlenmelerle sınıfın
bireylerini siyasal olarak kapsama ve sisteme entegre etme yoluna gidilmiştir.
Katılımın çelişkili kapsayıcılıklar gösterdiği iki model tarihsel olarak karşımıza çıkmaktadır.
İlkinde özel ve kamusal çıkarların ortaklaşması, eklemlenmesi söz konusudur. Liberal demokratik
katılımcı model bunun örneğidir. Bireylerin her iki alanda da temsil edildiği varsayılır. Oysaki
mülksüzleri kapsamak üzere zenginleştirilen katılım mekanizmaları sermayeyi dışlamayı içermediği
sürece bu eşitsiz güç ilişkisinde özel çıkarlar galebe çalmakta, özel kamusal olanı yutmaktadır.
Habermas’ın arızi bir durum olarak “yeniden feodalleşme” adını verdiği (1999: 378) aslında bu tür bir
katılımdır ve burjuva modernizminin yapısal bir sorunudur. Kamusalın yutulması, yani işçi sınıfının
kazandığı haklar üzerinde söz sahipliğini kaybetmesinin doğurduğu kriz, işçi sınıfı kolektivizminin
baskısı altında ikincisini doğurmaktadır.
İkinci modelde özel çıkarların harmanlanmasına dayalı bir kamusallık söz konusudur.
Kolektivizmin kötü bir kopyası olan korporatizme temel oluşturan “organik” devletçilik, bu tür bir
katılımcılığın örneğidir. Geleneksel feodal toplumdaki gibi toplumsal katmanların katı hiyerarşisi bir tür
işbölümü olarak güzellenmekte, “organik katılımcılık” liberal katılımcılık karşısında bir alternatif olarak
sunulmaktadır (Hobsbawm, 1995: 114). Mülksüzler ile mülk sahipleri arasındaki çıkar farklılığının bu
şekilde silikleşmesi katılımın dışlayıcı yanını mülksüzler aleyhine artırmaktadır.
Katılım kapsayıcılığı ve dışlayıcılığı görünmeyen şekillerde de gerçekleşebilmektedir.
Kapsayıcılığın doğal olarak içerdiği dışlamayı tümüyle yok sayan yukarıdaki gibi “metodolojik
ulusçuluk” ya da “metodolojik bireycilik” dışlamanın en sinsi örneklerini sunmaktadır. Öte yandan
işçilerin işletmelerin yönetici komitelerinde temsil edildikleri katılmacı yönetim modelleri de vardır. Bu
tür bir katılım işçilerin sermaye karşısında çıkarlarını korumak için onunla mücadele etmek yerine
uzlaşmayı ve son tahlilde ona tabi olmalarını içermektedir (Fişek, 2005: 80). Ulusal düzeyde emekçi
kesimlerin kapitalist planlama süreçlerine Özel İhtisas Komisyonları gibi kurallar içerisinde katılımlarının
sağlanması da benzer bir karakter taşımaktadır (Özşen, 1987: 24). Gerek kamu yönetiminde halkın
katılımı gerekse işletme yönetiminde işçilerin katılımı, melez birer yönetim usulü olarak sermayenin
çelişkili katılım modellerine geçici çözümler sunduğu görülmektedir (Geray, 1965; Müftüoğlu, 1976).
Sermaye ile sınıfsal çıkarlarını zıtlığını yok sayan katılım mekanizmaları işçi sınıfı içindeki ayrım
noktalarını ortaya çıkarmakta ve sınıf mücadelesi içinde belirginleşen kolektif katılım biçimlerini
dışlamaktadır.
7. SOSYALİZM: KATILIMI TASFİYE EDECEK OLAN KATILIM
Kapitalizmin çelişkili katılımcılık modelleri karşısında sosyalizm tutarlı bir alternatif
oluşturmuştur. Sosyalist devlet, kamulaştırma ve planlama yoluyla sermaye sınıfını dışlarken tüm
emekçileri ekonomik ve siyasal olarak kapsayan, üretici güçlerin gelişiminin önünü açacak şekilde
entegre eden bir alternatif sunmaktadır.
20. yüzyılda sosyalizm deneyimleri, kamulaştırma ve planlama araçlarıyla fiili durumu biçimsel
olarak kalıcılaştırdı. Sosyalizme geçiş sürecinde bu dönüşüm, işçi sınıfına dayalı “yönetim”in yerini
“egemenlik”in alması olarak tanımlanıyordu (Bettelheim, 1973: 127). Üretim örgütlenmesi ve
yönvericiliği üzerinde işçi sınıfı egemenliği, sermaye sınıfını hem yönetsel hem siyasal olarak dışlayarak
kendi kapsayıcılığını mutlak kıldı. Bu kapsayıcılığı güvenceye alan, sermayenin hukuk düzenindeki
“yurttaşlık” ilkesi gibi üretim örgütlenmesi ve yönvericilikte “kolektivizm” ilkesinin benimsenmesiydi.
İşçi sınıfının iktidarı aldığı devrimci anın fiili bu ilkesi, biçimsel olarak kökleştikçe daha ileri bir fiili
katılım modeli olarak devletsiz yani siyasal olmayan yönetimi, eşyanın yönetimini vaat ediyordu. Nitekim
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kolektif katılımın en ileri düzeyi, yöneten ve yönetilen ayrımını ortadan kaldırmakta ve katılımın
kendisini nihai olarak tasfiye edecek olan özyönetimi gündeme getirmektedir (Eroğul, 1991: 172, 173).
Kapitalizm ile sosyalizmin sistemsel mücadelesi sınıflar mücadelesinde katılım konusunu bir
çarpışma alanı haline getirdi. Böylece 19. yüzyılda işçi sınıfının fiili girişimleri sonucunda sermaye
sınıfının mecbur kaldığı model değişiklikleri 20. yüzyılda daha ileri bir biçimsel düzeyde yeniden
gündeme geldi. Yapısal olarak üretim örgütlenmesi ile yönvericiliğin çelişkilerinden doğan istikrar-kriz
salınımı tekelleşmeyi artmıştı; tekelleşme de rekabeti şiddetlendirdiği oranda yurttaşlığa dayalı katılım
mekanizmalarını devre dışı bırakır ya da devrimci krizleri önleyemez hale gelmişti. Devrimci krizleri
bertaraf etmenin yolu, sermayenin yönetim ve siyaset üzerindeki tekelci tahakkümüne uygun esnek
modeller geliştirmesiydi.
8. KAPİTALİZMİN KRİZİ: MÜLKSÜZLEŞTİRİLENLERİN KATILIMI?
20. yüzyıl sonunda sosyalizme geçiş süreçlerinin sekteye uğramasıyla sermaye sınıfı dünya
egemenliğini yeniden kurmuştur. Ancak kapitalist birikim rejiminin yaşadığı kriz, bu egemenliğin
şiddetlenen tekelci rekabet altında tesis edilmesini gerektirdi. Katılım kavramı kapitalizmin restorasyonu
ve kriz döngüsü içinde başkalaştı. Gerek neoliberal gerekse post-neoliberal politikalar işçi sınıfını katı bir
biçimde tekelci mülkiyet ilişkilerine entegre eden, öte yandan bu ilişkiler içerisinde yönetimde söz hakkı
tanıyacak esneklikler sunan bir katılım kavramı doğurdu.
Kapitalist sistem, 20. yüzyılda işçi sınıfı kolektivizminin baskısı yüzyıl sonunda ortadan kalkınca
19. yüzyıl katılımcılığına dönme fırsatı yakalamıştı. Ancak yüzyıl öncesinin çiçeği burnunda burjuva
sınıfının siyasal reformculuğu dahi işçi sınıfı eylemlerinin ürünüydü. Dahası, emperyalizm öncesi
döneminde varlık gösterebilen küçük mülkiyet 20. yüzyılın krizleriyle birlikte büyük ölçüde tasfiye
edilmiş ve tekelci sermaye altında temerküz yaşamıştı. Mülksüzleşmenin geldiği düzey, çok daha büyük
bir gerilemenin habercisiydi: Sermayenin mutlak egemenliği. Buna uyumlu olarak işçi sınıfının kolektif
eyleminden doğan katılım biçimleri bütünüyle tasfiye edilerek toplumsal kimliklere ve
kompartmanlaşmaya dayalı katılım biçimleri gündeme getirildi.
“Merkezi” örgütlenmeler karşısına alternatif olarak “taban” (grassroots), “sivil” (nongovernmental) kodlamalarıyla fetişleştirilen örgütlenmeler katılımın sınıfsal olarak dışlayıcı ve kapsayıcı
boyutlarını silikleştirmiştir. Literatürde üretim örgütlenmesini teknikle sınırlandıran Fordizm’den
PostFordizm’e geçiş değerlendirmeleri, biçimsel olarak ademi merkezileşme ve esnekleşme görünümü
altında sermaye içi hiyerarşinin konsolide olduğunu ve yeni katılım biçimlerinin mülksüzleştirilenler
üzerinde denetimi katılaştırdığını perdelemektedir. Yönetişim konseptiyle oluşturulan katılım modeli tam
da bunun örneğidir (Bayramoğlu, 2005: 178, 179).
Neoliberalizmin tekelleşmeyi pekiştiren özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarında, işçi
sınıfına kar ve ranttan pay düştüğü görüntüsü verecek bir katılım söylemiyle tekelci sermayeye bağımlılık
yaratılmaktadır. Tekelci sermayeye bağımlılığı pekiştiren, emekçilerin piyasaya bir ekonomik özneymiş
gibi katılması, sermaye ve devlet gibi güçlü özneler karşısındaki pasif rollerinin verili kabul edilmesidir.
Washington Uzlaşması’nda yönetişim konsepti bunu gerçekleştirme rolüne soyunmuş ve kısa sürede
yıpranmıştır. Sermaye egemenliğinin çıplak dışavurumu siyasal dışlayıcılığın göze batmasına sebep
olmuş, sistem bu noktada kendisini revize etmek zorunda kalmıştır. Son 10 yıldır post-neoliberal
politikalar adı altında bu defa yoksulların siyasal birer özne gibi kapsanması, “söz sahipliği”
(empowerment), “özsorumluluk” (self-responsibility), “kendine yeterlilik” (self-sufficient) gibi
konseptlerle emeğin piyasaya aktif entegrasyonunu sağlayacak yeni katılım biçimleri üretilmektedir
(Taylor, 2009: 34, 35; Luccisano ve Wall, 2009: 199). Tekelci sermayeyi dışlamadan mülksüzlerin
kapsanmasını amaçlayan bu katılım pratikleri sonucunda emek üzerinde daha derin bir denetim kurulduğu
son dönemki tartışmalarda işlenmektedir (Somel, 2016).
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9. SONUÇ
Tarihsel olarak katılımın dışlayıcı ve kapsayıcı özelliklerinin sınıfsal olarak belirlendiği, işlevsel
uzmanlaşma ve organik temsilin ayrıştığını söylemiştik. Egemen mülk sahibi sınıf işlevsel uzmanlaşma ve
organik temsil arasındaki çelişkiyi diğer mülk sahibi sınıflara katılım kanalları açarak yönetmeye
çalışıyordu. Kapitalizmin 20. yüzyıl deneyiminde de kâh bu yola başvurulmuş kâh işçi sınıfı
kolektivizminin taklitlerine dayalı melez modellerle çelişki yönetilmeye çalışılmıştır. Fakat kapitalizmin
krizinin 21. yüzyıl başı itibariyle katılım imkanlarını getirdiği düzey, mülksüzleri bireysel olarak
kapsarken sınıfsal olarak mutlak anlamda dışlamaya dayanmaktadır. Bugünkü katılım biçimine dönük
köklü itirazlarda 19. yüzyıldan süregelen işçi sınıfı eylemindeki kolektivizmin nüveleri yeniden
görülmekte, tekelci sermayeyi dışlayıcı bir katılım perspektifini çağırmaktadır.
Literatürde yönetim süreçlerinde “itiraz”ın da bir yönetime katılım biçimi olarak ifade edildiği
olmuştur (Turan, 2009: 93). Öte yandan katılımdan caymak başlı başına bir eylemdir. Eroğul bunu
katılıma “ilgisizlik” kategorisi içinde ele almakta, apolitizmle ilişkilendirilebilecek ilgisizliklerin yanında
“olumlu katılma olanağı görülmemesine” bağlı bir “protesto” biçimi olarak itirazı zikretmektedir. Diğer
ilgisizlik türleri daha çok gelişmiş ülkelerde görülürken bunun Türkiye’nin gelişmiş yörelerinde
görüldüğü gözleminde bulunmaktadır. (Eroğul, 1991: s. 231-233)
İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye’de katılımın işçi sınıfını biçimsel olarak kapsadığı
ölçüde aslında dışlayan yeni modellerinin “katılım karşıtı” hareketler doğurduğu görülmektedir. En yakın
örneği 2017’de uygulamaya başlanan zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) ve emekli aylıkları için
promosyon düzenlemeleridir. Finans sermayesine ücretli emeğin katılımı gelirlere ipotek konmasıyla
sonuçlanmaktadır. Çalışanların zorunlu BES’ten toplu çıkış hareketleri bu zorunlu katılıma karşı
gerçekleşmektedir. Bir diğer örnek, sermayenin doğal kaynakları tahrip ederek kar elde etmesini sağlayan
yatırım projelerinde Çevresel Etki Değerlendirmeleri (ÇED) için yapılan toplantılardır. “Sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanmasına bir katılım biçimi” olarak gündeme getirilen (Turgut, 1997) bu toplantılara
katılım sermayenin yağmacı yönelimini meşrulaştıracağı için ilgili bölgedeki yöre halkının birçok örnekte
ÇED toplantılarını engelleyerek katılımı sabote ettiği görülmektedir.
Katılımcılığın bir cephesinde işçi sınıfı diğer cephesinde sermaye sınıfı durur. Bunlar birbirleri
aleyhine kapsama ve dışlama ilişkileri geliştirirler. İki taraftan biri elenmek zorundadır. İşçi sınıfı,
sermaye sınıfının onu katılım yoluyla bütünleştirmeye çalıştığı yönetim süreçlerinden kendisini
ayırabildiği oranda nesneleşmekten kurtularak özneleşebilir. Buna karşılık sermaye sınıfının bireysel
olarak kapsadığı ve sınıfsal olarak dışladığı örneklerde gösterilen kolektif işçi tepkileri, işçi sınıfının
sermaye sınıfını dışlayıcı katılım biçimlerini üretmesi için bir zemin oluşturmaktadır. Bunun için fiili
olanının biçimsel hedefleri belirlenmelidir: Sermayeyi mülksüzleştirilme ve kamulaştırma-planlama
programına dayalı sosyalizm, mevcut kapsama-dışlama ilişkisini tersyüz etmenin yegane yoludur. İşlevsel
uzmanlaşma ve organik temsil ayrımına son verecek olan, üretimde örgütlenme ve yönvericiliği entegre
edecek olan budur. Tutarlı bir katılım ancak kolektivizm ilkesi temelinde gelişecektir.
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YEREL HİZMETİN VE SİYASANIN KAMUSALLIĞI: NEREDE VE NE KADAR?
Doç. Dr. Azize Serap Tunçer
Ahi Evran Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
serap@seraptuncer.com
ÖZ
Bu çalışma bir “vatandaşlık” nosyonuna dayanan kentler geleneğinden günümüz kentlerine,
elimizde “kamusal” olarak ne kaldığı sorusuna odaklanmaktadır. Yerel hizmetlerin piyasalaşması
sürecinde silikleşen “kamu hizmeti” kavramı ve bunun hukuksal metinlerde tescili aşamasıyla
başlayan süreç, bugün tamamen “hizmet sunma” olgusuna yönelmiş görünmektedir. Ancak bu
“hizmet” artık kamusal içeriği boşalmış ve özel sektör tarafından sunulan ve özel bir hizmet alımı
olarak bedeli ödenen bir “tüketim malı” durumundadır. Sokak ve meydanları kaldırılarak,
gökdelenler/özel siteler/otoyollar bağlamında tecrit edilmiş toplulukları ile “kamusal” buluşmaları
devre dışı bırakılan kentsel yaşamda da mekan kamusal içeriğinin özelleşmesi ile yeniden
şekillenmektedir. Bu sürecin doğal sonucu olarak da yerel siyaset, “yerel demokrasi” olgusu yerine
“yerel hizmet yarışı”na odaklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: kamusal, meydan piyasalaşma, yerel hizmet, yerel siyaset.
The Publicity of Local Service and Policy: Where and How Much?
Abstract
This study focuses on the question of what remains as "public" from the tradition of cities
based on the notion of "citizenship" to the present-day cities. The concept of "public service", which
has waned in the process of marketization of local services, and the process that started with the
registration phase in the legal texts seem to be oriented towards "service delivery" today. However,
this "service" is now a "consumption product" that has been vacated in terms of the public and paid by
the private sector as a private service purchase. With the communities that have been isolated in the
context of skyscrapers / special sites / highways by the removal of their streets and squares, space has
been reshaped by the privatization of public content in urban life, where "public" meetings are
disenfranchised. As a natural consequence of this process, local politics focuses on the "local service
race" rather than the "local democracy" phenomenon.
Keywords: public, square, marketization, local service, local policy.
GİRİŞ
Siyasetin giderek daha küresel sorunlarla uğraşan daha yerel bir olgu olarak kurulduğu
günümüzde, kamusallığın yeni kurgusunu, yönelimlerini irdelemek önemlidir. Bu nedenle çalışma,
yeni dönemde, “kamu kim?”, “kamu hizmeti ne?” ve “kamusal mekan neresi?” şeklindeki üç soruya
yanıt aramaktadır. Bu üç sorunun yanıtı, günümüzde yerel kamusal siyasanın nasıl oluştuğunu da
açıklamaktadır.
Bu sorgulama, Sennet ile simgeleşmiş, “kamusal alan“ sorgulamasının yerel içeriğini
vurgulamaya hizmet eder. “Kamusal alanların yaşanan mekanlar olmaktan çıkıp, gelip geçilen yerlere
dönüşmesiyle; özel alanlarına kapanan insanların, kamudaki sessizliği, yalnızlığı, yaşayan değil,
seyreden birey haline gelmesi arasındaki ilişki, bu anlamda modernite projesinin bir boyutu ya da
sonucu olarak kabul edilebilir mi? Modernitenin dayattığı modern kent tasarımının “kamusal” içeriği,
nasıl bir değişime uğradı ve bu anlamda mekanlar ne kadar belirleyici oldu?“ (Tunçer, 2002: 41-72)
soruları uzun tartışmalar yaratmış konulardır.
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“KAMU” KİM?
Kamu olgusu, “kamu”yu oluşturan insan/seçmen/vatandaş grubundan “kamusal alan”a; “kamu
yararı/çıkarı” olgusundan “kamu hizmeti” kavramına son derece kaygan bir inceleme ve söylem
alanını içermektedir.
Kent içindeki “kamu”nun bir bölümünün “var oluşları” hayli tartışmalıdır. Bauman “Agier’in
mülteci kamplarını, evsizlerin yerlerini ve şehir gettolarını "sürgün koridorları" kategorisine koymakta
haklı olduğunu” vurgulayarak ekler: “Bu tür yerlerin yasal veya yasa dışı sakinlerinin hepsi aynı tayin
edici özelliği taşır: hepsi lüzumsuzdur. Hepsi de toplumun ıskartaları veya artıklarıdır. Kısacası, onlar
atıktır." (Bauman-Lyon, 2013: 71) Özellikle yoğun sığınmacı göçü baskısı altındaki kentlerdeki
“sürgün koridorları”, kentsel kamuyu değiştirmekte ve amorf yapı genişlemektedir.
Aynı kenti paylaşan diğer “kamu” ise yine Bauman’ın tanımıyla, “Üst Düzey Şehirliler”dir ve
onlar tarihin “kentsoylular”ından çok farklıdırlar. Onlar, “oturdukları yerin parçası değildir, çünkü
onların ilgileri başka yerdedir (daha doğrusu başka yerde yüzmektedir)… Şehrin nüfusu, -fabrika
patronları, tüketim malı ve geçmiş fikir tacirleri için olduğunun tersine- onların otlağı, servetlerinin
kaynağı ya da gözetimleri altına verilmiş, bakımlarına ve sorumluluklarına teslim edilmiş bir mıntıka
değildir… “kendi” şehirlerinin işlerini dert etmezler.” (Bauman, 2016: 139) Doğal olarak bu iki farklı
“kamu”nun kentsel mekandaki “yerleşim yerleri” de farklıdır.
Peki kenti yöneten “kamusal birimler”in yöneticileri için ne söylenebilir? Onlarda yaşanan
değişimi de yine Bauman’a soracak olursak şu yanıtı alırız: “zamanımızın yöneticileri için tamamen
yeni olan …ulus-inşacı devlet güçlerinin temsilcileri olmalarından ziyade, yeni rolleri dahilinde piyasa
güçlerinin temsilcileri olmalarıdır.” (Bauman, 2010: 174) Yerel hizmet uygulamalarına bakıldığında,
artık neredeyse hiçbir hizmetin kamu görevlileri tarafından yürütülmediği; tüm hizmetlerin yerel
yasalarda yer alan “yapar veya yaptırır” hükmünün açtığı olanakla, genellikle piyasaya “yaptırıldığı”
bilinmektedir. Bu tercih çerçevesinde, yönetici “kamu” da bu “piyasa güçleri” ile daha yakından
ilişkili hale gelmektedir.
Zizek, bu yaklaşımlardan ilkinde bahsi geçen "sürgün koridorları"nın “lüzumsuz” insanlarına
daha farklı yaklaşır. Ona göre, “bu nüfus, marjinalleşmiş emekçilerden, gereksiz devlet memurlarından
ve eski köylülerden oluştuğu halde, basitçe gereksiz falan değildir: bu kişiler, küresel ekonomiyle
birçok yoldan bütünleşmiş durumdadırlar, birçoğu gerekli sağlık ya da sosyal güvenlik korumasına
sahip olmaksızın, gayrıresmi ücretli-işçi ya da serbest girişimci olarak bütünleşmiş durumdadırlar…
“Gelişme”, “modernleşme” ve “dünya piyasası” gibi sloganların asıl semptomlarıdır onlar: talihsiz bir
kaza değil, küresel kapitalizmin mantığının en derin zorunlu ürünü olarak” vardırlar. (2014: 268)
İşte bu farklılaşmış, ayrılmış kamular, bir konuda birleşirler: “Demokratik proseslere azalan
katılım”da. Bu süreçte rol alan pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri de siyasette medyanın
kullanımıyla yaratılan “algı yönetimi” oyunlarıdır. Elbette medyanın, kamunun toplumsal bağlarını
kurmada “dolayımlanmış toplumsallık” yarattığı ve buradan açığa çıkan
“yeni kamusallık
biçimleri”nin farklı yapısını ele almak gereği de atlanmamalıdır. (Thompson, 2008: 61, 192) Buna
karşın, “demokratik proseslere azalan katılımın, seçmenler namına lüzumsuz sinizmin ürünü
olmayabileceği, fakat kamu siyasası hakkındaki kararlara bireysel katılımın, herhangi bir kişinin
alacağı hizmetlerde neredeyse hiçbir fark yaratmaması gerçeği” ile ilgili olduğu; …”yetersiz
müşevvikler ve kolektif eylem problemleri yüzünden” demokratik prosesin yeni bir boyut kazandığı
da ileri sürülmektedir. (Pennington, 2014: 201)
Kentsel kamunun kırsal kamudan nasıl farklılaştığını izlemek ise yeni bir tartışma alanı açar.
Oscar Wilde köy ve kentin uygarlaşmadaki rolünü değerlendirirken şöyle der: “Köyde herkes iyi
olabilir. Orada insanı baştan çıkaracak fırsatlar yoktur. Kent dışında yaşayan insanlar, onun için
uygarlaşmaktan uzaktır. Öyle kolayca uygar olunmaz. İki yol vardır ona ulaşmak için. Birincisi kültür
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edinerek, ikincisi ise yozlaşarak. Bu ikisi için de köyde yaşayanların fırsatı yoktur; onun için de
oldukları gibi kalırlar.’’ (Wılde, 1998: 239) Buradan hareket edildiğinde, kentte kültür edinmenin de
yozlaşmanın da olanaklı olduğu görülür. Kentsel kamunun zamanla aktif olmaktan çıkıp, kendine daha
pasif bir konum belirlemesi pek çok diğer faktörün yanı sıra bu “yozlaşma” ile de ilgilidir. Çünkü kent
onun için artık bir “değer artışı” mekanizmasıdır. Kamusal hizmetler bu değer artının temel
ivmeleyicisi olduklarından, değer artışı vaatleri, yani “hizmet” uygulamaları, demokratik katılım
ögesine tercih edilir.
“KAMU HİZMETİ” NE?
Kamu hizmeti kavramı ise özelliklerini yukarıda tartıştığımız “kamu”ya götürülen hizmetleri
tanımlamaktadır. Ancak yukarıda değinildiği üzere, yerel hizmetlerin piyasalaşması sürecinde
silikleşen “kamu hizmeti” kavramı ve bu alan daralmasının hukuksal metinlerde tescili aşamasıyla
başlayan süreç, bugün yalın bir “hizmet sunma” olgusuna yönelmiş görünmektedir. Bu “hizmet”, artık
kamusal içeriği boşalmış, özel sektör tarafından sunulan ve özel bir hizmet alımı olarak bedeli ödenen
bir “tüketim malı” durumundadır. Sürecin değişimi izlendiğinde şunlar görülmektedir:
Kamu hizmeti standartları içerisinde ilk sırayı “kamu yararı ölçütü” almaktadır. “Kamu
yararına, kamu çıkarına hizmet eden hükümet kavramı, kamu yönetiminin ahlaklı uygulamaları için
temeldir. Ahlak yokluğu ya da ahlaka karşı ilgisizlik ya da ahlakı göreceli gören uygulamacıların
uygulamaları, kamu yararına ve kamu çıkarına hizmet etmez. Ahlaksal olarak değerleri temel alan bir
inanç sistemi, kamunun çıkarına olan bir davranışla sonuçlanacak ve kamunun isteklerini
karşılayacaktır.” (Steinberg ve Austern, 1995: 76)
Demokrasinin ve hukuksal eşitliğin doğrudan uygulanmasına ilişkin en eski çağlardan beri
yapılan itirazlar, hep bu yararın doğru saptanmasına ya da kullanılmasına yönelik olmuştur. Eski
Yunan’dan önemli bir belge olarak kalan Halikarnassos’lu Heredot tarihinde, demokrasiye karşı
oligarşiyi ve monarşiyi savunan görüşler şöyle ifade edilir: “Persler, demokrasiye yöneltilen
eleştirilerinde, cehaletin (eğitimsizliğin) halkın yönetici bir niteliğe (kendi kendini yönetme
yeteneğine) sahip olmasını engellediğinden bu durumun doğurduğu yönetim boşluğunun da ister
istemez, kamusal çıkarın gözardı edilmesi sonucuna yol açacağını belirtirler.” (Ağaoğulları, 1994:
101)
Her ne kadar bugün “kamu yararı kavramının işlevsel olmaktan çıktığı ve kamu sektörünün
özel sektör aleyhine genişlemesinin bir aracı haline geldiği” (Şahin, 2010: 248); “son yıllarda kamuözel sektör işbirliğinin gelişmesiyle birlikte, özel sektör yönetiminde sosyal sorumluluğun ve kamu
duyarlığının giderek artmakta olduğu” (Eryılmaz, 2010: 47) yolunda itirazlara da rastlanmakta ise de
“kamusal hizmet” söz konusu oldukça, bu ölçekten vazgeçmek mümkün görünmemektedir.
Daha çok bir kavramsal değişikliğin sözkonusu olduğu ve “yarar” kavramı yerine “çıkar”
kavramının kullanıldığı ve “yeni kamu hizmeti anlayışı” olarak tarif edilen bu değişimin şöyle
açıklandığı görülmektedir: “Yeni anlayışta kamu görevlisinin temel görevinin vatandaşa yardım
etmekten, toplumu yeni gelişmeler doğrultusunda yönlendirmekten ve denetlemekten çok, onların
çıkarlarına cevap vermek olmalıdır. Kamu yöneticisi paylaşılmış kamu çıkarı olgusunu ortaya
çıkarabilmelidir… Kamu çıkarı, paylaşılmış değerlerle ilgili bireysel çıkarların bir araya
getirilmesinden çok, diyaloğun bir sonucu olmalıdır.” (Dernhardt-Dernhardt, 2001: 398)den aktaran:
Tortop vd., 2010: 378).
Ancak bu görüşü reddeden ve “her şeyden önce bir hizmetin kamu hizmeti olarak
yürütülmesinin ancak yasama organının izni ile olabileceğini; teknik olarak kamu hizmetinin “bir
kamu kurumunun kendisi ya da yakın gözetimindeki özel sektör tarafından yapılabileceği; ayrıca
hizmetin ‘sürekliliği’ ve ‘eşitliği’nin garanti edilemeyeceği noktaları dayanak gösterilmektedir.
(Akyıldız, 2010: 49-61)
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Bir diğer bakış açısına göre ise, “kamu hizmeti” yaklaşımının değişmesi gerektiği ve bunun
yerine, “evrensel hizmet” ilkesinin geçirilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. (Uğuz, 2010: 66) Aynı
noktadan hareket ederek tam tersi sonuca ulaşan bir diğer yoruma göre ise: “kamu hizmetlerinin
(örneğin haberleşme) günümüzde artık “eğitim ve sağlık hizmetleri gibi hayati” oldukları ve piyasaya
bırakıldığında dışlanacakları” düşünülerek, “destekleme” uygulamaları yapılması da önerilmektedir.
(Akyıldız, 2010: 49-61)
“KAMUSAL MEKAN” NERESİ?
Son tartışma ise tüm kamusallıkların “özel”leştiği dönemde “kamusal mekan”ın nasıl bir
değişim geçirdiği sorgusudur.
“Kentlerde belirginleşen kamusal alanlar, Yunan kentleri ve agoralar ile başlatılabilir. Tipik
Yunan bireyi, polis veya kent devletler çağında, bir kentli sınıfın biçimlenmesiyle belirmişti. Yüksek
Ortaçağ Avrupa toplumunda ise özel alandan ayrı bir kamusal alan yoktu. Kamusal kabul edilen şeyler
egemenlik simgeleriydi. Erkin kamusal temsili/sunumu vardı. Kilise ritüelleri ve ayinleri, saraylışövalye temsiliyeti, barok şölenler, erkin kamusal sunumu örnekleridir.” (Kejanlıoğlu, 1995: 41) “17.
Yy.da ortaya çıkan kamusallık biçiminde ise, özel alan, kamu otoritesinin müdahalelerine karşı
kendini savunan bir pozisyondadır. Kişinin görüşü, kimliği, özelde (yani devletten bağımsız iktisadi
etkinliklerde ve özelin farklı bir alanı olan, kendi ailesinin dışarıya kapalı, sıcak, insani ortamında)
biçimlenir. Ve bu yüzden burjuva tipi bir kamusallık, özel bireylerin kendi yaşamlarının kurallarını
kendilerinin belirlemeleriyle ilgili taleplerle kamu otoritesinin müdahalelerine karşı savunmacı
nitelikte oluşturulmuş bir kamusallıktı. 17. Yy.da oluştuğu şekliyle burjuva toplumunda özgürlüğün
kaynağı, özelde, kişiselde tanımlıyken, Eski Yunan’da özgürlük kamunun içindedir.” (Ergene, 1994:
78) “Kamusal alan insan yaratımıydı. Özel alan ise insanlık durumuydu.” (Sennet, 1996: 131)
Bugün ise sözkonusu mekanlar hızlıca “tüketim mekanları” haline dönüşmüştür. Kentsel
kamunun buluşma/karşılaşma/ayak üstü görüşme/bir kahve içme/yeni popülerleşen bir yazarın imza
gününe/kısa bir söyleşiye/sinemaya gitme etkinlikleri artık bize hangi “mekanı” anımsatıyor? Tabii ki
avm’ler. Tüm bu “kamusal işlevi” olan eylemler, artık tiyatro, konser salonu, sinema gibi kamusal
mekanlarda değil; bir “tüketim” merkezi olan “özel” mekanda gerçekleşmektedir.
Botton, günümüz tüketim toplumunun mekanını anlama çabasında, işlevsel olabilecek bir
tarihi örnek vermekte. Buna göre: “İS 120’lerde Küçük Asya’nın güneybatı köşesinde yer alan 10.000
nüfuslu Oinoanda kentinin merkezine 80 m. Eninde, yaklaşık 4 m. boyunda devasa bir taş duvar inşa
edilmişti. Bu duvarın üzerine alışveriş edenlerin dikkatini çekmek için Epikuros’cu sloganlar
yazılmıştı… Bu duvarı yaptıran kişi şehrin en zenginlerinden biri olan Diogenes’di… Bu duvara
25.000 sözcük yazılmıştı… alışveriş yapanlar, yaptıkları işin kendilerine pek az mutluluk getireceği
konusunda uyarılıyordu.” (Botton, 2011: 86-87) O tarihte bu uyarılar yeterli ilgiyi görmüş müdür
bilinmez ama bugün kent mekanının tüm devasa duvarları, sadece alışverişi kutsayan reklam mesajları
ile doludur.
YEREL KAMUSAL SİYASA
Sözkonusu üç soruyu yanıtladıktan sonra, “yerel kamusal siyasanın nasıl oluşturulduğu”
ortaya çıkmaktadır. Bütün bu değişen, dönüşen kamusallıklar, doğal olarak yeni bir “Yerel Kamusal
Siyasa” yaratırlar. Öncelikle belirtilmesi gereken husus şu ki, kamu politikalarının uygulama alanı ile
politika kurma alanı değişmiştir. “İktidar ve politikanın böylece birbirinden ayrılması” ile “iktidar,
politikayı mahaller uzamında çürümeye bırakarak, Manuel Castells'in deyişiyle "akışları uzamı" na
uçmuştur." (Bauman-Lyon, 2013: 108) Böylece “küreselleşen dünyamızda politika, tutkuyla ve iradi
olarak giderek yerelleşme eğilimi içindedir… Kaynakları ve nedenleri tartışmasız küresel, uzak ve
müphem olan sorunlar bile politik işler alanına ancak yerel uzantıları ve yankıları dolayısıyla girer.”
(Bauman, 2016: 141-142)
“Yeni” siyasanın en bariz örneği, “aslında hükmedenlerin çıkarlarını savunuyor olmasına
rağmen kendisini halkın sesi olarak sunan sağ-popülizm” ile “günümüzün asıl muhafazakârları olan,
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hem liberal çok kültürcülüğü hem de köktencilik popülizmi reddeden (küresel kapitalizmle etnik
köktencilik arasındaki bağı açıkça algılayabilen) solcu eleştirel teorisyenler” arasındaki rol
değişimleridir. Bu rol değişimlerinin “yerel” yansımaları ise yanal bir sonuç olmayıp, asal rolü
oluşturmaktadır. “Yeni Dünya Düzeninin …her ne kadar küresel olsa da evrensel olmadığı; zira
bünyesindeki her bir parçanın kendisine uygun görülmüş olan yerde kalmasını sağlayan küresel bir
düzen peşinde olduğunu” görmek gerekmektedir. (Zizek, 2007: 225, 243, 270)
Zizek bu süreci şöyle özetler: “Tipik bir liberalizm yanlısı, haklarının kısıtlanışı protesto eden
işçilerle Batı’nın kültürel mirasına sadakatte ısrarcı olan Sağcıları bir araya getirir. Her ikisini de
günümüzün ideoloji sonrası evreninde artık hiçbir anlamı kalmamış olan ideoloji çağının acınası
kalıntıları olarak görür. Ne var ki küreselleşme karşısındaki bu iki direniş kipi, birbirinden tümüyle
farklı ve uzlaşmaz birer mantıkla hareket etmektedirler. Sağ, küreselleşmenin tehlikesi altında olan
tikel bir cemaat kimliği (ethnos veya habitat) üzerinde ısrarcıyken, Sol için tehdit altında olan asıl şey
siyasallaşmadır… Bu noktada küreselleşme ile evrenselleşmeyi birbirlerine karşıt olarak
konumlandırmak gerekir. Küreselleştirme, gerçek siyasallaşma sürecinin ortaya çıktığı evrensel
boyutu resmin dışına iten, yasaklayan siyaset sonrası mantığı verilmiş olan addır.” (Zizek, 2007:243)
Özetle, siyaset “evrensel özünden kopuk, yerele bağımlı hale gelir.
SONUÇ
Tüm bu noktalardan hareketle, günümüz şartlarında küreselleşmenin belirlediği siyasal alanı
nasıl yeniden yaratabiliriz sorunu önemlidir. Sermayenin küresel işleyişine dokunmayan tikel
mücadeleler dizisini siyasallaştırmak açıktır ki yetersizdir. Yerel hizmet gösterilerinin vatandaşa
maliyeti ise genellikle değerlendirilmemektedir. Bu maliyet, demokratik özün daralması olduğu kadar,
geleceğe borçlanan bir politikanın sürmesi yoluyla kamuyu ekonomik açıdan da kıskaca alan bir
şekilde oluşmaktadır.
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ÖZ
Yerel yöneticilerin yerel halk ile olan iletişimi katılımcı demokrasinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bu
iletişimin düzeyi ise yerelin ölçeği ile ters orantılıdır. Toplumun kılcal damarlarında bulunan muhtarlar, hem en küçük
yerleşim birimlerinin başı hem de merkezi idarenin vatandaşlara en yakın temsilcileridir. Son yıllarda muhtarlıkla ilgili
önemli değişiklikler yaşandı. Muhtarlara günümüzde özellikle Cumhurbaşkanı tarafından ayrı bir önem verilmeye
başlanmıştır. Ayrıca, 6360 sayılı yasa ile 30 büyükşehir olan ilde tüm köy muhtarlıkları mahalle muhtarlığına dönüşmüştür.
Bu çalışmada, Isparta kent merkezinde belirlenen mahalle muhtarları ile bir anket çerçevesinde yapılan yüz yüze
görüşmeler temelinde, muhtarların kendilerini, mahalledeki konumlarını ve Cumhurbaşkanlığının düzenlediği “muhtarlar
toplantılarının” muhtarlığa etkisini nasıl gördükleri çözümlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mahalle, Muhtar, köyler, katılımcı demokrasi
The Transformation of Neighborhood Mukhtarship and New Perception of Mukhtars
Abstract
The communication of local administrators with the local public is an important part of participative democracy.
The level of this communication is correlated inversely with the scale of local district. Mukhtars, located in the capillary of
society, are both the headmen of smallest settlements and the representatives of the central government closest to the local
people. In recent years, some important changes have taken place regarding mukhtars. The current president is paying
special attention to mukhtars. Besides, the law numbered 6360 turned village mukhtars into neighborhood mukhtars in 30
metropolitan provinces. This study analyses the perceptions of the mukhtars on neighborhood muhktarship and their
position in neighborhood and the influence of the meetings of the President with mukhtars on this perception on the base of
the data gathered through interviews with the mukhtars via a questionnaire in the selected neighborhoods in the city of
Isparta.
Keywords: Neighborhoods, Mukhtar, villages, participative democracy

1.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: MAHALLE VE MUHTARLIK

Bilimsel çalışmalarda yer alan mahalle tanımlamaları, onun fonksiyonel ya da sosyolojik anlamda
taşıdığı özelliklere göre farklılaşmaktadır. Örneğin, Yalçındağ (Yalçındağ, 1998: 50) mahalleyi, merkezi
yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yardımcı kuruluş olarak tanımlarken, onun fonksiyonel özelliğini ön
plana çıkarmıştır. Mahalleyi onun sosyolojik yapısı çerçevesinde açıklayan Ortaylı ise (2000: 107); mahallenin
henüz sınıf ve statü farklarının biçimlendirmediği fiziki bir mekân olduğunu belirtmiştir. Yine mahallenin
sosyolojik özelliğini ön plana çıkaran Geray ise; mahalleyi komşuluk ile eşdeğer tutarak, onu, bireylerin
birbirleriyle etkileşim ve iş birliği içinde bulunduğu bir topluluk olarak tanımlamıştır (Geray, 1995: 28).
Kısacası, mahalle, alt kademede örgütlenmiş hem yönetsel bir birim hem de toplumsal bir yapıdır. En küçük
yerel yerleşim birimi ve yaşam alanıdır.
Literatürde yer alan mahalle tanımlamalarını çoğaltmak mümkündür. Ancak görülmektedir ki, her
tanımlama mahallenin sahip olduğu farklı özellikler etrafında şekillenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
ise mahalleyi geniş bir anlamda tanımladığı görülmektedir. Kanunun 3. maddesinin d fıkrasına göre mahalle;
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“Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk
ilişkisi bulunan idarî birimdir” (Belediye Kanunu, md. 3). Bu bağlamda, geniş bir ifade ile mahalle, vatandaşlar
arası ilişkilerin daha iç içe olduğu, merkezi ve yerel yönetim birimlerinin en alt düzeyinde örgütlenmiş ve
yöneticilerinin seçimle belirlendiği hem en küçük yerleşim birimi hem yönetsel bir birim hem de toplumsal bir
yapı, yani topluluk şeklinde tanımlanabilir. Ancak, mahalle kavramını düşünürken, mahallenin sahip olduğu
sosyolojik özelliklerin her kentte, kasabada ve köyde geçerli olamayacağını da göz önüne almak gerekir. Şöyle
ki, metropol olarak nitelenebilecek bir kentin mahallesi daha küçük bir kentin toplam nüfusuna eşit olabilir. Bu
durum, mahalleli arasındaki ilişki biçim ve düzeylerini de etkileyebileceği için, özellikle büyük kentlerin
mahallelerini klasik sosyolojik mahalle tanımı kapsamda düşünmek yanıltıcı olabilir. Bu tür yerleşim
birimlerinde mahallenin ve hatta muhtarın, salt bir yerel birim ve yönetici olarak daha dar bir anlama sahip
olacağı düşünülebilir.
Mahalle yapısı Osmanlıdan günümüze kadar değişiklik göstermiştir. Osmanlı’da mahalleler günümüze
göre daha homojen bir yapıya sahipti. Mahalle sınırları bağ ve bahçe çitleri ve konut bahçelerinin duvarı ile
ayrılıyordu. Mektebi, medresesi, mescidi, meydanı ve kıraathanesi gibi ortak ve çok yönlü kullanıma açık
mekânları ile mahalleli arasında sıcak ve yüz yüze ilişkilerin bulunduğu kefalet ve komşuluk hukuku esaslarının
egemen olduğu sosyal yapı olarak görülmekteydi (Eryılmaz, 1992: 215). Mahallelinin bir araya gelip mahalle
sorunları hakkında istişare ettiği bir alan olarak mahallede cami ve mescitler önemlidir. Çünkü Mahallede
yaşayan cemaatin ibadet ihtiyaçlarını giderdiği bir mekân olan camiler ve mescitler, aynı zamanda bir
sosyalleşme alanı ve o mahalleyi ilgilendiren yönetsel işlerin de yürütüldüğü bir alan özelliğine de sahiptir.
Yönetimin her türlü emir ve istekleri mahalleliye buralarda bildirilmekte ve oluşturulan mescit odalarında nikâh,
askerlik, miras vb. gibi sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili işler yürütülmekteydi (Alada Bayramoğlu, 2008:
164-165). Günümüzde ise mahalleler eskisi gibi kesin sınırlarla ayrılan kapalı bir fiziksel yapı özelliği
göstermemektedir. Daha çok kentsel bütünlük açısından düzenlendiğinden birbirine bitişik halde ve cadde ve
yollarla ayrılmaktadır (Kavruk, 2004: 139). Geçmişten günümüze artan toplumsal hareketlilik nedeniyle
mahallelerin homojen yapısı zayıflarken, sosyolojik işlevleri de zayıflamıştır.
Mahalle ve muhtarlık kavramları iş içe geçmiştir ve birbirini bütünleyen kavramlardır. Türkiye’de iki
tip muhtarlık kurumu mevcuttur. Bunlardan ilki, köy muhtarlığı diğeri ise, mahalle muhtarlığıdır. Mahalle tüzel
kişiliği olan bir yerel yönetim birimi olarak düzenlenmediği için, mahalle muhtarlığı da bir yerel yönetim organı
olarak sayılmamaktadır. Kamu tüzel kişiliğinin kullanabileceği yetkileri ya da bir bütçesi de yoktur. Mahalle
hizmet ve sorumluluk bakımından belediyeden çok valilik ya da kaymakamlıklarla ilişkilendirilmiştir ve mahalli
mülki makamların, mahalle muhtarları üzerinde hiyerarşik denetimi andıran yetkileri bulunmaktadır. Ancak,
mahalle yönetiminin organlarının seçimle iş başına gelmesi bakımından yerel yönetim birimlerine
benzemektedir (Eryılmaz, 2012: 222; Gözler, 2007: 205; Parlak ve Sobacı, 2012:191, alıntılayan Göküş,
Bayrakçı ve Alptürker, 2013: 35).
Ancak, köyler tüzel kişiliğe sahip olduğu için köy muhtarlığı yerel yönetim birimidir. Köyler de
mahallelerden oluşabilse de mahalle muhtarlığı kentlere has bir örgütlenme olduğu için köylerde mahalle
muhtarı seçilmez. Köy, kamu tüzel kişiliğini temsilen seçimle başa gelen muhtarlar ile ihtiyar heyeti denilen
yardımcı karar oranı tarafından yönetilmektedir (Kavruk vd., 2012: 110; Gül vb. 2014: 224-226). Bu bağlamda
köy muhtarı, köyün başı ve devletin köydeki memurudur (Köy Kanunu, m.10).
Mahalle ve köy toplumsal ilişkilerin daha sıkı olduğu, komşuluk ilişkisinin daha özelde incelenebildiği
ve diğer yönetim birimlerine göre farklı sosyolojik ilişki biçimlerinin gözlemlenebildiği bir topluluk şekli
olduğu için bu birimlerin yöneticileri kanunla belirlenmiş salt idari görevlerden ziyade farklı niteliklere
sahiptirler. Mahalleler gibi köylerin d tarihsel ve toplumsal kökenleri vardır ve “sosyolojik yönleri ağır basan
yönetsel birimlerdir” (Gül vb. 2014: 223). Ancak, mahalle muhtarları seçimle iş başına gelmelerine rağmen
diğer yerel yöneticilerin sahip oldukları idari ve mali imkân ve ayrıcalıklara sahip değillerdir (Bulut, 2001: 47).
Ayrıca, mahalle ya da köy muhtarlarının siyasi partilerle ilişkileri sınırlıdır ve bir siyasi parti adın aday
olamazlar.
Bu çalışmanın kapsamı kentsel mahalle muhtarlarıyla sınırlı tutulmuştur. Toplumun kılcal damarlarına
erişebilen en alt yöneticiler olarak muhtarlar, küçük yerleşim birimlerinin başı olmanın yanı sıra merkezi
idarenin vatandaşlara en yakın temsilcileridir. Çalışmanın amacı, muhtarlık kurumunun değişen algısını
çözümlemektir. Bu çerçevede, Isparta kent merkezinde belirlenen mahalle muhtarları ile yapılan yüz yüze
görüşmeler temelinde, muhtarların kendilerini nasıl gördükleri, mahallenin gözünden mahalledeki konumları ve
muhtarlara bakıştaki değişim irdelenmektedir.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE MUHTARLIK KURUMU

Mahalle hizmetlerinin yürütülmesi için oluşturulan örgütlü ve resmi bir kurum olan muhtarlık kurumu,
mahalle halkının bir arada yaşadığı sosyolojik bir birim ve geleneksel bir örgütlenme olan mahallenin
yönetiminden sorumludur. Osmanlı’da muhtarlığın 1800’lerin ortalarına doğru kurulmasını yönetsel bir tercih
olmaktan öte, sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler ve değişimler çerçevesinde açıklamak gerekir (Arıkboğa,
1999: 107). “Türkiye’de muhtar, edebiyatta, sinemada vs. alanlarda da sıklıkla işlenmiş tarihi ve kültürel bir
figürdür” (Gül vb. 2104: 227). Muhtarlık kurumu, Osmanlı dönemine kadar izleri olan, siyasi, yönetsel ve
toplumsal ihtiyaçlarının sonucu oluşmuş ve Osmanlı’dan Cumhuriyete aktarılmış çok yönlü bir kurumdur
(Güneş, 2009:114). Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre seçilmiş kişi, mahalle ya da köyün yöneticisi gibi
anlamlara gelen muhtar1, teşkilatın kurulmasından önce Osmanlıda mahallenin, köyün veya kasabanın ileri
gelen kişisi anlamına geliyordu (Güneş, 2009: 3). “Muhtar, köyün ve köylünün devlete ve onun temsilcilerine
ulaşma vasıtası olarak anlaşıldığı gibi, yeri geldiğinde köyde devleti ve onun otoritesini de temsil etmiştir” (Gül
vb. 2104: 227). Muhtar hakkındaki bu algının günümüzde de devam ettiği söylenebilir.
Muhtarlık kurumu ilk olarak 1829 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ancak Çadırcı, 1801 ve 1806
yıllarında Ankara’nın Bala kasabasının iki köyünde muhtarlık kurumuna benzer bir uygulamanın olduğuna dair
kaynakların var olduğundan bahsetmiştir (Çadırcı, 1993: 5). Bu da idari yapı olarak kurulmadan önce,
sosyolojik boyutuyla köyün ya da mahallenin ileri geleni anlamında muhtarlığın daha eski tarihlere gittiğini
göstermektedir. İstanbul dışı ilk muhtarlık örgütlenmesi ise Kastamonu’da kurulmuştur. Kastamonu halkı ile
şehrin Ayanı arasında yaşanan bazı problemler neticesinde şehirde Ayan isyanı bastırıldıktan sonra tekrar yeni
bir Ayan belirlemek yerine, İstanbul’da uygulanan şekilde bir muhtar belirlenmiştir (Çadırcı, 1970: 410).
Osmanlı köy ve mahallelerinde fonksiyonel anlamda günümüzde muhtara benzer şekilde görev yapan
kişiler imamlardı. Mahallenin mescit ve cami etrafında teşekkül etmesi, imamları mahallenin dini hayatı gibi
idari işlerinde de söz sahibi konumuna getirmiştir (Taşkömür, 1996: 440). 1800’lü yılların ortalarına kadar,
mahallelerin yönetiminden büyük ölçüde “imam”lar sorumluydu ve mülki ve beledi bir amir olan kadının
mahalle düzeyinde temsilcisi konumundaydı (Ortaylı, 1979: 306). Ayrıca, kethüdalar, yiğitbaşları, müezzin,
sipahi ve bekçiler de köy veya mahallenin idari işleri ve güvenliği ile ilgili konularda görevli kişilerdi. Ancak,
artan göç sonucu yönetim kontrolü giderek zorlaşan mahallelerde imamların görevlerini tam olarak yerine
getirememeleri ve hatta ihmal ve yolsuzluklara bulaşmaları ve Yeniçeri ocağını kaldırılması sonucunda ortaya
çıkan güvenlik sorunu gibi sebepler “muhtar” adlı verilen bu yeni kamu görevlilerinin ortaya çıkmasına neden
olmuştur (Arıkboğa, 1998: 98). Ortaylı’nın Vak’anüvis Ahmet Lütfi’den aktardığına göre; mahalle yönetimi
için tayin edilen bu kamu görevlileri, “evvel” ve “şani” olmak üzere iki muhtardan oluşmaktadır (Ortaylı, 1979:
219). Osmanlı köy ve mahalle yönetiminde yapılan bu değişiklik II. Mahmud devrinde gerçekleşmiştir. Ancak,
II. Mahmud’un yapmış olduğu bu değişiklik şehir idaresinde yapılan değişiklikler kadar derin olmamıştır. Kadı
şehir idaresindeki bütün nüfusunu kaybettiği halde, imamlar muhtarlıklar kurulduktan sonra da mahalle
yönetiminde söz sahibi olmaya devam etmişlerdir (Ortaylı, 2000: 96).
1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi muhtarlık kurumunun gelişim sürecinde önemli bir yer teşkil
etmektedir. Muhtarlık kurumu, bu nizamname ile hukuki dayanak kazanmıştır (Kavruk, 2004: 172). Bu belge
aslında köy yönetimi ile ilgili olsa da, nizamnamenin 5. Maddesinde “her mahalle köy hükmündedir” cümlesi
ile mahalle muhtarlığı kurumunun işleyiş ve yapısında köyün örnek olarak alındığı anlaşılmaktadır. 1900’lü
yılların başlangıcı ile mahalle muhtarlığı ile ilgili karmaşık bir durum ortaya çıkmıştır. 1913 yılında çıkarılan
“İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu” ile nizamnamelerin kaldırılması ile birlikte mahalle muhtarlığı da hukuki
olarak kaldırılmıştır. Ancak, hukuken bir dayanağı olmamasına rağmen gönüllülük esasına dayalı olarak 1934
yılına kadar hükümetin izniyle faaliyetlerine devam etmiştir (Arıkboğa, 1998: 106). Muhtarlıkların hukuken
kaldırılmasından on yıl sonra 4541 sayılı “Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline
Dair Kanun” ile mahalle muhtarlıkları yeniden düzenlenmiş olup, mahallede muhtar ve ihtiyar kurulunun
seçimle oluşan organlar olduğu belirtilmiştir (Yalçındağ, 1998: 47-48). 1944 yılında çıkarılan 4541 sayılı
kanundan günümüze kadar mahalle yönetimine ilişkin ciddi bir düzenleme yapılmamış olup sadece muhtarların
özlük haklarında ve statülerinde bazı değişiklikler olmuştur (Kavruk, 2004: 189).
442 sayılı Köy Kanunu ile 4541 sayılı kanunun dışında muhtarlarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı
kanunlar, 1984 yılında kabul edilen 2972 sayılı “Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
1

Bkz. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts).
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Seçimi Hakkında Kanun” ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu” olarak sıralanır. 4541 sayılı kanunda genelde
mahalle muhtarlarının görevleri düzenlenmiştir. Mahalle muhtarlarının seçimi ile ilgili konular ise, 2972 sayılı
kanunda belirtilmiştir.
3.
3.1

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın konusu ve sorusu

Türkiye’de mahalle muhtarlığını ele alan bu çalışmada, mahalle muhtarlığının yeri ve öneminde olası
değişiklikler ile özellikle Cumhurbaşkanlığı muhtarlık toplantılarından sonra mahalle muhtarlarının kendilerini,
konumlarını ve görevlerini nasıl gördükleri incelenmektedir. Bilindiği gibi muhtarlık Türk idari sistemi içinde
en alt kademede yer alan bir yerel idari birimdir. Muhtarlık kurumuna gerek köy gerekse de mahalle düzeyinde
bakıldığında, her iki yerleşim biriminde de muhtarların yönetici olmaktan ziyade bir “ileri gelen” kişi
konumunda bulunduğu söylenebilir. Muhtarların böyle bir niteliğe sahip olup olmadığı düşünüldüğünde,
yönettikleri birim içinde yaşayan vatandaşlarla olan ilişkisi sosyolojik, psikolojik, yönetsel ve siyasal anlamda
önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, araştırmamızda cevap aranan temel soru “Türkiye’de mahalle muhtarlarının
kendilerini ve konumlarını algısı nasıldır?” şeklindedir.
3.2

Araştırmanın amacı

Bu araştırmanın amacı; alan araştırması ile elde edilen bulguları çözümleyerek ve yorumlayarak
Türkiye’de muhtarların gözünden mahalle muhtarlığının yerini, önemini ve nasıl algılandığını ortaya koymak ve
geleceğini sorgulamaktır. Mahalle muhtarlarının, yönetimsel anlamda, bazı basit idari işleri yaparak daha üst
yerel ve merkezi idare birimlerinin işlerini hafiflettiği söylenebilir. Ancak, bir mahalle muhtarı sadece
yönetimsel işlerden sorumlu seçilmiş bir görevli değildir. Onun toplum içinde sosyolojik anlamda mahalle
hayatında önemli bir yeri olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bağlamda çalışma, muhtarların
kendileri tarafından nasıl algılandığını, Isparta kent merkezinde muhtarlarla bir anket çerçevesinde yapılan
görüşmelerden elde edilen veriler ışığında irdelemektedir.
3.3

Araştırmanın kapsamı ve örneklemi

Araştırmanın kapsamı mahalle muhtarları ile sınırlı tutulmuştur. Her ne kadar muhtarlık kurumu mevcut
idari düzende iki türde ele alınsa da, gerek zaman gerekse olanaklar çerçevesinde sadece mahalle muhtarları
üzerinde bir inceleme yoluna gidilmiştir. Köy muhtarlıklarının büyükşehir olan illerde artık bulunmasına
rağmen, mahalle muhtarlıkları tüm illerde ve kentlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda, evren tüm Türkiye’dir. Bu
çalışmada öncelikle uygun örneklem yöntemiyle Isparta kent merkezi örnek seçilmiştir. Daha sonra ise, kent
merkezinde (merkez ilçede) yer alan 44 mahalle arasından rastgele örneklem modeli ile 12 mahalleden oluşan
bir örneklem seçilmiştir. Daha sonra 2016 yılı bahar aylarında bu mahallelerin muhtarları ile görüşülmüş ve
anket uygulaması yapılmıştır.
3.4

Veri kaynakları ve çözümleme tekniği

Çalışmanın sorusu ve örneklem kısmı belirlendikten sonra konuya ilişkin yazın incelemesi yapılarak,
muhtarlara uygulanmak üzere bir anket formu oluşturulmuştur. Araştırma sorusunu cevaplayabilmek amacıyla
hazırlanan anket çalışması, alan verisinin kaynağını oluşturmuştur. Saptanan örneklemde yer alan muhtarlarla
yüz yüze görüşme yöntemiyle, açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak 37 soruluk bir anket uygulanmıştır.
Muhtarlarla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, SPSS programında işlenerek, çözümlemesi yapılmıştır.
Bu çözümleme yönteminde gerek tek bileşenli gerekse de iki bileşenli sonuçlar tablolar şeklinde ortaya konmuş
ve yorumlaması yapılmıştır. Bu bağlamda, frekans dağılımı ile çapraz tablolama ve korelasyon (ilişki) analizi
yapılarak veriler çözümlenmiş, düz çapraz tablolama çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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4.
VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Görüşülenlerin Demografik Bilgileri
Tablo 1. Görüşülenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı
Yaş
Sayı
Yüzde
26-35
1
8,3
36-45
5
41,7
46-55
2
16,7
56-65
2
16,7
66+
2
16,7
Toplam
12
100,0

Örneklem olarak seçilen mahalle muhtarlarının yaşlarına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Buna
göre; görüşülenlerin yüzde 41,7’si 36 ile 45 aralığında yer alırken, yüzde 50’si 46 yaşı ve üstünde
bulunmaktadır. Bu tabloya göre, Isparta kent merkezinde yer alan mahallelerde bulunan muhtarların görece orta
yaş ve üstü kişilerden oluştuğu görünmektedir.
Tablo 2. Görüşülenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Cinsiyet
Sayı
Yüzde
Kadın
5
41,7
Erkek
7
58,3
Toplam
12
100,0

Tablo 2’de araştırmaya katılan muhtarların cinsiyet dağılımı verilmiş olup, erkek muhtarların kadın
muhtarlara göre sayıca biraz daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durumun, gerek Isparta’nın sosyoekonomik
düzeyi gerekse de kadınların yönetime katılım sorunları gibi nedenlerden ötürü oluştuğu söylenebilir. Ancak,
yine de yüzde 41,7 kadın muhtar oranı, kadınların yerel siyasetteki çok düşük temsil oranlarıyla karşılaştırılırsa,
oldukça yüksektir.
Tablo 3. Görüşülenlerin Mesleklerine Göre Dağılımı
Meslek
Sayı
Yüzde
Belediye Memuru
1
8,3
Berber
1
8,3
Elektrik Tesisat
1
8,3
Emekli
3
25
Esnaf
1
8,3
Ev Hanımı
4
33,3
Terzi
1
8,3
Toplam
12
100,0

Görüşülenlerin meslekleri analiz edildiğinde, çok değişik meslek ve çalışma gruplarından muhtarlar
olduğu görülmektedir. Ancak, ev hanımları ve emekliler öne çıkan guruplardır. Tablo 3’e göre, tüm
katılımcıların dörtte birlik bir kısmı emeklilerden oluşmaktadır. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 33,3 oranında
ev hanımı oldukları ortaya çıkmıştır. Bu tabloya göre, muhtarlığın genelde çalışanlar tarafından tercih
edilmediği ve emekliye ayrılmış dolayısıyla yaşça ileri kimselerin ya da orta ve üstü yaş grubundaki ev
hanımlarının muhtar olarak görev yaptığı görülmektedir.
Tablo 4. Görüşülenlerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı
Eğitim
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

Sayı
3
4
4
1
12

Yüzde
25,0
33,3
33,3
8,3
100,0
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Tablo 4’e göre; Isparta merkez ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarının eğitim düzeyleri, 2016 yılında
Türkiye ortalaması olan 8 yılın biraz üzerindedir. Üniversite mezunu olan muhtarların oranı ise yüzde 8,3’tür.
Tablo 5. Görüşülenlerin Eğitim Düzeyleri ve Cinsiyetler Karşılaştırması
Eğitim
Cinsiyet
Toplam Yüzde
Kadın %
Erkek %
İlkokul
20,0
28,6
25,0
Ortaokul
20,0
42,9
33,3
Lise
40,0
28,6
33,3
Üniversite
20,0
8,3
Toplam
100,0
100,0
100,0

Tablo 5’e ise; cinsiyet ile eğitim durumu karşılaştırmasını vermektedir. Bu Tablo kadın mahalle
muhtarlarının eğitim durumlarının erkek muhtarlardan daha iyi olduğunu göstermektedir. Ancak, görüşülen
muhtar sayısı istatistiksel analiz için yetersiz olduğundan, genelleme yapmak mümkün değildir.
4.2. Görüşülenlerin Muhtarlık Kurumu ve Görevleri ile İlgili Bulgular
Çalışmanın örneklemi olarak belirlenen muhtarlara yönelik hazırlanan anket sorularının ikinci kısmında
muhtarların meslekleri, mahalle halkı ile olan ilişki durumları ve onların üst yerel otoriterle kurduğu iletişimin
analizi, onlardan alınan bilgiler çerçevesinde yapılmaya çalışılmıştır.
Tablo 6. Görüşülenlerin Neden Muhtar Olduklarının Analizi
Neden Muhtarlık
Sayı
Yüzde
Bir Yerden Başlamak Lazım
1
8,3
Halk İstedi
2
16,7
Hep Buradayım
1
8,3
Hizmet
6
50,0
Kadın Daha İyi Yapar
1
8,3
Kocam İstedi
1
8,3
Toplam
12
100,0

Tablo 6’da sunulduğu gibi, görüşülen muhtarların neden muhtar oldukları sorulduğunda, ağırlıklı olarak
“hizmet etme” ve arkasından da “mahallelinin isteği” doğrultusunda muhtar oldukları yanıtı alınmıştır. Görüşme
esnasındaki izlenimlerden yola çıkılarak, diğer seçenekleri belirten katılımcıların nedenlerinin kişisel olduğu
söylenebilir.
Tablo 7. Muhtarlara göre En Temel İşleri Nedir
En Temel İş
Sayı
Yüzde
İstek ve Önerileri Bildirmek
1
8,3
Asfalt, Temizlik
1
8,3
Esnaf Sorunları
1
8,3
Evrak İşleri
1
8,3
Fakir Fukaraya Yardım
1
8,3
İş Bulma/Yardım
1
8,3
Mahalle Sorunları
4
33,3
Nüfus İşleri
1
8,3
Sosyal Yardım
1
8,3
Toplam
12
100,0

Görüşmelerde muhtarlara açık uçlu soru şeklinde, en temel işlerinin ne olduğunu belirtmeleri de
istenmiştir. Verilen yanıtlara göre, görüşülen muhtarların yaptıkları en temel iş olarak “mahalle sorunları” öne
çıksa da muhtarların en temel işlerinin mahalleden mahalleye değişiklik gösterdiği görülmektedir.
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Tablo 8. Görüşülenlere Göre Muhtar Kimdir
Muhtar Kimdir
Sayı
Yüzde
Mahallenin Başı
1
8,3
Mahallenin Lideri
1
8,3
Mahallenin Yöneticisi
4
33,3
Kamu Hizmeti Yürütücüsü
2
16,7
Sorunları Üst Birimlere Aktaran
1
8,3
Diğer
3
25,0
Toplam
12
100,0

Anket formunda yer alan “Muhtar kimdir?” sorusu, çalışmanın temel araştırma sorularıyla doğrudan
ilişkili anket sorularından biridir. Tablo 8’de görüldüğü gibi, bu soruya verilen yanıtlardan ortaya çıkan sonuca
göre, ankete katılan mahalle muhtarlarının yarısı kendilerini mahallenin yöneticisi, lideri ya da başı olarak
görmektedir. Yüzde 16,7’sinin kamu hizmeti yürütücüsü ve yüzde 8,3’ünün Bu sonuç, en azından örneklem
içinde kalan muhtarların toplum içindeki rolleri ve davranış biçimlerini analiz edebilmek açısından önemlidir.
Bu bulgu aslında muhtarlık kurumuna yüklenen ve muhtarların sosyolojik ve psikolojik olarak mahalle ile
etkileşiminin güçlü olduğu beklentisiyle örtüşmemekte ve muhtarlığın idari yönünün muhtarlarca öne
çıkarıldığına işaret etmektedir.
Tablo 9. Muhtarların En Önemli Gücü
Güç
Sayı
Yüzde
Kanunun Yetkileri
1
8,3
Mahallelinin Desteği
1
8,3
Seçilmiş Olması
7
58,3
Tanıdığı Kişiler
2
16,7
Kendisi/Muhtar
1
8,3
Toplam
12
100,0

Muhtarlık kurumu Türk idari sistemi içinde yer alıp kanuni alt yapısı olan ve tarihsel derinliği bulunan
önemli bir birimdir. En küçük yerleşim birimi olan mahallede görev yapan ve seçimle işbaşına gelen kişiler
olarak görev yapan muhtarların, görevlerinde en önemli güç kaynaklarının ne olduğuna ilişkin sorusuna yüzde
58,3 gibi bir çoğunlukla “seçilmiş olmaları” yanıtını vermişlerdir. Mahalle muhtarları ayrıca “tanıdığı kişilerin”,
“mahallelinin desteğinin”, “kanuni yetkilerinin” ve “kendilerinin” de önemli güç kaynakları olduğunu
belirtmişlerdir. Seçimle göreve gelen muhtarların, seçilmiş kişiler olmalarından kaynaklanan güçlerinin farkında
olmaları ve bunu en önemli kaynakları olarak görmeleri mahalle yönetiminde demokrasi anlayışının
yaygınlığının bir işaret olarak düşünülebilir.
Tablo 10. Muhtarlara Göre Halk Onları Kim Olarak Görüyor
Halk Muhtarı Nasıl Görüyor?
Sayı
Yüzde
Mahallenin Yöneticisi
5
41,7
Kamu Hizmeti Yürütücüsü
1
8,3
Sorunları Üst Birimlere Aktaran
6
50,0
Toplam
12
100,0

Tablo 10’da görüşmeye katılan mahalle muhtarlarının, mahalle sakinlerinin onları ne olarak gördüğüne
ilişkin soruya verdiği yanıtlar sunulmuştur. Buna göre; muhtarlar, mahalle sakinlerinin kendilerini ya
mahallenin yöneticisi ya da üst yönetimlerle aracısı olarak gördüklerini düşünmektedir. Muhtarlar mahalle
sakinlerinin kendilerini “sorunlarını üst birimlere aktaran aracı” olarak görmelerini, kendilerinden daha üst
makamlarla iletişim kurmak için aracı olarak yararlanmak istediklerine yormaktadır.
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Tablo 11. Muhtarlara Göre Kamu Görevlileri Onları Kim Olarak Görüyor
Kamu Görevlileri
Sayı
Yüzde
Muhtarı Nasıl Görüyor?
Sözcü
1
8,3
Temsilci
10
83,3
Diğer
1
8,3
Toplam
12
100,0

Tablo 11’de sunulan veriler, görüşülen mahalle muhtarlarının, kamu görevlilerinin kendilerini ne olarak
gördüğüne ilişkin soruya verdiği yanıtlarda; yüzde 83,3 gibi yüksek bir oranda “temsilci olarak gördükleri”
ortaya çıkmıştır. Aslında bir mahalle muhtarı da “sözcü” olarak gördüklerini ifade etmiştir ki sözcülük de
temsilcilik olarak alınabilir. Bu durumda bir istisna dışında geri kalan 11 mahalle muhtarı da işleri gereği
görüştükleri kamu görevlilerinin kendilerini mahallenin temsilcisi ya da sözcüsü olarak gördüklerini belirtmiştir.
Tablo 12. Muhtarlar Kendilerini En Yetkili Kişi Olarak Görüyor mu? 2
Yetkili Kişi
Evet
Hayır
Diğer
Toplam

Sayı
6
5
1
12

Yüzde
50,0
41,7
8,3
100,0

Tablo 12’de Tablo 10’dakine benzer bir ayrışma ortaya çıkmakta ve mahalle muhtarlarının yüzde 50’si
kendini mahalledeki en yetkili kişi olarak görürken, diğerler bundan farklı düşünmektedir. Kendini mahallenin
en yetkilisi olarak görenlerin, aynı zamanda kendini mahallenin yöneticisi gibi görmesi beklenebilirdi. Ancak,
çapraz tablo sonuçları bunu teyit etmemiş, kendini yetkili görenler, kendini mahallenin yöneticisi görmekten
daha yüksek oranda halk ile yerel yönetim birimleri arasında kalan aracı rolde değerlendirmektedir.
Tablo 13. Muhtarlar Sorunları Çözemezse Ne Yapıyor?
Sorun Çözülmezse
Sayı
Yüzde
Daha Üst Makam
4
33,3
Hiçbir şey
1
8,3
İşler Çözülmüyor
1
8,3
Sorun Yok
2
16,7
Şikâyet
1
8,3
Tekrar Ederim
3
25,0
Toplam
12
100,0

Mahallenin sorunlarını çözemediğinde muhtarın ne yaptığını ölçen sorunun analizi Tablo 13’te
verilmiştir. Buna göre, belirli bir sorunu çözemeyen muhtarların yüzde 41,6 oranında sorunu şikayet ya da diğer
yollarla üst makama ilettikleri görülmektedir. Yüzde 25’i ise sorunu çözmek için tekrardan denemeye
girişeceğini belirtirken, geri kalanların cevaplarından sorunların çözümünü takip konusunda pek ısrarcı
davranmayacağı sonucu çıkarılabilir.
Tablo 14. Muhtarın Sorun Çözülmediğine Başvurduğu Yol ile
Kendini En Yetkili Kişi Görme Karşılaştırması
Sorun Çözülmezse
Yetkili
Toplam Yüzde
Evet %
Hayır %
Daha Üst Makam
50,0
33,3
Hiçbir Şey
20,0
8,3
İşler Çözülmüyor
20,0
8,3
Sorun Yok
33,3
16,7
Araştırmanın bu sorusu, Yakup BULUT’un Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’inde yayımlanan “Mahalle Muhtarlığı Üzerine
Bir Araştırma” adlı çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur.
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8,3
25,0
100,0

Mahallenin sorunlarını çözemediğinde muhtarın ne yaptığı ile muhtarın kendini mahalledeki en yetkili
kişi olarak görmesi değişkenlerinin karşılaştırma sonuçları Tablo 14’te verilmiştir. Bu tablo, kendini yetkili
olarak gören mahalle muhtarlarının yüzde 50’sinin, sorunlarını çözemediğinde bir üst makama taşıyacağını
göstermektedir. Bunun yanında, kendini yetkili görmeyenlerden hiçbiri sorunu bir üst makama taşıyacağını
belirtmemiştir. Burada kendini yetkili görmenin, büyük ölçüde sorunları bir üst makama taşıyabilmekle eşdeğer
tutulduğu ortaya çıkmaktadır. Kendini yetkili görmeyenler ise ya hiçbir şey yapmayacağını ya şikayet edeceğini
ya da sorunu çözmeyi tekrar deneyeceğini belirtmiştir. Bu ise kendini yetkili görmeme, aslında muhtar olarak
sorunları bir üst makama taşımama ya da taşıyamama ile ilişkili görünmektedir.
Tablo 15. Mahallenin İleri Gelenleri ile Ortak İstişare
Ortak İstişare
Sayı
Yüzde
Evet
6
50,0
Hayır
6
50,0
Toplam
12
100,0

Mahalle sorunları hakkında muhtarların mahallelerindeki ileri gelen kimselerle ortak bir istişare yapıp
yapmadıkları sorulduğunda, sonucun eşit oranda dağıldığı görülmektedir. Tablo 15’de sunulduğu gibi,
görüşmeye katılan muhtarların yarısının karar alımında, sorunların tespitinde ya da herhangi bir işin öncesinde
mahalledeki ileri gelen kimselerle görüş alışverişinde bulunmadığı görülmektedir. Bu sonucun, muhtarların
liderlik özelliklerinden kaynaklandığını söylenebilir.
Tablo 16. Muhtarların Kendi İnisiyatifleri ile Yaptığı İşler
İnisiyatif
Sayı
Yüzde
Yol Asfaltlatma
1
8,3
Bayat Ekmek Sepeti, Kurslar
1
8,3
Cami, Okul, Spor
1
8,3
Çevre Düzenlemesi
1
8,3
Dikiş ve Kuran Kursu
1
8,3
Işıklandırma
1
8,3
Kat Sınırı
1
8,3
Misafirhane
1
8,3
Okuma-Yazma Kursu
1
8,3
Park
1
8,3
Yok
2
16,7
Toplam
12
100,0

Tablo 16’da görüldüğü gibi, görüşmeye katılan muhtarların yüzde 16,7’si hariç, geri kalanlar
mahallelerinde kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği işlerin bulunduğunu belirtmişlerdir. Ancak, kişisel
inisiyatifle gerçekleştirilen bu işler mahalleden mahalleye farklılık göstermektedir.
Tablo 17. Muhtarların İstişare Etmesi ile Kendilerini Mahalledeki En Yetkili Kişi Olarak Görmeleri
Karşılaştırması
Ortak İstişare
Evet
Hayır
Toplam

Yetkili
Evet %
Hayır %
33,
60,0
66,7
40,0
100,0
100,0

Toplam Yüzde
50,0
50,0
100,0

Muhtarların mahallenin ileri gelenleriyle istişare edip etmemelerinin, muhtarların kendilerini
mahalledeki en yetkili kişi olarak görmeleri ile karşılaştırmasına bakıldığında (Tablo 17), yetkili görme ile
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istişare arasında bir ters yönlü ilişki olduğu görülmektedir. Kendini yetkili gören muhtarlar, yetkili
görmeyenlere oranla daha istişareye başvurmaktadırlar.
Tablo 18. Muhtar Olarak Yaptıkları En Önemli İş
En Önemli İş
Sayı
Yüzde
Fakire Yardım
3
25,0
Güvenlik
1
8,3
Her İş
1
8,3
Hizmet
3
25,0
İşler Önemsiz
1
8,3
Okuma Yazma Kursu
1
8,3
Park Sorunu
1
8,3
Sorunları Aktarmak
1
8,3
Toplam
12
100,0

Tablo 18’e göre, araştırma kapsamında görüşülen muhtarların yaptıkları en önemli iş olarak “Hizmet”
ve “Fakire Yardım” başlıklarını belirtikleri görülmektedir. Bunun yanında mahalleden mahalleye değişen
biçimde diğer mahalli işleri de yapmaktadırlar. Anket formunun bu sorusu açık uçlu olarak düzenlenmiş olup,
muhtarların yaptıkları en önemli işlerinin birbirlerinden farklılaşma durumları ve belirgin bir işlerinin olup
olmadığı bulunmaya çalışılmıştır.
Tablo 19. Muhtar Toplantılarının Gelecekte Yerel Düzeyde Söz Sahibi Olmaya Etkisi
Söz Sahibi
Sayı
Yüzde
Evet
7
58,3
Hayır
5
41,7
Toplam
12
100,0
Tablo 20. Muhtar Toplantılarının Yerel Aktörler Olan İlişkilere Etki Düzeyi
Yerel Aktörler
Sayı
Yüzde
Önemsenmeye Başlandık
2
16,7
İlişkiler Azaldı
1
8,3
Değişim Olmadı
9
75,0
Toplam
12
100,0

Tablo 19 ve Tablo 20 farklı soruların analizi olsa da birbirleriyle bağlantılıdır. Cumhurbaşkanı’nın
düzenlendiği “muhtar toplantılarının” muhtarların yerel siyasal aktörlerle olan ilişkilerini etkileyip etkilemediği
sorusunun analizi Tablo 20’de verilirken, gene bu toplantılarının gelecek dönemlerde muhtarların ilişkilerini
etkileyip etkileyemeyeceği sorusunun analizi Tablo 19’da verilmiştir. Bu analizlere göre, görüşülen muhtarların
küçük bir kısmı “muhtar toplantılarının” kendilerinin yerel siyasetteki rolünü üzerinde olumlu bir etki
bıraktığını belirtmiştir. Ancak, bu toplantıların ileriki dönemlerde yerel siyasette söz sahibi muhtarların yerel
aktörlerle olan ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 58,3 gibi yüksek bir orandadır.
Ayrıca, “muhtar toplantılarının” gerek muhtarlar üzerinde gerekse de diğer üst yerel birimler üzerinde faydalı
bir etki bıraktığı söylenebilir.
Tablo 21. Muhtarlar Kendilerini Lider Olarak Görüyor mu?
Liderlik
Sayı
Yüzde
Evet
6
50,0
Hayır
6
50,0
Toplam
12
100,0

Anket formunun son sorusu olan “Kendinizi mahalle’nin lideri olarak görüyor musunuz?” sorusunun
analizi Tablo 21’de verilmiştir. Araştırmaya katılan mahalle muhtarları arasında, kendini aracı ya da mahallenin
yöneticisi görmede olduğu gibi, bu konuda tam bir ayrım olduğu görülmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki;
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görüşme esnasından edinilen izlenimlerden yola çıkarak, bu soruya hayır cevabını veren muhtarların
kendilerinin liderden ziyade temsilci olarak gördükleri söylenebilir.
Tablo 22. Kendilerini Lider ile En Yetkili
Olarak Görme Durumlarının Karşılaştırılması
Lider
Toplam
Yetkili
Evet %
Hayır %
Evet
66,7
33,3
50,0
Hayır
33,3%
50,0
41,7
Diğer
16,7
8,3
Toplam
100,0
100,0
100,0

Araştırmaya katılan muhtarların yarısının mahalle sorunlarının çözümünde kendilerini en yetkili olarak
gördüklerine yukarıda değinmiştik. Kendini en yetkili görenler aynı zamanda lider olarak da görmekte midir?
Tablo 22’de görüldüğü gibi, kendini en yetkili ve lider görme karşılaştırıldığında (çapraz tabolaştırıldığında),
muhtarların liderlik durumları ile kendilerini en yetkili görmeleri arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu
görülmektedir. Kendini “lider” gören muhtarların yüzde 66,7’sinin aynı zamdan yerelde sorunların çözümünde
kendisini en yetkili olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Yine benzer şekilde, kendilerini “lider” olarak görmeyen
muhtarların yarısı ise kendisini mahallenin en yetkilisi olarak görmemektedir. Ancak, kendini lider olarak
görmeyenlerin üçte biri (yani 2 muhtar) yine de kendini yerelde en yetkili olarak görmektedir.
Tablo 23. Kendilerini Lider Olarak Görenler ile Asayiş Bozukluğu Durumlarında Nasıl Davrandıklarının
Karşılaştırılması
Asayiş
Kolluk Kuvvetlerini Ararım
Arabulucu Olurum
Toplam

Lider
Evet % Hayır %
33,3
16,7
66,7
83,3
100,0
100,0

Toplam %
25,0
75,0
100,0

Tablo 23’e göre, mahallelerinde asayişi bozucu bir durum söz konusu olduğunda muhtarların büyük
çoğunluğu, kendini lider olarak görse de görmese de arabulucu olma yönünde inisiyatif göstereceğini
belirtmiştir. Bu sonuç; asayiş durumunda mahallelinin sorunlarını öncelikle kendi arasında çözme yönünde
eğilim göstereceğine işaret etmektedir. Bu da mahalleliğin görece güçlü olmasından ve muhtarların sosyolojik
olarak da kendilerini mahallenin sözü geçen, saygı gösterilen, önde gelen akil kişisi olarak gördüklerinin bir
delili olarak ele alınabilir.

Tablo 24. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Kendilerini
Lider Olarak Görme Durumlarının Karşılaştırılması
Lider
Toplam
Cinsiyet
Evet
Hayır
Kadın
16,7%
66,7%
41,7%
Erkek
83,3%
33,3%
58,3%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%

Araştırma kapsamında görüşülen muhtarların liderlik durumları ile cinsiyetleri karşılaştırıldığında,
görüşülen erkek muhtarların kadın muhtarlara göre kendilerini çok yüksek oranda lider olarak tanımladıkları
ortaya çıkmıştır. Kendini lider olarak görme çok büyük ölçüde erkeklere has bir durum gibi görünmektedir.
Kadınların erkeklere göre daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmalarına rağmen, Tablo 24’te sunulan sonucun
nedeni, Isparta’nın toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısının, kadının toplum içinde kendini nasıl gördüğünün
bir uzantısı ya da göstergesi olarak değerlendirebiliriz.

730 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tablo 25. Kendilerini Lider Olarak Görme ile
Kamu Görevlilerinin Muhtarları Nasıl Gördüklerinin Karşılaştırılması
Lider
Kamu Görevlileri Nasıl Görüyor
Toplam
Evet
Hayır
Sözcü
16,7%
8,3%
Temsilci
83,3%
83,3%
83,3%
Diğer
16,7%
8,3%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%

Muhtarların ilişki içinde olduğu kamu görevlilerinin muhtarları nasıl gördükleri ile muhtarların
kendilerini lider görme durumlarının karşılaştırması ile yapılan analize göre; bu iki değişken arasında bir
farklılaşma bulunamamıştır. Tablo 25’te de görüldüğü gibi, mahalle muhtarları, kendilerini lider olarak görse de
görmese de, kamu görevlilerinin kendilerini mahallenin temsilcisi olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.

Evet
Hayır
Diğer
Toplam

Tablo 26. Kendilerini Lider Olarak ve En Yetkili
Gören Muhtarların Karşılaştırılması
Lider
Toplam
En Yetkili
Evet
Hayır
66,7%
33,3%
8,3%
33,3%
50,0%
83,3%
16,7%
8,3%
100,0%
100,0%
100,0%

Tablo 26’da kendini lider gören mahalle muhtarlarının aynı zamanda kendilerini yetkili görme eğilimde
olup olmadığı sorgulanmıştır. Bulgular kendini lider gören mahalle muhtarlarının kendilerini lider görmeyenlere
göre daha fazla yetkili görme eğilimde olduklarına işaret etmektedir. Yani lider muhtarlar daha yüksek olasılıkla
kendilerini mahalle de en yetkili görmektedir.
Tablo 27. Muhtarların Liderlik Durumları ve Mahalleliyle İstişare Durumlarının Karşılaştırılması
Lider
Mahalleli İle İstişare Etme
Toplam
Evet
Hayır
Evet
33,3%
66,7%
50,0%
Hayır
66,7%
33,3%
50,0%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%

Görüşülen muhtarların kendilerini lider olarak görüp görmedikleri ile mahalleliyle istişare etme
durumları karşılaştırıldığında, görüşülen muhtarların kendilerini lider olarak görmeleri ile mahallelinin önde
gelenleriyle görüş alışverişi yapma arasında ters orantılı bir ilişki söz konusudur. Tablo 27’de görüldüğü gibi,
kendilerini lider olarak gören mahalle muhtarları mahallelinin önce gelenleriyle daha az istişare eğilimi
göstermektedir. Kendilerini lider olarak görmeyenler ise mahalleli ile daha fazla istişare etme gereği
duymaktadır.
Tablo 28. Liderlik ile İktidar Partisi ile Olan İlişkilerin Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması
Lider
İktidar Partisiyle İlişki
Toplam
Başarıya Etki Eder
Evet
Hayır
Evet
16,7%
83,3%
50,0%
Hayır
83,3%
16,7%
50,0%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%

Tablo 28’e göre, kendisini lider olarak gören muhtarların işleri ile ilgili başarısında iktidar partisi ile
olan ilişkilerinin etkili olmadığını dile getirmişlerdir. Bu soru ile iktidar partisi ile iyi ya da daha sıkı ilişki
içinde olmanın kendini lider olarak görmeye etkisi olup olmadığı sınanmak istenmiştir. Ancak Tablo 28’deki
bulgular bu beklentinin tersinin doğru olduğuna işaret etmektedir. Başka bir deyişle, muhtarlardan kendilerini
lider olarak görmeyenler, hizmetlerde başarı açısından iktidar partisi ile olan ilişkilerinin önemli olduğunu
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düşünürken, kendilerini lider olarak gören muhtarlar siyasi güçten yoksun olsalar da işlerinde başarılı
olduklarını belirtmişlerdir.
Tablo 29. Liderlik ile Mahalle Sorunlarının Nasıl Belirlediklerinin Karşılaştırılması
Lider
Saptama
Toplam
Evet
Hayır
Gezerek
100,0%
83,3%
91,7%
Halk
16,7%
8,3%
Toplam
100,0%
100,0%
100,0%

Tablo 29’da da görüldüğü gibi muhtarların mahallelerindeki sorunları saptama şekilleri ile kendilerini
lider olarak görüp görmemeleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Görüşülen muhtarların neredeyse tamamı
sorunları yerinde gezerek saptadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, kendilerini lider olarak gören muhtarların tamamı
sorunu yerinde tespit ederek belirlerken, kendisini lider olarak görmeyen muhtarların diğerlerine göre daha az
bir oranda sorunları yerinden tespit ederek belirlediği görülmüştür. Kendilerini lider olarak görmeyen
muhtarların %16,7’lık bir kısmının da sorunları belirlemek için halkın kendilerine gelmesini beklediği
görülmüştür.
5.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de muhtarlık kurumu derin tarihsel kökleri olan bir yönetsel ve sosyolojik birimidir.
Osmanlı’da muhtarlık kurumu imamların mahalle yönetimlerinde yaşanan yozlaşmaya ve artan ve çeşitlenen
ihtiyaçlara bir çare olarak getirilmiş ve giderek kurumsallaşmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de muhtarlığın değişen
ve dönüşen algısı ile liderlik olarak görülme durumu, muhtarların gözünden incelenmiştir. Isparta merkez
ilçesine bağlı 12 mahalle muhtarı ile yüz yüze görüşülerek uygulanan anket çalışmasının sonuçlarının ve
görüşme esnasındaki gözlem ve izlenimlerin yorumlanmasından oluşan bu çalışma; özellikle Cumhurbaşkanının
düzenli olarak gerçekleştirdiği “muhtarlar toplantıları” ile giderek artan öneme sahip olan muhtarlık kurumunun
belirlenen örneklem içindeki durumunu ortaya koymaktadır.
Çalışmanın en önemli bulgularından biri, Isparta’da mahalle muhtarları arasındaki kadın oranının
yüksekliğidir. Muhtarlıkların nerendeyse yarısında kadın vardır. Bu sonuç, kadınların mahalle yönetiminde
etkili rol oynadığın işaret etmektedir. Ancak, kadın muhtarların mahalleye hizmet, liderlik ve halkla ilişkiler
bakımından erkeklerden farklı özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Görüşülen kadın muhtarlar, erkeklere göre
kendilerini daha az oranda “lider” olarak tanımlamaktadır.
Liderlik olgusu, karakteristik bir özellik olup, kişinin yetişme şartları, mesleği, çevre ile olan ilişkileri
vb. gibi etkenler çevresinde şekillenebilir. Muhtarlık kurumunun toplumdaki yeri ve önemi, muhtarı sadece bir
idari birim olmaktan çıkarıp, onu mahallenin önde gelen, sözü dinlenen kişisi ve devlet nezdinde mahallenin
temsilcisi konumuna sokmaktadır. Ayrıca, ülkenin genel refahını ilgilendiren her türlü konuda muhtara yazılı ya
da yazısız önemli görevler yüklemektedir.
Muhtarın yerel yönetim birimleri ile mahalleli arasında kalan idari pozisyonunu göz ardı etmemekle
birlikte, muhtarın bir yönetici, temsilci ya da mahallenin lider mi olduğu sorusu öne çıkmaktadır. Ancak, genel
olarak bakıldığında muhtarın mahallenin yöneticisi olarak görüldüğü bilinmekle birlikte, muhtarlar açısından
buradaki temel sorun muhtarın kendisini nasıl gördüğü ile ilgilidir. Bütün bu bilgiler ışığında, çalışmanın
örneklemi içinde yer alan muhtarlarla görüşülerek elde edinilen bulgulara göre; muhtarların yarısının kendilerini
“lider” olarak görürken diğer yarısı da “temsilci” olarak görmektedir. Ayrıca, kendilerini lider değil temsilci
olarak gören muhtarların, liderlik olgusu bir nevi kurumsal bir statü ya da toplum içinde egolarıyla fazla öne
çıkma olarak algıladıkları, muhtarlıkta liderlik sergilemenin yanlış olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır.
Bununla birlikte; tüm muhtarlar kamu görevlilerinin kendilerini “liderden” ziyada “temsilci” ya da sözcü”
olarak gördüklerini belirtmişlerdir.
Muhtarların kendilerini lider olarak görüp görmemeleri onların görevleri ile ilgili davranış ve
uygulamalarına da yansımaktadır. Çalışmanın analiz kısmında elde edilen bulgulara göre; üst yerel birimlerle
ilişkiler, kendini mahallenin en yetkilisi görme, mahalle sorunlarının saptanması, hizmet başarısında siyasi güçle
ilişkiler, mahalleli ile istişare gibi konularda “lider” muhtarların, diğerlerine göre farklı davranış biçimleri
geliştirdikleri saptanmıştır.
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Çalışmanın önemli bulgularından birisi, yukarıda da bahsedildiği gibi; temsilci-liderlik olgularıdır.
Araştırmaya katılan muhtarlar eşit oranda kendilerini ya “lider” ya da “temsilci” olarak görmektedir. Ancak,
zaman zaman görüştükleri diğer yerel aktörlerin kendilerini hemen hemen tamamen “mahallenin temsilci ya da
sözcüsü” olarak gördüklerini düşünmektedir. Muhtarların temsilci ya da sorunları üst birimlere aktaran kişi
olarak görülmesi muhtarlık kurumunun geleneksel konumu ve işlevi ile uyumlu bir durumdur. Ancak,
muhtarların temsilci, sorunları aktaran sözcü olarak düşünülmesi, onun işlevinin dar bir idari alana
sıkıştırılmasına neden olabilir.
Mahalle, özellikle kentlerde, zayıflasa da işlevsel olarak var olmaya devam etmekte ve günümüz
koşullarında çalışılmayı hak etmektedir. Bu çalışmada ele alınmasa da muhtarlık açısından en önemli
konulardan biri, yeni büyükşehir olan 30 ilde var olan köylerin mahalleye dönüştürülmesidir. Eskinin köyleri
olan bu yeni mahalleler ile buralardaki muhtarlıklar değişik açılardan çalışılması gereken önemli bir konudur.
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ÖZ
Belediyeler, halkın günlük yaşantısını etkileyen görevleri üstlendikleri için halka en yakın yerel yönetim
kuruluşlarıdır. Bu sebeple yerel yönetim kuruluşları içerisinde en önemli yeri belediyeler tutmaktadır. Ülkemizde
modern anlamda belediye yönetimlerinin ortaya çıkışı, günümüzde karşılaştığımız belediye yönetimlerinin
sorunlarından da anlaşılacağı üzere çok eskilere dayanmamaktadır. Belediyelerin ortaya çıkışı, Osmanlı
yönetiminin batılılaşma girişimlerinin bir sonucu olarak Tanzimat’la birlikte olmuştur. Çalışmada Osmanlı
Devleti’ndeki belediyecilik anlayışı Tanzimat Öncesi yani klasik dönem ve Tanzimat Sonrası Dönem olarak iki
ayrı başlık altında incelenmiştir. Osmanlı’da belediye, kentin kendini yönetmesi anlamına gelmemiştir. Dönem
çerçevesinde belediye; şehre ait işler anlamına gelirken, Osmanlı Tanzimatı, belediyeyi şehrin döşenmesi,
dizaynı için gerekli görmüştür. Dönemin basınından belediye hakkında bir inceleme yapıldığında siyasal katılım,
demokratik terbiye ve denetim ile ilgili bir habere rastlamamakla birlikte halkın beledi hizmetler noktasında
sıkıntı olması halinde sessiz kalmadığını görüyoruz. Tanzimat Dönemi’nde her ne kadar belediye reformları
devlet eliyle yürütülmüş olsa bile, halkın hizmetlere tepkisiz kalmaması beledi hizmetler noktasında hemşehrinin
iradesini, katılımını bize göstermesi açısından oldukça kıymetlidir. Çünkü demokrasi kavramı tarihsel köken
itibariyle yerel yönetimler/ kent üzerinden yükselirken günümüze baktığımızda ise, yerel yönetimler
denildiğinde özellikle demokrasi ve katılım öğelerinin öne çıktığını görüyoruz. Demokrasi kültürü katılım
öğesinden bağımsız düşünülemezken bu kültürün yurttaşa yerleşmesi ise yerel yönetimler aracılığıyla olur. Yerel
yönetimler, sadece halkın özgür iradesi ile seçtiği organlar aracılığıyla halkın kendi kendini yönetmesine imkân
vermekle kalmaz aynı zamanda halkın hizmetler noktasında fikirlerini çeşitli şekillerde beyan etmesine de
olanak tanır. Yerel yönetimler bu bağlamda demokrasi kültürünü yurttaşa öğretmekle birlikte yurttaşlık
bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak, yerel katılımın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Böylece demokrasiyi
tabana yaymaya olanak sağlamaktadır. Çalışmada yerel demokrasi, katılım Türk Yerel Yönetim Sistemi bu
bağlamda incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, Osmanlı’da Batı kaynaklı reformlar çerçevesinde gelişen yerel
yönetimlerimizin yapısal dönüşümünü incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Yerel Yönetimler, Yerel Katılım, Tanzimat, Belediyeler
An Assessment on Democracy: Turkish Local Government System and Constitution of Municipalities
From Ottoman Empire To Turkish Republic
Abstract
Municipalities are the closest local government institutions to the people as they undertake missions that
affects the daily life of the locals. Therefore, they have the most important place among local management units.
The birth of modern municipalities in our country doesn’t date long way back as is also understood from the
municipal problems encountered nowadays. The municipalities emerged with Tanzimat, the political reforms
made in Ottoman Empire in 1839, as a result of the westernisation attempts of the Ottoman government. In the
study, municipal consciousness in the Ottoman Empire has been examined divided into two titles as the classical
period before Tanzimat and the period after Tanzimat. Municipality in Ottoman Empire didn’t mean the selfgovernance of the city, or town. As part of the period, while municipality meant urban works, after Tanzimat,
Ottomans considered the municipality necessary to pave and design the city. On a research on the press of the
period regarding municipalities, we see that there wasn’t any report regarding democratic education and control,
and that the people raised their voice against problems in municipal services and wrote appeal to write petitions
even in limited numbers. Even though the municipal reforms were carried out by the state during Tanzimat,
petitions are very valuable in that they demonstrate the will and the participation of the people in municipal
services. Because, while the concept of democracy rose over the local governments/cities in terms of historical
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background, when we look today, we see that especially the elements of democracy and participation become
prominent when local governments are mentioned. While the democracy culture cannot be considered
independently from the participation factor, this culture is settled through local governments. Local governments
allow the people not only to self-govern through the organs elected by their free will, but also to declare their
ideas in various forms on municipal services. In addition to teaching democracy culture to the citizens, they
contribute to the development of civic consciousness, providing local participation. Thus, they allow the
democracy to take root. In the study, democracy, participation and Turkish Local Government System have been
examined in this regard. The principal purpose of the study is to investigate the structural evolution of the local
governments developed by the West-induced reforms in the Ottoman Empire.
Keywords: Democracy, Local governments, Local participation, Tanzimat, Municipalities

1. GİRİŞ
Yerel yönetim kuruluşları içerisinde en önemli yeri belediyeler tutmaktadır. Çünkü
belediyelerin üstlendikleri görevler halkın günlük yaşantısını ilgilendirir ve halka en yakın
kuruluşlardır.
Bilindiği gibi modern anlamda yerel yönetimlerin sahip oldukları en önemli özellik mali ve
yönetsel özerkliklerinin yanında hukuki bir kişiliğe sahip olmalarıdır (Dursun, 1998: 93-104).
Ülkemizde modern anlamla belediye yönetimlerinin ortaya çıkması günümüzde
karşılaştığımız belediye yönetimlerinin sorunlarından da anlaşılacağı üzere çok eskilere
dayanmamaktadır. Yani şehirlerin veya kırsal toplulukların yönetsel-mali konularda özerk bir şekilde
hareket etmeleri ve yönetim organlarını yerel topluluğun oluşturması gibi bir olgu, bizim için yakın
zamanlarda başlamıştır (Ortaylı, 1990: 65-68). Bugün yaşanılan şehircilik sorunlarını da gecikmiş olan
bu gelişmeye bağlamamız mümkündür.
Konu bağlamında ele alınması gereken şehir, İstanbul’dur. İstanbul, eskiden beri 4 bölgeye
ayrılarak yönetiliyordu. Bu bölgeler Dersaadet, bilad-ı selase denilen Üsküdar, Galata ve Eyüp’tü.
Dersaadet, hükümet yetkililerini, ulemayı ve esnafı barındırdığı için merkez bölge kabul edilirdi. Bu
bölgeyi yöneten İstanbul kadısı diğer kadılardan üstündü ve doğrudan Sadaret makamıyla
(Başbakanlık) haberleşebiliyordu. Diğer üç yerin kadısı bulundukları yerin başkanı konumundaydılar.
Bu bakımdan İstanbul’un yönetiminde eskiden beri yerinden yönetim izleri görülür (Eryılmaz, 2011:
205).
Osmanlı belediyesi kentin kendini yönetmesi anlamına gelmez, tüzel kişilik anlamına da
gelmez. Belediye; şehre ait işler anlamına gelir. Osmanlı Tanzimatı, belediyeyi, şehrin döşenmesi,
dizaynı için gerekli görmüştür. Dönemin basınından belediye hakkındaki kamuoyu incelendiğinde
siyasal katılım, demokratik terbiye ve denetim görememekteyiz. Aslında belediye, devlet bürokrasisi
yoluyla değil, halkın, hemşehrinin iradesiyle gelişir. Ancak Tanzimat Döneminde belediye reformları
devlet eliyle yürütülmüştür (Ortaylı, 1990: 69).
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. Maddesinde belediye şu şekilde tanımlanmaktadır.
“Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel
kişisidir.”
Genel hatlarıyla Osmanlı’da belediye hizmeti aşamaları;




1. Aşama: kadılık ile başlamış
2. Aşama: İhtisap Nezareti (müdürlük)’ ne lağvedilmiş ve son olarak
3. Aşama: Şehremanetine dönüşmüştür.
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Yerel yönetim geleneğinin tarihi, geçmişi ortaçağa kadar inen “komün” geleneğinden gelir.
Belirli bir mekân üzerinde yaşamını sürdüren bir topluluğun sorunlarını çözümlemek ve toplu
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş birlikteliklerine “komün” ismi verilmektedir. Komün,
yerel bir topluluğa kamu hizmetleri sağlayan yönetsel, siyasal ve toplumsal birimlerdir. Ortaçağ
komünlerini yaratan, belirli toplu gereksinimleri karşılamak ve yerel kimlikli sorunları çözüme
kavuşturmak ihtiyacıydı. Bu açıdan değerlendirilince komünlerin görevi, kentsel mekân üzerindeki
yaşantının örgütlenmesi ve kentsel topluluğun yönetilmesidir. Bu örgütlü topluluğun yönetilmesini
sağlayan yönetsel birim ise belediye olarak adlandırılmıştır (Ertan, 2002: 22-29).
Belediye kavramı genellikle şehir kavramıyla birlikte kullanıldığı için ve belediyelerin
oluşumu için yerleşik bir toplum ve bir şehir ya da en azından bir kasaba olması gerektiğinden
Osmanlı şehirlerine de genel hatlarıyla bir bakmamız gerekir. 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı
şehirlerinin genel özellikleri:
 Mütevazı görünümlü,
 Köyden şehre göç edenlerin marjinal işlere kaymayıp eski işlerine devam edip tarım
ve hayvancılıkla uğraştığı,
 Tarım anlayışının yaygınlığından ötürü yeşil alanların olduğu yerleşim birimleri
olduğu bilinmektedir.
 Klasik bir Osmanlı şehri cami, hamam, pazar yeri, kütüphane, aşevi, kahve, arasta
(çarşı) gibi özellikle İslam toplumunun ihtiyaçlarına yönelik yapılarla donatılmıştı.
 Şehirler, kasaba ve köylere göre daha kalabalık yerleşim birimleri olduğundan küçük
kümeler halinde Osmanlı şehirlerinde mahalle kavramı ortaya çıkmış ve insanlar
genellikle dinlerine, mesleklerine göre farklı mahallelerde oturmuşlardır.
Mahallelerin yönetiminden imamlar sorumluydu.
Mahalleler en küçük yerleşme birimleridir. Mahalle Türklere teşkilatlanma ve kavram olarak
Araplardan geçmiştir. Mahalleler, Cumhuriyet’e aktarılmış kurumlardır. Osmanlı şehir yönetiminde
önemli bir birim olan mahallelere yerleşmek şimdiki kadar kolay değildi. Bu dönemde kişinin
mahalleye yerleşebilmesi için, güvenilir, dürüst ve ahlaklı bir insan olduğuna dair iki kefil göstermesi
gerekiyordu. Mahalle halkının birbirine bu şekilde kefil olması, herkesin birbirini tanımasını ve
asayişin sağlanmasını tesis ediyordu (Es, 2008: 32).
Osmanlı Devleti Tanzimat’a kadar büyük ölçüde ve Tanzimat’tan sonra da kısmen İslam
Hukukuna göre yönetilmiştir. Bu durum Osmanlı şehirlerine de yansımıştır. İslam dünyasında kurulan
ilk şehir Medine’dir. Ancak modern anlamda şehirleşen ve Osmanlı şehirciliğini etkileyen şehir
Bağdat’tır. Uzun yıllar Abbasi halifelerinin başkent olarak kullandıkları bu şehir, ticaret yollarının
üzerinde ve tarıma elverişli bir bölgedeydi. Araplar; çarşı, medrese ve evleri bir plan dâhilinde
yerleştirmişler ve mesleklere göre bir düzenleme yapmışlardı. Bu tip şehirlerde ihtisab emini bir nevi
belediye başkanı (şurta, zabıta) olarak sosyal düzeni sağlamak için işlev görmekteydi. Söz konusu
şehircilik anlayışı Osmanlı şehirciliğini de etkileyecektir. Anadolu’nun Türkler tarafından fethini takip
eden süreçte, yeni şehirler kurmak yerine mevcut yapılar üzerinden değişikliklere gidildi (kiliselerin
camiye, manastırların tekke ve zaviyeye dönüştürülmesi). Daha sonra yeni mimari eserler ortaya çıktı.
Selçuklularda belediye işlerinde birinci derecede yetkili kadı idi. Osmanlılar da aynı geleneği devam
ettirdiler. Süreç içerisinde Osmanlılar kendilerine özgü bir kent yapısı meydana getirdiler. Osmanlı
şehirlerini Arap şehirlerinden ayıran iki temel özellik vardı (Uyar, 2004):


Araplar önemli yapıların bulunduğu yerlerin merkezine göre şehirlerini kurarken,
Osmanlı birden fazla minyatür merkezler oluşturmaya çalışmış ve şehri külliye
(merkezini caminin oluşturduğu kütüphane, türbe, hamam, hastane binalarından
oluşan yapılar topluluğu) ya da imaret (yoksullara yardım amacıyla kurulan hayır
kurumları) dediğimiz cazibe merkezleri etrafında büyütmek istemiştir. Mahalle
hayatının merkezini de külliyeler oluşturmuştur.
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Diğer önemli nokta ise Türklerin Orta Asya’dan getirdikleri mimari karakteristiği
İslami yapılara yansıtmalarıdır. (Örneğin:Bursa’daki Hüdavendigar Külliyesi, Orta
Asya’daki mimari geleneği yansıtan dört eyvan ve kapalı avlu tarzı ile inşa edilmişti).
Bursa, Osmanlı kent tipinin bir örneği olarak ortaya çıkmaktadır (camiler, hanlar,
hamamlar, medreseler, esnaf ve tüccarın bir arada olduğu büyük ticaret merkezleri…).
Osmanlı-Türk mimarisi, Bursa’dan sonra Edirne ve İstanbul’da kendini gösterdi.

Osmanlı yönetim sisteminde halkın mahalli ihtiyaçları ve kentsel sorunlarının çözümü, tabanı
halka dayanan demokratik bir yapılanma süreci yaşamamıştır. Bizdeki yerel yönetimlerin güçsüzlüğü,
Batı’da olduğu gibi tarihi bir temelinin olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Batı demokrasilerinde
yerel yönetimler, merkezi hükümet karşısında, bir bölgenin ya da bir kentin, mali- idari alanda
özerklik elde ederek güçlenmesiyle 12. yüzyıldan itibaren gelişme gösterdi. Batı’da siyasi otoritenin
birliği ve bütünlüğü değil, siyasi otoritenin parçalanıp çeşitli yerel güç merkezlerinin ortaya çıkışı söz
konusudur. Yani aslında yerel yönetimler bir muhalefet olma durumudur. Osmanlı’da ise meşru bir
muhalefet kavramını devletin, otoritenin birliğini koruma politikasından dolayı Tanzimat’a kadar
görememekteyiz. Muhalefetin olmamasının bir diğer temel sebebi ise devletin tüm yetkilerinin
padişahta toplanıyor olmasıdır. Padişahın “halife” sıfatıyla sahip olduğu dini kişiliği de sultanın
manevi olarak gücünü arttırmaktaydı. Padişah yönetimi altındakileri ilahi birer emanet olarak kabul
ediyordu. Padişah ya da merkezi idare, kendi dışında oluşan hareketi dinen ve siyaseten gayrimeşru
görüyordu. Merkezi yönetime karşı olan muhalif bir davranış “asilik” ve “hainlikle” suçlanıyordu. Bu
da toplumdaki muhalefete engel oluyordu. Ve dolayısıyla batı tipi bir yerel yönetiminde önü bu
şekilde kapanıyor ve ihtiyaç duyulmuyordu (Eryılmaz, 2011: 200- 201).
Belediyelerin ortaya çıkışı, Osmanlı yönetiminin batılılaşma girişimlerinin bir sonucu olarak
Tanzimat’la birlikte olmuştur (Bayrakçı, 2011: 89). Osmanlı Devleti’ndeki belediyecilik anlayışını
Tanzimat Öncesi yani klasik dönem ve Tanzimat Sonrası Dönem olarak iki ayrı başlık altında
incelemek daha uygun olacaktır.
2. TANZİMAT’ TAN ÖNCE (KLASİK DÖNEM) OSMANLI DEVLETİ’NDE
BELEDİYELER
Tanzimat’a kadar Osmanlı’da belediye yönetimi ihtiyacını göremememizin sebeplerini kısaca
şu şekilde maddelendirebiliriz:







Osmanlı’da mahalleyi oluşturan temel sebep halkın ihtiyaçları bazında toplumsal
örgütlenmesinin kuvvetli olmasıydı ve bu sayede mahalleler ilk zamanlar kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilen yerleşim yerleri olmuştur,
Türk-İslam kültürünün bir ürünü olan vakıfların bulunması,
Osmanlı şehir nüfusunun az olması.
Batıda yerel yönetimler, genel olarak “muhalefet” kavramıyla ilişkili kurumlar olarak
ortaya çıkmışken, Osmanlı idaresinde, siyasi-idari otoritenin birliğini, bütünlüğünü
korumak ve güçlendirmek yönünde hâkim bir uygulama olması nedeniyle
“muhalefete” hoşgörü ile bakılmaması. Dolayısıyla Osmanlı siyasi kültürü, devlet
yönetiminde “muhalefet” kurumunu meşrulaştırmamıştır (Eryılmaz, 2011: 200).
Devlet, gayrimüslimlere-azınlıklara İslam’ın hoşgörüsüyle yaklaşıp onlara kendi
kültürel ve dini kimliklerini muhafaza etme imkânı verdiği için merkezi yönetim
bütünlük sağlayıp köklerini kuvvetlendirmiş ve dönemin toplumsal yapısı göz önünde
bulundurulduğunda refahı sağlandığından Batı tipi yerel yönetimlere gerek
duyulmamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu taşrayı, eyalet ve sancak sistemine dayanan bir yönetim sistemi ile
yönetmiştir. Her bir eyalet büyük bir vilayet olup, Köyler kazaları, kazalar sancakları, sancaklar da
eyaletleri oluşturuyordu. Sınırların en geniş olduğu dönemde 36 adet eyalet mevcut olmuştur. Sözde
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bağımsız birer devlet olup bugünlerde yönetim sistemlerinde kanlı bir baharı yaşamak zorunda
bırakılan ülkeler Tunus, Cezayir, Mısır Osmanlı Dönemi’nde yazı yaşayan birer eyaletti (Aydın,
2011:14). Bu yönetim birimlerinde görülen toplumsal ihtiyaçlar 1850’li yıllara kadar Osmanlı’da batı
tipi bir belediye anlayışı görülmediği için genellikle vakıflar eliyle ya da merkezin atadığı görevliler
eliyle gideriliyordu. Bu durumun halk açısından olumlu tarafı bu tip hizmetler için vergi
toplanmaması; devlet açısından olumlu yanı ise devletin bu işler için para harcamamasıydı. Yani
hizmetler parasız olarak halka sunulmaktaydı.
Anlaşıldığı üzere Tanzimat’tan önce batı tipi yerel yönetimlerin bulunmayışı yerel hizmetlerin
yürütülmediği anlamına gelmemektedir. Osmanlı idari sistemi yerel hizmetleri yürüten kendine özgü
kurumlara sahipti. Bunlar içinde en önemlileri vakıflar, loncalar ve kadılık müesseseleriydi.
Gerçektende bu hizmet birimleri yerel yönetim birimi olarak ifade edilmeseler de gördükleri hizmet
yönünden özünde birer yerel yönetim birimiydiler. Ancak gerek idari gerekse mali özerkliği
bulunmayan bu kuruluşlar tüzel kişiliğe de sahip değillerdi (Es, 2008:29). Yerel hizmetleri yürüten
herhangi bir özerkliği bulunmayan atamayla iş başına gelen bu görevlileri ve kurumları aşağıda ele
alalım.
2.1. Kadılık Makamı ve Görevleri
Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat'tan önceki dönemde devletin diğer yönetim birimlerinde
olduğu gibi beledi hizmetler de İslami kurallara dayanmakta ve kadı tarafından temsil edilmekteydi.
Osman Gazi’nin Selçuklu yönetimine karşı bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tayin ettiği memur kadı, ilk
koyduğu belediye ile ilgili vergi de pazarlarda alınıp satılan hayvandan ve her cins maldan alınan
“bac” vergisidir (Eryılmaz, 2011: 201).
Osmanlı idare tarzında temel bir mülki idare birimi olan “kaza”ların başında kadılar
bulunurdu. Kazalar, kendine bağlı kasaba ve köylerden oluşmaktaydı. Bu köy ve nahiyelerin başı da
kadıydı. Kadı hem idari hem de şer’i yargının başı yani hâkim, hem belediye başkanı, hem de merkezi
yönetimin temsilcisiydi (mülki amir). Merkezden atanan kadı, idari, adli ve beledi yetkilerin neredeyse
tümüne sahip bir devlet memuruydu. Taşradaki reayanın sorunlarını padişaha iletende kadıydı.
Görüldüğü gibi şehir yönetiminde beledi, mülki ve idari işler tek elden yürütülüyordu birbirlerinden
ayrılmamışlardı. Kadı aynı zamanda beledi ve yerel kolluğunda başıydı.
Kadılar, mahkeme hâkimi olarak baktığı davalardan aldığı harçlar dışında devlet bütçesinden
bir maaş almazdı. Kadı'nın tek başına bu denli değişik ve ağır görevleri yerine getirmesi imkânsız
olduğundan başka unvanlar ile anılan bazı görevliler de bu hizmetlerin yerine getirilmesinde kadılara
yardım etmekteydiler. Kadının yerleşim birimlerindeki belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinden
sorumlu olan memuru yani yardımcısı muhtesib idi. “Muhtesib”, ihtisab ağası, esnafı denetleyen, ticari
hayatın düzenini sağlamaya çalışan kişi demektir (Kaya, 2007: 100). İhtisab ise çirkin ya da zararlı bir
fiili yasaklamak ve iyiliği emretmek anlamında kullanılmıştır. Osmanlı belediye hizmetlerinin temel
mantığını da iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak felsefesi oluşturmuştur. Muhtesib, vergileri
toplar, esnafı denetler, iş yeri açma ruhsatı verir, yollarda halkın gelip geçmesine mani olacak şeyleri
kaldırtır, beledi müeyyideleri uygular, kıyafet düzenini temin ederdi. Bu görevleri sebebiyle muhtesib
“belediye zabıta müdürü” görevi görmekteydi. Muhtesib köken olarak Hz.Ömer’in hilafet dönemine
dayanmaktadır. Hz. Peygamber zamanında, Hz. Ömer, Medine’nin muhtesibiydi. Yani Osmanlı
muhtesipliği önceki İslam Devletlerinden almıştır. Kadılara yardımcı olan deyimi yerindeyse
Osmanlı’daki mahalli idare kadrosunda; subaşı, naib (kadının vekili), imam, muhtesip ve mimarbaşı
gibi kadının yardımcıları ve bunlara ek olarak sayabileceğimiz ayak naibi, çöplük subaşısı ve
böcekbaşı gibi görevliler bulunmaktaydı. Kısaca açıklayalım (Eryılmaz, 2011: 201):




Subaşı (emniyet amiri), şehrin emniyet ve asayişinden;
Çöplük subaşısı, şehrin genel temizliğinden;
Mimarbaşı, imar ve düzenleme çalışmalarından kadıya karşı sorumluydu (Çelik, 1995:
590).
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Naib, kadı kaza dâhilindeki her nahiyenin başına tayin ederdi. Davalara bakmak,
gerektiğinde keşfe çıkmak Nabilerin başlıca görevleri idi. Kadıların bir numaralı
yardımcısı Naibler idi. Ayak Naibleri ise konulan narha uyulup uyulmadığını
denetlerdi.
İmamlar ise kadıların görev bölgesi içinde Naiblerden sonra en önemli yardımcısıydı.
İmam mahallenin yöneticisi ve temsilcisi olarak kadı tarafından onun arzıyla tayin
edilir ve kontrol edilirdi. Mahalledeki doğum-ölüm, evlenme-boşanma gibi nüfus
hareketleriyle ilgilenirdi. Yardımlaşma ve güvenlik işleri de imamdan sorulurdu.
Gayrimüslimlerin oturduğu mahallelerde imamın yaptığı işleri, papaz ve kocabaşılar
yürütürdü.
Muhtesib (belediye zabıtası), bazı temel tüketim maddelerine narh koymak, bunu
denetlemek, çarşı ve pazar işlerine nezaret etmek, tartı ve ölçü aletlerini kontrol
etmek, gıda maddelerinin üretildiği ve satıldığı dükkân ve işletmeleri denetlemek.

Kadıların belediye veya mahkeme gibi kurumsallaşmayı temsil eden bir ofisleri yoktur. Kadı
hangi binaya yerleşirse orası mahkeme veya belediye binası sayılırdı. Kadının da yardımcılarının da
yerel halk tarafından seçilip denetlenme durumu yoktu. İdarede halk katılımı diye bir durum olmazdı
(Ortaylı, 1990: 64).
Şer’i ve idari hukukun uygulayıcısı olan kadının yargı görevinin yanında başlıca yerel
nitelikteki görevleri şunlardı (Ortaylı, 1976: 95):
















Şehrin yönetimi, asayişi,
Esnaf loncalarının denetimi,
Üretimin pazar yerlerinin kontrolü,
Fiyat kontrolü,
Vakıfların denetimi,
Okul ve camilerin yönetiminin denetimi,
İmar nizamı,
Temizlik ve alt yapısal tesislerin denetimi,
Mahallin dirlik ve düzenini temin etmek,
Gerekli imar ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek,
İhtiyaç maddelerinin karaborsaya düşmesini önlemek,
Çevre temizliğini sağlamak,
Tedbir ve yasaklar koymak,
Emir ve yasaklara uymayanları cezalandırmak,
Beledi ve mahalli kolluk hizmetlerinin amiri.

Ayrıca kadıların tüm bu görevleri yerine getirirken tutukları narh defterleri ve siciller vardı.
Bunlar o dönemin yerel hizmetlerinin ne şekilde görüldüğü konusunda bilgi vermesi açısından önemli
belgelerdi (Ortaylı, 1973: 14-24). Kadılar bu özelliklerle donatılmış olması sebebiyle mahalli yönetici
görünümü verirler.
Belediye teşkilatı kuruluncaya kadar kadılık makamında bir takım değişikliklere gidilmiştir.
Osmanlı’da klasik kolluk teşkilatı olan Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasından sonra Kadılar
kolluk görevini yerine getirecek güçten ve örgütten yoksun kaldılar. Çünkü kadılar gerek başkentte
gerekse taşrada yardımcı olarak yeniçeri örgütünden yararlanmaktaydı. Bu sıkıntıyı gidermek adına
şehir yönetiminde etkin bir denetim sağlamak ve gelirlerin toplanmasını temin etmek için 1826 yılında
İstanbul’da İhtisap Nazırlığı, eyaletlerde ise İhtisab Müdürlükleri kuruldu. Şehirlerin güvenliğinin
sağlanması, vergilerin toplanması, narhın tespiti ve uygulanması, zorlayıcı tedbirler alma ve şehir
hayatının düzenlenmesi gibi görevler bu kuruma devredilmiştir. Belirtilen görevlerin İhtisap Nezareti
ve İhtisap Müdürlüklerine devredilmesiyle kadı sadece yargı organı, noter ve vakıf denetçisi haline
gelmiştir. 1836 yılında Evkaf Nazırlığının kurulmasından sonra ise kadının vakıflar gibi altyapısal
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tesisler üzerindeki yönetim ve denetim fonksiyonu da bu nazırlıklara aktarıldı ve ilmiye sınıfına
mensup olan kadı, şeyhülislamlığa bağlanıp ve tamamıyla bir yargı organı haline çevrilmiştir.
Tanzimat’tan sonra Nizami Mahkemelerin kurulması ile de sadece şer’i yargıçlar haline gelmiştir
(Ortaylı, 1973:17).
Kadılık kurumunun yukarıda belirttiğimiz şekilde önem kaybetmesi ile birlikte idari ve beledi
hizmetlerin kadıların ellerinden alınması neticesinde belediye hizmetlerinin ifasında başka
yöneticilerin bu alandaki boşlukları doldurmaya başladıklarını da görmekteyiz. Tanzimat öncesindeki
bu değişimlerin neticesi olarak kadılık kurumu zayıflarken idari ve mali alanda da hazine
voyvodalıklarının önem kazanmaya başladığını görmekteyiz. Voyvodalığın Osmanlı taşrasında yaygın
bir uygulama haline gelmesi ile birlikte taşradaki beledi, güvenlik, askeri ve daha başka hizmetlerin de
voyvodalar tarafından ifa edilmeye başladığını görmekteyiz. Şehirlerde yol, kaldırım, köprü,
pazaryerlerinin yapılması, halkın su ihtiyacının karşılanması, hanlara mal getirip götüren tüccarın
güvenliğinin sağlanması önemli belediye görevlerinin başında gelir. Tahrip olmuş dini yapılar, han ve
hamamların onarılarak yeniden hizmete sunulması, temiz içme suyunun sağlanması, yerleşim birimleri
dâhilinde yol, köprü ve kaldırımların yapılması gibi birtakım beledi işlerin voyvodalar tarafından
yapıldığını görmekteyiz. Bunların ayrıca zabıtalık ve imar-iskân görevleri de bulunmaktaydı (Kaya,
2007: 104).

Ayrıca Lonca teşkilatını ve vakıfları da ayrı bir başlık altında aşağıda inceleyeceğiz.
2.2. Vakıflar ve Lonca Teşkilatları

Tanzimat Öncesi beledi hizmetler açısından önemli diğer kuruluşlarda vakıflar ve
loncalardır. Şehir yönetiminden sorumlu olan kadı çoğu yerel hizmeti halka ve esnaf kuruluşlarına
yaptırırdı. Örneğin çarşı esnafı çarşının güvenlik ve temizliğinden sorumluydu. Bunun için gerekli
giderleri esnaf kendisi karşılardı. Esnafın kendi içindeki bu güçlü dayanışma sistemine “Lonca”
denirdi. Vakıf, belirli bir malı, kamunun yararına yönelik bir hizmete ya da hizmetlere sürekli olarak
tahsis etmek demektir. Osmanlı toplumunda, kişiler sahip olduğu mal varlığı üzerinde diğer bireylerin
de hakkı olduğuna inanırdı. Bu nedenle toplumda varlıklı kişilerden bir vakıf eseri yapmalarını
beklerdi. Zenginliğin kaynağı devlet memuriyeti olduğu için, vakıf eseri yapanlar padişah ve diğer
kamu görevlileriydi. Batı’da yönetici ve zenginler, kendileri için özel saraylar, şatolar inşa ettirirken,
Osmanlı toplumunda yönetici ve zenginler, cami, medrese, aşevi, çeşme, köprü gibi vakıf eserleri
kurmuşlardı. Osmanlılarda belediye hizmetleri bütünüyle vakıf esasına dayanıyordu. Hatta batılı
anlamda belediyelerin kurulmasından sonra bile vakıflar bir takım yerel hizmetleri yürütmeye devam
ettiler (Eryılmaz, 2011: 203).
Vakıflar yerine getirdikleri kamu hizmeti niteliğindeki hizmetlerin finansmanını vakfedilen
malların gelirlerinden sağladıkları gibi, vakıf arazilerinin reayasından gerekli vergileri toplama hakları
da vardı. Osmanlı da görülen camiler, mescitler, çeşmeler, hamamlar, köprüler, hanlar, hamamlar,
kervansaraylar, darüşşifaların hemen hemen hepsi vakıf eserleridir. Kenti kent yapan, yeni fethedilen
kentleri Türk şehirlerine dönüştüren vakıf eserleriydi. Türk vakıfları, hemen hemen bütün sosyal
yardım işlerini kapsamış, sahip olduğu özellikler belediye kuruluşu gibi nitelendirilmesine neden
olmuştur (Es, 2008: 31).
Vakıflar ve lonca teşkilatları beledi hizmetlerde yerel halkın desteğini yansıtan kurumlardır.
Birer meslek kuruluşu olan loncalar da çarşı ve pazarların düzen, temizlik ve aydınlatma
gereksinimlerini karşılamaktaydılar.
Loncalar hiyerarşik yapıda örgütlenmiş birer esnaf birlikleriydiler. Başlıca görevleri,
üyelerinin mesleki faaliyetlerini düzenlemek ve lonca şeyhleri vasıtasıyla merkezi idare ile halk
arasında aracılık yapmaktı (Vural, 2004: 179- 193). Dolayısıyla hem kendi teşkilatlanmalarının gereği
olarak üyeleri arasında düzeni temin etmek hem de merkezi idarenin taşra birimi olarak görev

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

yapmaktaydılar (Yörükoğlu, 2009). Lonca şeyhlerini, esnaf seçmekteydi. Şeyhler, Kadılar tarafından
sicile geçilmekteydi. Loncaların bugünkü karşılığı ise sivil toplum örgütleridir.
Yani Osmanlı şehir yönetimi ve hizmetleri, başta kadılık kurumu olmak üzere esnaf
kuruluşları ve vakıflar tarafından ortak şekilde yürütülmekteydi.

3. TANZİMAT’ TAN SONRA OSMANLI DEVLETİ’NDE BELEDİYELER
19. yüzyılda Osmanlı liman kentleri, dönemin ticari faaliyetlerine ayak uydurabilecek düzeyde
ulaşım ve hizmetler bütününe sahip olabilmek için yeni örgütlenmelere gitmek zorundaydı. Bu liman
kentlerinde konaklama tesisleri, uygun sağlık koşulları ve kent ulaşımı yaratmak başlıca
gereksinimlerdi. Bu yüzden imparatorluğun liman kentleri belediyecilik anlamında atılım
yapmışlardır. Ancak modern belediyeler hiçbir zaman modern beledi görevleri yerine getirebilecek
düzeyde örgütlenememişlerdir. Bu nedenle Osmanlı’da geleneksel hizmet- örgütler ve yeni hizmetörgütler birlikte yürümüştür. Tanzimatçı devlet adamları için belediyenin amacı, şehrin temiz ve
aydınlık olması idi. Tanzimatçıların belediyeyi yerel yönetim birimi olarak görmediklerinin açık
emaresi örnek aldıkları Fransız sistemindeki gibi kent belediyelerine yeni statü verilmemesidir. Bunun
sebebi hem merkeziyetçilik anlayışı hem de başkentin ve önemli kentlerin biran önce modernleşmesi
isteğidir (Ortaylı, 1973: 70).
Yönetsel modernleşme ihtiyacının üst düzeye çıktığı Tanzimat döneminde, iki önemli reform
belgesi ilan edilmiştir (Altan, 2009: 293-310):



Bu belgelerden ilki Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecid’e kabul ettirdikten
sonra 3 Kasım 1839’da ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hûmayun’u,
İkinci reform belgesi ise 18 Şubat 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı’dır. Bu
dönemde, yönetsel yapıda önemli değişimlere gidilmiş, yeni kurumlar oluşturulmuş,
bozulan kamu yönetimine yeniden işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır.

1839- 1861: Abdülmecid: İlk kez bir Osmanlı padişahı yabancı bir hükümdarın Fransa’nın
nişanını göğsüne taktı.
1861-1876: Abdülaziz: Avrupa’ya seyahate çıkan ilk padişah.
1839 Tanzimat Fermanı ile geleneksel yapı terk edilmiş ve Türk idari yapısında önemli
reformlar yapılmıştır. Devletin Batılı tarzda örgütlenmeye yönelmesinin karşısında belediye
hizmetlerinin geleneksel tarzda/vakıflara dayalı örgütlenmesi bir çelişki yaratıyordu (Uyar, 2008: 3).
Ancak, bu dönemde ortaya çıkan yerel yönetimler merkezi yönetimin isteği ile oluştuğundan
merkeziyetçi bir eğilime sahip olmuşlar ve bu durum günümüze kadar varlığını sürdürmüştür (Ünal,
2011: 243).
Tanzimat'tan sonra belediyelerin ortaya çıkmasından başlayarak demokratik yönden geçirdiği
aşamalar, yedi grupta toplanabilir (Eryılmaz, 2014): Ancak bizim konumuzla ilgili olan kısım ilk dört
aşamadır. Bu yüzden elinizdeki çalışmada 4 aşamadan bahsedilecektir:



Birinci aşama, Tanzimat'ın ilanından hemen sonra ortaya çıkan ve yerel temsil
geleneğinde önemli bir yere sahip olan "muhassıllık meclisleri" aşamasıdır.
İkinci aşama, İstanbul'da Şehremaneti ile Altıncı Belediye Dairesi'nin kuruluşu ile
başlayan süreçtir.
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Üçüncü aşama, 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ile Vilayetler Belediye
Kanunu'nun kabul edilmesiyle başlamıştır.
Dördüncü aşama, ilk belediye seçimlerinin yapıldığı II. Meşrutiyet'in ilanıyla başlayan
dönemdir.

I.Aşama: Muhassıllık Meclisleri
Tanzimat’la birlikte Osmanlı idari yapısında birçok değişiklik oldu. Bunlardan birisi de taşra
da yapılan değişikliktir. Taşrada sancak yönetimleri müsellimlerden alınarak muhassıllara verildi. Ve
muhassılık meclisleri oluşturuldu. Muhassılar hem sancakları yönetecek hem de vergileri toplayıp
hazineye göndereceklerdi. Vergi daha önceleri multezimler tarafından toplanıyordu.
Eryılmaz, yerel temsil geleneğinde önemli bir yere sahip olan "muhassıllık meclisleri" ni bize
şöyle tanıtır: Tanzimat'ın hemen başlangıcında, mali işler, valilerin, yerel ayan ve eşrafın elinden
alındı. Kötü uygulamalara ve yolsuzluklara son verilmesi amacıyla, taşraya vali derecesinde yetkili
"muhassıl" adında bir maliye memuru atandı ve kendisine yardımcı olacak "muhassıllık meclisleri"
kurulması yoluna gidildi. Bu meclislerin üyelerinin bir kısmı o yörenin kamu görevlilerinden (kadı,
müftü, asker zabiti) bir kısmı da seçilmiş kişilerden meydana gelmekteydi. Gayrimüslim halkın
bulunduğu yerlerdeki hahambaşı ve kocabaşı gibi dini temsilciler de bu meclislere katılmaktaydı.
Yönetim tarihimizde seçim olayı, muhassıllık meclislerinin kurulmasıyla başladı ve bu meclisler 1864
Vilayet Nizamnamesi ile yürürlüğe giren, vilayet, sancak ve kaza idare meclislerine geçişe kaynaklık
etti. Tanzimat yöneticilerinin mali reform amacıyla ortaya çıkardıkları bu muhassıllık kurumu, bir
yerel yönetim birimi değildi, daha çok mahalli idare kurulu niteliğinde bir organdı, ama yerel yönetim
tecrübesinin ortaya çıkması açısından da önemli bir girişimdi. Çünkü bazı üyelerinin seçim yoluyla
belirlenmesi konusunda ilk defa önemli bir girişim yaşanıyordu.27 Bu meclisler, yerel yönetim
kurullarına örnek teşkil eder.
Muhassılık Meclislerinin dışında burada bahsedilmesi gereken diğer bir husus Menaf-i
Umumiye Sandıkları’dır. Bu sandıklar fon niteliğindeydi. Yerel kaynaklar vasıtasıyla elde edilen nakdi
birikimler burada toplanırdı. Kamu yararı, genel menfaatler anlamına gelen bu sandıklarda toplanan
sermayenin kullanılış biçimi, yatırım yapılacak alanların sandık kuruluşları inisiyatifindeydi. Zamanla
bu sandıklarda önemsizleşti (Sunay, 2002: 124).
II.Aşama: İstanbul’da Şehremaneti ve 6. Belediye Dairesi’nin Kuruluşu
Osmanlı Devleti 1854 Kırım Savaşı’nda, Avrupa Devletleriyle ittifak kurup Rusya’ya karşı
birlikte savaştı. Avrupa’nın böyle bir savaşta Osmanlı ile ittifak kurmasının bir karşılığı olmalıydı. Bu
karşılık çok gecikmedi. 1856 Islahat Fermanı, savaştan hemen sonra yayınlandı ve Osmanlı’daki
azınlıkların hakları genişletildi (Eryılmaz, 2011: 204).
Kırım Savaşı sırasında İstanbul’a gelen epey kalabalık İngiliz, Fransız ve İtalyan askerlerinin
barındırılması ve buna yönelik temizlik, aydınlatma, alt yapı yetersizliğine bir de savaşın getirdiği
mali yükler eklenince özellikle İstanbul’da Avrupalıların tavsiyeleri ve Batı’nın desteği üzerine 1855
yılında (bazı kaynaklarda 1854) Fransız tarzında İstanbul Şehremaneti adıyla bir belediye örgütü
kuruldu. Belediye kurulunca önceden belediye hizmeti gören İhtisap Nezareti ortadan kalktı.
Şehremaneti kuruluşunun başına merkez tarafından Şehremini atandı. Esasen kent hizmetlerine
duyulan ihtiyaç belediyeleri ortaya çıkarttı diyebiliriz.
Eskimiş ve fonksiyonunu yitirmiş geleneksel sistemle kör-topal yürüyen belediye hizmetleri,
yeni bir yapılanmayla çözülmeye çalışıldı. Şehremininin sadece belediye hizmetleriyle uğraşacak
olması önemli bir adımdı (Kadı’nın başka pek çok görevi vardı). Ancak, belediye hizmetlerinin
görülmesi konusunda Evkaf Nezareti’ne de pek çok sorumluluk yüklenmesi bir ikiliği doğurdu
(Tanzimat döneminin temel özelliklerinden biri de hemen her alanda yaşanan ikilikti). Kimin neden
sorumlu olduğu tartışması yoğun olarak yaşandı ve bürokratik kargaşa, kırtasiyecilik arttı.
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Şehremanetinin kurulması modern belediyecilik için iyi bir başlangıç değildi aslında çünkü değişen
sadece İhtisap Nezareti’nin adıydı. Bu ortamda Tanzimat yöneticileri, belediyeleri, idari ve siyasi
yapının temeli olarak görmediler. Onlar için belediye, şehirleri modernleştirecek bir araçtı sadece.
Dolayısıyla Tanzimat dönemi belediye anlayışı, yerel demokrasiyi güçlendirmenin bir aracı olarak
hiçbir zaman düşünülmemişti (Uyar, 2008: 3).
Şehremaneti'nin yürütme organı "şehremini", karar organı ise "şehir meclisi" idi. Şehremini,
Babıali'nin seçimi ve padişahın onayı ile belirleniyordu. Şehremini aynı zamanda Meclis-i Vala’nın
doğal üyesiydi. Şehir meclisinin üyeleri Meclis-i Vala'nın kararı ve padişahın iradesiyle atanmaktaydı.
Bu üyeler, "Dersaadette oturan her sınıf Osmanlı tebaasının ve esnafın muteber (saygın) ve
mutemetlerinden (güvenilen) seçilmekteydi. Üyelerin dördü, her yıl kura ile yenilenecekti.
Şehremaneti, Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye ve Babıali'nin denetim ve gözetimi altında çalışan bir
örgüttü. Kararlarının çoğu Babıâli’nin onayı ile yürürlüğe giriyordu. Osmanlı yönetimi, ilk belediye
deneyimi konusunda tereddütlü ve temkinli davranıyordu. Şehremaneti örgütü, Batılı anlamda modern
belediyeciliğe geçişte ilk tecrübe idi, ancak iyi bir başlangıç sayılamazdı. Organlarının belirlenmesi,
mali yapısı ve yetkileri yönünden merkezi idarenin bir şubesi gibi görev yaptı. Her bakımdan merkezi
yönetime bağımlı bu örgüt, belediyelerinin yapılanmasını olumsuz yönde etkiledi. Meclis bir nevi
danışmanlık görevi görmekteydi. Şehremaneti, bağımsız gelirlere sahip değildi. Şehremanetinin
masrafları devlet tarafından karşılanır, emanet topladığı gelirleri ise maliyeye öderdi. Yani ne
şehreminleri ne de şehremaneti meclisi üyeleri bilgi ve beceriden yoksun ayrıca özerk statü ve yetki
sahibi de değillerdi (Ortaylı, 1990: 71).
Merkezi idarenin bir şubesi olarak ortaya çıkan İstanbul Şehremaneti, 13 Haziran 1854
tarihinde yayınlanan kendi nizamnamesi ile yürürlüğe girdi ve belediye hizmetlerinde şehremini
dönemi başladı. Bu nizamnameye göre: Şehremaneti 12 üyeli bir meclise sahip olacak, şehremini ve
iki yardımcısı ile meclis toplam 15 kişiden oluşmaktaydı. Şehremini padişah tarafından seçilecek.
Organları seçimle iş başına gelen özerk bir kurum değildi. Şehremanetine verilen görevler
nizamnamenin 2. Maddesinde şu şekilde sıralanmıştır (Bayrakçı, 2011: 91):
a) Zaruri ihtiyaç maddelerinin kolaylıkla sağlanmasını ve bulunmasını gözetmek,
b) Narh tespiti ve kontrolü, (tüketiciyi korumak için ihtiyaç mallarına idari makamlar
tarafından konulan uygulanması zorunlu fiyat belirlenmesi. 1865’ ten sonra
uygulanmadı.)
c) Yol, kaldırım yapım ve onarımı,
d) Şehrin temizlik işlerinin yürütülmesi,
e) Çarşı, Pazar ve esnaf kontrolü, fiyat, kalite, ölçü tartı denetimi,
f) Önceleri İhtisap Nezareti tarafından toplanan devlete ait vergi ve resimleri toplayıp,
maliyeye teslim etmek.
Şehremanetinin kendine ait gelir kaynakları yoktu. Emanete ait hizmetler devlet
bütçesinden karşılanıyordu.
Ortaylı Şehreminlerinin çok yetkili despot ve aynı zamanda eldeki araçların kıtlığından
dolayı güçsüz yöneticiler olduğunu vurgular (Ortaylı, 190: 71).
Atamayla iş başına gelen şehreminine görüldüğü gibi klasik belediye yönetimine verilen
görevler verilmiştir. Sadece İhtisap Nezareti’nin adının değiştirilmesinden ibaret olan İstanbul
Şehremaneti doğal olarak başarısız oldu. Yaşanan sorunlar yayınlanan nizamnamelerle çözülmeye
çalışıldı. 1855 yılında “İltizam-ı Şehir Komisyonu (Kent Düzeni Komisyonu)” kuruldu. Komisyon
1857 yılına kadar görevde kaldı ve görevleri şunlardı: kanalizasyon ve suyollarının yapılması,
sokakların temizliğinin sağlanması, aydınlatılması, sokakların mümkün olduğu kadar genişletilmesi.
Komisyon üyeleri gene atamayla oluşuyordu. Bu komisyon İstanbul’u 14 belediye dairesine ayırdı bu
belediye dairelerinin tedricen İstanbul’un tümüne yaygınlaşacağı kararlaştırıldı. Bu dairelerin hepsinde
birden belediye örgütünün kurulmasının maddi ve teknik yönleriyle zor olması sebebiyle bir daire
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örnek seçildi ve belediye teşkilatı bu doğrultuda kuruldu. Bu amaçla, yabancı ve gayrimüslimlerin
yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu ve Galata’ da belediye sisteminin kurulmasında fazla bir güçlük
çekilmeyeceği düşüncesi ile 1857’ de “6. Belediye Dairesi” kuruldu (Bayrakçı, 2011: 91). BeyoğluGalata’ da karar kılınmasının sebebi, 1856 Islahat Fermanı’nın Müslüman olmayan halka önemli
haklar tanımasına karşılık burada gayrimüslim Osmanlı vatandaşları ile yabancıların yoğun olarak
ikamet etmeleriydi ve bunların çoğu, belediyeyi başka ülkelerde görmüş ve önemini kavramışlardı. Bu
sebeple burada belediye kurmak ve yerleştirmek daha kolaydı. Ek olarak liman kentinin sorunlarının
yoğunlaştığı bir bölgeydi burası. Daireye verilen görevler Şehremanetine verilen görevlerle aynıydı.
Beyoğlu’nda gerçekleşen en önemli hizmet sokakların petrol lambası ile aydınlatılmasıydı o da
1865’te gerçekleştirildi.
Belediyeler, Osmanlı siyasal sisteminde yurttaşlık temeli oluşturmak için çabalanmadı. Daire
yazışmaları Fransızca ve Osmanlıca yapılmaktaydı. Meclis üyelerinin çoğunluğunu yabancı uyruklular
oluşturuyordu (Ortaylı, 1978: 19). Meclis üyelerinin 4’ü yabancı uyruklu, diğerlerinin büyük
çoğunluğu da Osmanlı vatandaşı gayrimüslimlerdi. Dolayısıyla Daire'de iki dilde uzman memurlar
istihdam edilmekteydi. Bu uygulama 1878 yılına kadar devam etti. Daire müdürü de Fransızca bilen
kişilerden atanmaktaydı. Meclis üyeleri, padişahın onayı ile belirleniyordu. Üye olabilmenin şartları
ise, en az 10 yıl İstanbul'da ikamet etmek ve Beyoğlu-Galata semtinde en az 100.000 kuruşluk bir
emlake sahip olmaktı. Mecliste 7 asil üyeden başka "müşavir" statüsünde dört de yabancı uyruklu üye
yer almaktaydı. Bu üyeler de, asil üyelerin şartlarına benzer nitelikleri taşıyan kişiler arasından
Babıali'nin seçimi ve padişahın onayı ile göreve gelmekteydiler. Yabancıların da belediye meclisinde
görev alması, Osmanlı dışında başka bir ülkede görülmeyen bir uygulama idi. Vakanüvis Ahmet Lütfi
Efendi, Altıncı Daire'nin ilk teşkilinde atanan memur ve meclis üyelerinin içinde Müslüman ahaliden
pek kimsenin olmadığını belirtir (Aktepe, 2000).
Altıncı dairenin başına ilk olarak Fransızca bildiği için Kamil Bey getirildi. Kamil Bey’den
sonraki görevlilerde Fransızca bilenler arasından padişah tarafından seçildi. Altıncı Daire isminin
temeli ise, Tanzimat’ın mimarlarından Mustafa Reşit Paşa ve Ali Paşa’nın Paris’te bulundukları sırada
kaldıkları semtin adının 6. Daire olmasına dayanır (Eryılmaz, 2011: 205).
Altıncı Daire’ye olağandışı bazı gelirler tahsis edildi. Yani bu daire ayrıcalıklı bir bütçeye
sahip oldu. Daire bu ayrıcalığını Cumhuriyet’e kadar sürdürmüştür. İlk belediye binası, ilk belediye
mahkemesi hatta yabancı uyruklu müşavir meclis üyeleri burada karşımıza çıkmıştır. Her şeye rağmen
burada bir yerel yönetim biriminden değil merkezi bir büro gibi çalışan bir kurum vardır (Ortaylı,
1990: 71).
İstanbul’da kentleşme toplumsal tabakalaşma etkisi de yarattı. “Burjuva beklentiler”,
gelenekler ile dünyevi yaşam özlemleri kentte sürekli olarak değer ikilemi yaratmıştır. Bu ikilemler
karşısında çağdaş kent hizmetlerinin görümü zorunlu bir hal almış 6. Daireden kentin diğer bölgelerine
zamanla yayılan bir yapı halini almıştır. Osmanlı’da kent sakinlerinin farklılaşan gelir düzeyleri,
Batı’da ise buhar ve elektriğin kent ulaşımı, aydınlatma gibi alanlarda kullanılması özellikle
İstanbul’da bir beklentiye temel hazırlamıştır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde kıyı
yerleşim alanlarında kentleşme görülür (Toprak, 1990: 75).
Gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları Beyoğlu’ndaki 6. daire, 1913 yılına kadar varlığını
sürdürdü. Bu tarihte, daireler kapatılarak belediye işleri İstanbul Şehremaneti bünyesinde tek elde
toplandı.
Altıncı Daire-i Belediye’nin bazı zayıf noktaları şunlardır (Ortaylı, 1978: 30-31):
 Belediyelerin akçal güçleri oldukça sınırlıdır;
 Karar organları kentin seçkinlerinden oluşmaktadır, halktan olan temsilciler
bulunmamaktadır ve
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 Daha önce kent hizmetlerini yürüten vakıflar, işlevsel olarak kaldığı için, hizmetlerde
çakışmalar olmaktadır.
Altıncı Belediye Dairesi, büyükşehir belediyesi Şehremaneti’nin bir şubesi olarak kurulduğu
halde, Şehremaneti’ne bağlanmayıp doğrudan Babıali’ye bağlandı. Hükümet, 6. Belediye Dairesi’nin
başarılı olması için her türlü gayreti gösteriyordu. Kaynakların önemli bir kısmı buraya aktarıldı amaç
Avrupa tarzında bir belediyenin İstanbul’da işlerliğini göstermekti ama başarılı olunamadı. Ancak geri
dönüş yoktu. Belediye Daireleri başarılı bir kent yönetimi sağlayamayınca, 1868’ de “Dersaadet
İdare-i Belediye Nizamnamesi” çıkarıldı ve Şehremaneti kuvvetlendirilmeye çalışıldı (Eryılmaz,
2011:205). Bu nizamname ile birlikte önceden kurulması kararlaştırılan 14 Belediye Dairesi’nin
faaliyete geçirilmesinden söz edildi. Ancak dairelerin çoğunda bırakın belediye meclislerinin
kurulmasını personel bile tayin edilemedi.
Bu nizamnameye göre İstanbul’da kurulacak olan 14 belediye dairesi, ayrıcalığı olan 6.
Belediye dairesi gibi doğrudan hükümete bağlı olmayacak, Şehremanetine bağlanacaklardı. Altıncı
Daire’nin kuruluşu çok masraflı olduğundan diğer belediye dairelerinin kuruluşu istenilen şekilde hızlı
olmadı. Altıncı Daire’den sonra kurulan belediye daireleri de gayrimüslimlerin çoğunluk sağladığı
yerlerde; ikinci olarak Adalarda 7. Belediye Dairesi kuruldu. Daha sonra Tarabya Belediye Dairesi
kuruldu (Yeniköy ve Beykoz Daireleri ile birlikte toplam 5 belediye dairesinin kuruluşu
tamamlanabilmiştir.). Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’nin getirdiği en büyük yenilik her
dairenin kendi meclisinin olmasıydı. Bu meclislerin içinden seçilecek olan 3 üye ile başkanı,
İstanbul’un bütünü için kurulan Cemiyet-i Umumiye-i Belediyeye gönderecekti (Bayrakçı, 2011: 92).
On dört belediye dairesinin ise her birinde bir başkan ile bir daire meclisi bulunacaktı. Daire
başkanları, Babıali tarafından tayin edilmekteydi. Daire meclislerin üyeleri ise halkın seçimi ile
işbaşına geleceklerdi. Fakat gerek 1868 Nizamnamesinden, gerekse 1877 Dersaadet Belediye
Kanunu'ndan sonra daire meclisi üyelikleri için seçimlerin yapılamadığı ve dolayısıyla da Cemiyet-i
Umumiye-i Belediye'nin de II. Meşrutiyet'e kadar toplanamadığı anlaşılmaktadır (Eryılmaz, 2014).
1868 Nizamnamesine göre Şehremanetinin 3 organı vardı:
1. Şehremini
: hükümet tayin etmekteydi.
2. Şehir Meclisi
: hükümet seçmekteydi 6 üye. Bugünkü belediye
encümeni.
3. Cemiyet-i Umumiye-i Belediye: belediye dairelerinin başkanları ile daire meclislerinin
kendi üyeleri arasından seçtikleri kişilerce meydana gelmekteydi. Şehremini
başkanlığında Şehremaneti Meclisi (Şehir Meclisi) ile birlikte çalışacaktı. Bugünkü
Büyük Şehir Belediye Meclisi.
III.Aşama: 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ile Vilayetler Belediye Kanunu (Meşrutiyet
Dönemi Belediyeleri)
Belediyenin hukuki tohumu I.Meşrutiyet ile birlikte atıldı.
Osmanlı Parlamentosu, İstanbul için Dersaadet Belediye Kanunu ve diğer iller için ise
Vilayetler Belediye Kanunu olmak üzere iki yasayı kabul etti. Osmanlı yönetimi, İstanbul'u diğer
vilayetlerle eşit görmüyordu. Dolayısıyla ayrı bir kanunla düzenlenmesini istemişti. Bu kanunlarla
Osmanlı’da belediye yönetsel bir yapı olarak kabul edilmenin ötesinde tüzel kişilik kazandı. Ortaylı bu
cümlesini şu madde ile destekler: Belediye Meclisinin görevlerine ilişkin 3. Madde belediye
meclisinin, belediye aleyhine açılan davalarda taraf olduğunu belirtir (Ortaylı, 1990: 72).
I.Meşrutiyet döneminde kabul edilen 1876 Anayasası’nın 112. maddesinde belediye işlerinin,
seçimle işbaşına gelecek belediye meclislerine gönderileceğini hükme bağlamış ve belediyelerin özel
bir kanunla düzenleneceği ifade edilmişti. Öngörülen belediye örgütleri İstanbul’un bütün kentlerinde
kurulamadı. Bunun üzerine 1877’de toplanan ilk meşrutiyet meclisi Osmanlı Parlamentosu’nun
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belediyelerler ilgili kabul ettiği ilk yasa, “ Dersaadet Belediye Kanunu” oldu. Meşrutiyet yönetimi,
Beyoğlu- Galata Belediyesi’nin ayrıcalıklarına son vererek diğer belediye daireleri gibi 6. Belediye
Dairesi’ni de Şehremaneti’ne bağladı. Dersaadet Belediye Kanunu’nda da eskiden olduğu gibi
belediye yönetimi, Şehreminliği ve Belediye Daireleri olmak üzere iki bölümden oluşuyordu
(Eryılmaz, 2011: 206). Bu yasayla İstanbul’daki 14 Belediye Daire sayısı 20’ye çıkarıldı (Keleş, 2012:
159).
Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu Türkiye’de ilk belediye teşkilat
kanunu olup bu kanunlarla birlikte Osmanlı Dönemi’nde gerçek belediyeler ortaya çıkmış, belediyeler
tüzel kişilik kazanmış, belediye meclisinin görevleri ve hukuksal konumu ayrıntılı olarak düzenlenmiş,
kent büyüklüğüne göre belediye meclislerinin oluşturulması öngörülmüştür. Meclis belediye işlerini
görüşüp karara bağlamak ve bütçeyi hazırlamakla yükümlüydü. Ulusçuluk akımının güçlenmesi
nedeniyle her üyeye Türkçe bilme zorunluluğu getirilmişti (Ortaylı, 1973, 20-21). Yani seçilme
hakkını elde edebilmek için aday Türkçe bilmeliydi.
Dersaadet Belediye Kanunu’n belediyelere verdiği görevlerin bir kısmı yerine getirilemedi, bir
kısmı merkezi hükümet tarafından yürütüldü yani kentsel hizmetler farklı eller tarafından
yürütülüyordu. Örneğin su işleri vakıflara aitti. Osmanlı’daki belediye örgütü hala zayıf ve güçsüzdü.
Mali güçsüzlük ve yetkisizlik-koordinasyon zayıflığı belediyelerin sıkıntısının temeliydi. Belediye iş
görmek için merkez bürokrasisiyle yığınla yazışan bir örgüttü. Belediyelere şu görevler verilmiş idi
(Ortaylı, 1990: 72):













imar işlerini düzenleme ve kontrol,
bayındırlık hizmetleri,
aydınlatma,
temizlik,
belediye mallarının yönetimi,
belediye gelirlerini toplamak
Pazar ve alışveriş kontrolü,
hijyenik tedbirler almak,
mezbaha ve okul açmak,
itfaiye görevi,
emlak tahriri,
nüfus sayımı (son iki görev günümüzde merkezi devlet tarafından yürütülüyor).

İstanbul Şehremaneti'nin önceki yapısında bir değişiklik yaratmadı. Organlar ve işlevler şu
durumda idi (Eryılmaz, 2014):
Şehremaneti’nin organ ve işlevleri:




Şehremini: padişah tarafından tayin edilecekti. Şehremini, aynı zamanda İstanbul'un
da valisiydi.
Şehremaneti meclisi: üyelerden birinin doktor, birinin de mühendis olması koşulu ile
padişah tarafından atanan 6 kişiden oluşacaktı. Meclisin başkanı da, padişah
tarafından atanacaktı.
Cemiyet-i Umumiye-i Belediye: şehremininin başkanlığında, Şehremaneti meclisi ve
bağlı belediye daireleri meclisleri başkanları ile söz konusu meclislerin üyeleri
arasından seçecekleri ikişer üyeden oluşacaktı. Bu cemiyet Mayıs ve Ekim olmak
üzere yılda 2 kez toplanır.

Belediye dairelerinin organları ise:
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Başkan: Başkan, belediye meclisi üyeleri arasından merkez tarafından 2 yıllık süre
için atanacaktı.
Daire Meclisi: Üyeleri iki yıllığına halk tarafından seçilecek ve sayıları, nüfus
durumlarına göre, 8-12 üyeden meydana gelecekti. Her yıl 6’sı değişirdi ve ücret
almadan görev yaparlardı (Toprak, 1990: 76- 77).

1855-1877 dönemi, İstanbul ve taşradaki belediyelerin ortaya çıkması ve kurulması sürecini
ifade eder, 1877'den sonraki dönem de, belediyelerin hukuki bakımdan statülerinin belirginleşip, tüzel
kişilik kazandığı ve siyasi niteliklerinin oluştuğu dönemdir. 1877 Dersaadet Belediye Kanunu ile ilk
defa tek dereceli seçim esası getirilmiş, gizli oy ve açık sayım esası benimsenmiştir. Kanun, seçme ve
seçilme hakkına sahip olabilmek için belirli bir emlak vergisi vermeyi zorunlu hale getirmiştir. Seçme
ve seçilme hakkına sahip olabilmek için öngörülen emlak vergisi mükellefi olma kuralı, Avrupa
ülkelerinde böyle bir kural uygulanmakta olduğu için, belediye kurumu da oradan alınınca, bu kural da
alınmıştır. Eryılmaz meclis üyeliğine seçme ve seçilme koşullarını ise şöyle aktarmıştır (Eryılmaz,
2014):
Seçmen olabilmek için;







İlgili belediye dairesinde oturmak ve
Orada bulunan emlaki için yılda 100 kuruş vergi vermek,
Osmanlı vatandaşı olmak,
Medeni haklara sahip bulunmak,
Cinayet suçundan mahkûm olmamak ve
Erkek olmak gerekmektedir.

Meclis üyeliğine seçilebilmek için ise;














30 yaşını tamamlamış olmak,
Yıllık 250 kuruş emlak vergisi vermek,
Osmanlı vatandaşı olmak,
Türkçe konuşabilmek,
Aklı yerinde olmak,
Bir kişinin hizmetkârlığında bulunmamak,
Medeni haklara sahip bulunmak,
Bir yıl hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak,
Geçici olarak hizmeti-i ecnebiye imtiyazına haiz olmamak,
Ecnebi tabiiyeti iddiasında bulunmamak,
Şehremanetinde ve belediye dairelerinde müstahdem veya söz konusu kurumlarla
müteahhitlik işleri içinde olmamak,
Belediye sınırları içinde hâkimlik memuriyetinde bulunmamak,
Müflis olmamak ve erkek olmak gibi özellikler gerekiyordu (Md. 40-41).

Dersaadet Belediye Kanunu’nun “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ortaya çıkardığı sıkıntılar,
bu savaşa bağlı olarak başkente yığılan muhacir kitlesi ve ekonomik durumun kötülüğü gibi olumsuz
bir ortamda yürürlüğe girdiği için uygulanamadı. Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatil edilmesi ile, halkın
seçme hakkı elinden alındığı için, belediye meclisleri için seçimler yapılamadı. Hükümet, belediye
dairelerinin başına birer reis tayin etmek suretiyle belediye işlerini yürütmeye çalıştı. Belediyecilik,
yerinden yönetime dayalı özerk bir statü olarak ele alınmamakta, daha çok bayındırlık ve kent
hizmetleri örgütü biçiminde düşünülmekteydi. Gerçi Osmanlı Devleti'nin çok milletli etnik ve dini
kimliği, hasta adam niteliği, iç karışıklıklar, ayrılıkçı hareketler, savaşlar ve ekonomik sıkıntılar, siyasi
temsil ve özerklik esasına dayanan bir belediyeciliğin kurulması ve sürdürülmesinde en önemli
engelleri oluşturmaktaydı. Osmanlı yönetimi, içte ve dışta ayakta kalma mücadelesi verirken, Batılı
anlamda belediyeciliğin bütün gereklerinin yerine getirilmesi pek kolay değildi. (Eryılmaz, 2014)”
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IV. Aşama: II.Meşrutiyet’in İlanı ve Yapılan İlk Belediye Seçimleri
1908’de II.Meşrutiyet’in ilanından sonra, ilk belediye seçimleri yapıldı. İlk Cemiyet-i
Umumiye toplantısı da bu tarihte gerçekleşti.
İttihat ve Terakki idaresinin 1912’de çıkardığı Dersaadet Belediyesi Hakkında Geçici Kanunu,
belediye dairelerinin tüzel kişiliklerinin ve meclislerinin ortadan kaldırılması sebebiyle tarihten gelen
merkeziyetçilik zihniyetini net bir şekilde yansıtmıştır. Bu yasa ile (Keleş, 2012: 159);





İstanbul’daki belediye dairelerini kaldırmış, onların yerini Belediye Şubeleri almıştır.
Her şubeye merkez tarafından bir müdür atanır ve şubelerinde encümenleri vardır.
Şehremaneti Meclisi’nin yerini de Encümen almıştır.
Yeni kurulan Belediye Şubelerinin sayısı 9’dur.
Yerel örgütün başında bulunan Şehremini atamayla göreve gelmeye devam etmiştir.

Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu çeşitli değişikliklerle 1930 tarihli ve
1580 sayılı Belediye kanununa kadar uygulanmıştır. 1912 Dersaadet Belediyesi Hakkında Geçici
Kanun’un getirdiği sistem 1930 yılına kadar devam etti (Bayrakçı, 2011: 93).
1877 ile 1913 (Keleş’e göre 1912) mevzuatı arasında belirgin farklar vardır: 1877’de daireler
Şehremaneti’nde bağımsız tüzel kişiliğe sahiptir. Dairelerin, bütçe tanzimi, mukavele akti, mülk
sahibi, alacaklı, borçlu olma, vergi tahsili gibi kamu tüzel kişilerinin yapabilecekleri tüm işlemleri
yürütme yetkisi vardı. Yani 1877 Şehremaneti belediyeler birliği gibidir. Dairelerin faaliyetlerini
kontrol eder, daireleri ilgilendiren ortak işleri yürütür. 1913 mevzuatı ise bu yapının tersine belediye
dairelerinin ve Şehremaneti’nin tüzel kişiliğini yok eder (Toprak, 1990: 77).
Taşrada ise ilk olarak 1861 Vilayet Nizamnameleri ile yerel meclisler oluşturma yoluna
gidildi. Bu nizamnamelerin ilki olan Lübnan Nizamnamesi, Osmanlı eyalet yönetiminde, yerel halkın
yönetime katılmasının ilk somut örneği olmuştur. Her topluluk kendi temsilcilerini seçecek ve bu
şekilde yerel meclis üyeleri belirlenecekti. Fakat bu nizamname başarısız oldu.
Taşradaki modern beledi örgütlere ait hükümler ise 1864 yılındaki Vilayet Nizamnamesi ile
başlamıştır. Nizamnameyle Osmanlı eyalet yönetim sisteminde değişiklikler yapılmıştır. Nizamname
hükümleri, sancak ve kaza merkezlerinde seçilmiş üyelerden kurulu belediye meclisleri öngördü ancak
bu gerçekleştirilemedi (Bayrakçı, 2011: 92). Uygulamada bu meclislerin tüzel kişiliğinin olup
olmadığı tartışmalıdır. Zaten bu meclisler her kazada kurulamamıştır. Bazı gayretli valiler bu
meclisleri kurdurtmayı başarmıştır (Ortaylı, 1990: 71). Vilayet nizamnamesinden sonra özellikle liman
kentlerinde ve önemli ulaşım merkezleri olan yerlerde yani ekonomik olarak biraz daha gelişkin
yerlerde belediye kurulmaya başlandı (Eryılmaz, 2011: 206).
1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile İstanbul dışındaki yerleşim birimlerinde
yani taşrada batılı anlamda belediye teşkilatlarının kurulmasının temeli atıldı. vilayet, sancak ve
kazaların merkezi olan her şehir ve kasabada belediye işleri için bir belediye meclisi bulunacağı
belirtildi (Bayrakçı, 2011: 92). Ortaylı, bu belediye meclislerini birer yerel yönetim birimi olmadığını,
merkezi hükümetin bu organlarda mutlak yetkiye sahip olduğunu ve danışma işlevlerinin olduğunu
söyler.
1864 ve 1871 Nizamnameleri, 1861 Nizamnamesi’nden sonra merkezin yükünü hafifletmek,
yerel halkın yönetime katılmasını sağlamak amacıyla uygulanmak istenmiş, katılım ön plana çıkmış
ancak seçimlerde merkez belirleyici olmuştur. Merkezi hükümet belirlediği isimleri alt meclislere
yollardı. Çoğunluğu hükümetin belirlediği memurlardan oluşan alt meclislerde kendilerine sunulan
listeden seçim yaparlardı ve son sözü vali söylerdi. Bu nizamnamelerle meclis üyelerinin o beldenin
“seçkinlerinden” olma koşulu getirilmiştir. Meclis üyeliğine aday olmak için belirli bir düzeyin
üzerinde vergi veriyor olmak ve 30 yaşını geçmemiş olmak gerekiyordu. Meclis, sadece belediye
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hizmetleri konusuyla ilgilenebiliyordu adalet ve maliye konuları meclisi aşan konulardı (Ortaylı, 1974:
13- 36).1
Eryılmaz’ın Vilayetler Belediye Kanunu ile ilgili aktarımına değinecek olursak aynen şu
şekildedir: Şehir ve kasabalarda belediye örgütlerinin yaygınlaşması 1877 Vilayetler Belediye Kanunu
ile gerçekleşti. Bu Kanun, belediyeye adeta tüzel kişilik de kazandırıyordu Şehremanetinde olduğu
gibi vilayetlerdeki belediye yönetimine ilişkin statü de 1930 yılına kadar devam etti (Eryılmaz, 2011:
207). Her şehir ve kasabada belediye işleri için belediye meclisi öngören bu kanun, belediye meclisine
üye olarak seçilebilmek için, gerekli olan emlak vergisi miktarı, 250 kuruştan 100 kuruşa
düşürülmektedir. Seçmen olabilmek için de yıllık 50 kuruş emlak vergisi ödemek gereklidir. Belediye
meclisi, yöre nüfusunun durumuna göre 6-12 kişiden oluşacak ve 4 yıl hizmet görecektir. Belediye
başkanı, belediye meclisi üyeleri arasından devletçe atanacaktır. Ancak bu hüküm, 1914 yılında
değiştirilmiş, belediye başkanının, belediye meclisi üyeleri arasından atanması kuralı kaldırılmıştır.
Bunun yerine kanunda "erbab-ı iktidardan bir zat" ın atanması kuralı getirilmiştir (Eryılmaz, 2014).
Belediye gelirlerinde İstanbul ve taşra belediyeleri arasında eşitsizlik yaşanıyordu. Az gelişmiş
kent, örgütleşemeyen kentler olduğundan belediye hizmetlerinde eksik iş görümü ve eski ile yeninin
birlikteliği göze çarpıyordu. Ortaylı, bu durumu birkaç örnekle özetler: belediye hizmetlerinde denetim
mekanizmasının yokluğu, taşra belediyelerinin bazılarında yangın söndürmek için kullanılan basit bir
yangın tulumbasının bile olmaması… Ayrıca o dönemde halk kendi üretimini tükettiği içinde hal gibi
bir tesiste ortaya çıkmamıştır. Seçim dediğimiz demokratik yöntem ise İstanbul’da görülemezken,
taşradaki seçim anlayışı ise vali ve mutasarrıfların tayininden ibaretti. 19. Yüzyılda mahallede yaşayan
hemşehriler olarak halk kendi mahallesinin ihtiyaçlarını kendisi giderirken zamanla bu Klasik Osmanlı
anlayışı terkedilmiş her işi belediyeden bekler olmuştu. Belediyede güçsüz olduğundan bu hizmetleri
yerine getiremediği için kaldırımları kendisi tamir ettiren, lağımları temizleten yeri geldiğinde onarım
yapan halk sürekli belediyeden şikâyet etmeye başlamıştı (Ortaylı, 1990: 72-73).
Osmanlı’da yerel yönetimler alanında yapılan düzenlemeler, Osmanlı siyasal sisteminin
çağdaşlaşma çabalarının bir sonucudur. Çağdaşlaşma çabaları Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu
sorunlarından kurtulma umudundan kaynaklanmaktadır.
4. DEMOKRASİ VE YEREL YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİYE YÖNELİK GÖRÜŞLER
I.Görüş: Tolman Smith’e göre yerel yönetimler, gücünü geleneklerden alan, demokratik seçim
ilkesine aykırı ve gereksiz kuruluşlardır.
II.Görüş: Moulin ve Langrod’e göre yerel yönetimler ile demokrasi arasında ilişki kurulması,
yerel yönetimlerin demokratik işleyişinin genel demokrasi olarak anlaşılması sonucu oluşan bir
yanılgıdır.
III.Görüş: John Stuart Mill’e göre yerel yönetimler ile demokrasi arasında doğrudan ve
zorunlu bir ilişki vardır. Yerel yönetimler, demokrasinin kurulması ve yerleşmesi için okul görevi
yapacaktır.
Günümüzde ise 3 hâkim görüş var bu konuyla ilgili ve bu 3 görüşte demokrasinin yerel
yönetimlere, yerel yönetimlerinde demokrasiye ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır.
I.Görüş: Yerel Yönetimler, küçük yerleşim birimlerinden başlayarak kurulduğundan en küçük
birimlere kadar kendi kendini yönetme ve katılımı sağlayıcı bir yapıya sahiptir.
II.Görüş: Yerel yönetimler, temsili demokrasi yolu ile halka demokrasiyi yaşayarak öğreten
kurumlardır. Bu nedenle de demokrasinin beşiğidir.
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III.Görüş: Tarihsel olarak yerel yönetimler demokrasinin kökenini oluşturur. Demokrasi
geleneğinin yerleşmesi tarihsel sürece dayanan yerel yönetim geleneğinin bir ürünüdür.
5. YEREL DEMOKRASİ KAVRAMI
Yerel demokrasi: Belirli bir yaşam alanında kararların orada yaşayanlarla birlikte alınmasıdır.
Yerel yönetimler:
•
•
•
•

Yönetime katılım,
Hizmetlerde etkinlik,
Demokratik uygulamalar,
Özgürlük
gibi demokrasinin pek çok değerinin hayata geçirildiği mekânlar olarak, toplumun
demokratikleşmesine önemli katkılar sağladıkları için yerel demokrasiler olarak adlandırılır.
Yerel demokrasi noktasında demokrasi kültürünün yerel düzeyde yaşatılması bir gerekliliktir.
Buradan yola çıkılarak yerel alanda ne kadar güçlü bir demokratik kültür oluşturulabilmişse, yerel
demokrasi de o kadar güçlü bir biçimde vardır denebilir.
6. YEREL KATILIM
Siyasal katılma, vatandaşların siyasal sistem karşısında tutumlarını ve davranışlarını belirleyen
bir kavramdır. Bunu sadece seçimlerde oy kullanmakta ibaret sanmak eksik ve yanlış bir anlayış olur.
Katılma basit bir meraktan yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsar
(Kışlalı, 2006: 2019).
Yurttaşın, kamu yönetiminin karar ve eylemlerini etkileyebilme şansına sahip olmaları gereği,
genel kabul görmüş bir düşüncedir ve katılım bir haktır. Katılma, özel kişilerin siyasal kişi ve
etkinlikleri etkilemek üzere giriştikleri yasal davranışlardır. Katılma, çağdaş toplumları geleneksel
olanlardan ayıran önemli bir ölçüttür (Çukurçayır, 2012: 38-39).
Yerel yönetimlerde, yönetime katılma hakkı kamu hizmetlerinin üretiminde halkın görüş ve
önerilerinin alındığı toplantılardan, meclis toplantılarına, şeffaflığın sağlandığı bilgi edinme
hakkından, şikâyet, öneri ve taleplerin belirtildiği dilekçe hakkına kadar yerel sorunların ve taleplerin
çözümlenmesi sınırları içerisinde gerçekleşir. Yerel Katılım, kentlinin karar odaklarına ulaşabilmesi ve
onu etkileyebilmesidir. Eğer kentli bu karar odaklarına ulaşamıyorsa, onun için yerel yönetim ile
merkezi yönetim arasında bir fark kalmaz ve yerel yönetimin varlık nedeni ortadan kalkar (Tekeli,
1992: 113).
Tablo: Toplum katılımının faydaları
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Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı, 2012: 11.

7. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
Sivil toplum örgütleri, halkın taleplerinin yönetime iletilmesinde en önemli en işlevsel
araçlardan birisi olarak yerel düzeyde demokrasinin sağlanması için yardımcı bir mekanizmadır. Sivil
toplum demokrasiyi tabana yaymayı, katılımı arttırmayı ve demokratik bir toplum oluşturmayı
amaçlar. Günümüzde sivil toplum kuruluşları, güçlü bir yerel demokrasinin oluşması için gerekli
görülmektedir. Bu örgütler güçlendikçe demokrasinin de güçleneceği varsayılıyor.
8. SONUÇ
Demokrasi kavramı tarihsel köken itibariyle yerel yönetimler/kent devletleri üzerinden
yükselmiştir. Günümüzde ise yerel yönetimler denildiğinde özellikle “demokrasi” ve “katılım”
öğelerine vurgu yapılmaktadır.
Yerel yönetim geleneğinin tarihi, geçmişi ortaçağa kadar inen “komün” geleneğinden gelir.
Yerel yönetimler, demokratik yaşama, demokrasinin gelişmesine türlü yollarla katkıda bulunan kamu
tüzel kişisidir. Halkın kendi kendisini yönetmesine olanak verir. Halk demokrasi eğitimini, yerel
yönetimler içinde kazanır. Bir başka deyişle yerel yönetimlere halkın katılımı, onun aynı zamanda
siyasal eğitimini de sağlar.
Osmanlı dönemini incelediğimizde görüyoruz ki, Osmanlı’da batı kaynaklı reformlar
çerçevesinde gelişen yerel yönetimlerde amaç demokratik bir ortam yaratmak, katılımı sağlamak ya da
yerel düzeyde bir özerklik yaratmak olmamıştır. Dönemin şartları Osmanlı’yı bu reformları yapmaya
zorlamıştır bu yüzden de yerel yönetim sistemi tam olarak adem-i merkeziyetçi bir yapıya
ulaşamamıştır.
Osmanlı belediyesi kentin kendini yönetmesi anlamına gelmez. Osmanlı belediyesi, şehre ait
işler anlamına gelir. Dönemin basınından belediye hakkındaki kamuoyu incelendiğinde siyasal
katılım, demokratik terbiye ve denetim görememekteyiz. Tanzimat Döneminde belediye reformları
halkın iradesi ile değil, devlet eliyle yürütülmüştür. Tanzimat Dönemi’nde her ne kadar belediye
reformları devlet eliyle yürütülmüş olsa bile, hizmetlerde noksanlık olması halinde buna sessiz
kalınmaması hemşehrinin iradesini, katılımını bize göstermesi açısından oldukça kıymetlidir.

Tanzimat’ın akabinde ise en önemli adım atılmıştır ve muhassıllık meclisleri
kurulmuştur. Bu meclisler 1864 Vilayet Nizamnamesi ile yürürlüğe giren, vilayet, sancak ve
kaza idare meclislerine geçişe kaynaklık etmesi bakımından önemlidir. Muhassıllık meclisleri,
bir yerel yönetim birimi değildi, daha çok mahalli idare kurulu niteliğinde bir organdı. Fakat
yerel yönetim tecrübesinin ortaya çıkması açısından önemli bir girişimdi. Çünkü bazı
üyelerinin seçim yoluyla belirlenmesi konusunda ilk defa önemli bir girişim yaşanıyordu. Bu
meclisler, yerel yönetim kurullarına örnek teşkil etmesi bakımından ve yönetim tarihimizde
seçim olayına zemin hazırlaması açısından çok önemlidir.
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BİR İNSAN HAKKI OLARAK SU HAKKI VE DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ
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ÖZ
Su insan yaşamı için vazgeçilmez temel bir madde olmasına rağmen suya duyulan ihtiyaç hızla artan nüfus,
sanayileşme gibi nedenlerden dolayı, giderek artmıştır. Günümüzde pek çok insan temiz ve sağlıklı suya erişim
sağlayamamakta, bu da beraberinde suyun sağlık hakkı, yaşam hakkı gibi diğer birçok haklardan bağımsız bir hak olarak
tanınması tartışmalarını/gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada suyun temel bir insan hakkı olarak kabul edilip
edilmeyeceği, uluslararası anlaşmalar, konferanslar ve mahkeme kararları ışığında açıklanarak, Türkiye’de yeni anayasa
çalışmasında su hakkının nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair bir öneride bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan hakkı olarak su, Birleşmiş Milletler Genel Yorum 15, İnsan hakları.

The Human Right to Water und Justiciability of Water Right
Abstract
Water is a basic necessity of human life. Rapidly increasing population, industrialization etc. have increased the
need for water. Providing of water for each person must be sufficient and continuous for personal and domestic uses. These
uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene
but according to the World Health Organization (WHO) a lot of people have a problem with access to clean water. This
issue explores the content, legal forms, and implications of recognizing of water as an international human right. Whether
water will be ultimately established as a right subordinate to other human rights (such as those to health, well-being, and
life) or recognition as an independent human right, will have far-reaching effects. In this study, a proposal will be made on
how to regulate the water right in the Constitution of Turkey in the regarding to international agreements, conferences and
court decisions on whether or not; water will be regarded as a fundamental human right.
Keywords: The Human Right to Water, United nations General Comment 15, human rights.

1. GİRİŞ
Her insana günlük su ihtiyacını karşılamak için günde 20-50 litre temiz su gerekmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün açıklamaları dikkate alındığında Dünyada 2,4 milyardan fazla kişinin içmek için temiz su
kaynaklarından yoksun olduğu (UNICEF/WHO 2004: 8, 12; Moosdorf, 2007: 7, Keßler, 2007: 185) ve yine
hayatta kalmak için suya erişebilen 1,8 milyar kişinin sağlık ve hijyen için yeterli suya sahip olmadığı
görülmektedir. (Herbst ve Kistemann, 2007: 73; UNDP, 2006: 6; Topçu, 2008: 16) Bir taraftan çoğalan nüfus,
kentleşme ve sanayileşme nedeniyle su talebi artmakta diğer taraftan su kaynakları bilinçsiz bir şekilde
kirletilmektedir. (Moosdorf, 2007: 8; Topçu, 2008: 16; Studiengesellschaft, 2016: 4 vd.) Tüm bunlardan yola
çıkılarak “mavi altın” (Keßler, 2007: 185) olarak adlandırılan suyun sınırsız bir kaynak olmadığı, hatta
önümüzdeki yıllarda su savaşlarının yaşanacağı tahmin edilmektedir. Su ile ilgili tüm bu sorunlar bazı temel
konuların yeniden ele alınmasını beraberinde getirmiş olup insan hakkı olarak su hakkı, bu tartışmaların
merkezindeki konulardan birini oluşturmaktadır. (Topçu, 2009: 1) Su, insan yaşamının zorunlu unsurlarından
biri olduğu için yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır; dolayısıyla son zamanlarda suyun
bağımsız bir hak olarak kabul edilmesi ve düzenlenmesi yönünde büyük çabalar ortaya atılmıştır. (Aichele,
2007: 177)
Peki, suyun bağımsız bir hak olarak tanınması neden önemlidir ve bu sadece teorik bir tartışma mıdır?
(Rudolf, 2007: 9) Suyun bir hak olarak kabul edilmesi, beraberinde yükümlülüğü olan öznelerin kabul edilmesi
durumunu ortaya çıkaracaktır, yani su hakkını ihlal eden kişilere yaptırım uygulanacaktır. Yine temiz suya
erişim bir hak olacağı için en az hizmet edilenlerin (çocuk/kadın/mülteci gibi) şartları iyileştirilerek, suya
erişimleri sağlanacaktır. (Rudolf, 2007: 9) Suya erişim aslında birçok insan hakkının sağlanmasının ön şartıdır;
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başka bir deyişle olmazsa olmazıdır (conditio sine qua non); zira kolay bir şekilde yeterince temiz suya
erişemeyen bir kişinin eğitim, sağlık ve yaşam gibi pek çok temel hakkı ortadan kalkmaktadır.
Bu bildiride su hakkı ile ilgili yapılan çalışmaların aktarılması amaçlanmıştır. Bu nedenle önce hak
kavramı ve çeşitleri açıklanıp ardında su hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak yer aldığı uluslararası
sözleşmelere değinilecektir. Su hakkını en geniş şekilde ele alan BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi’nin 15 Numaralı Genel Yorum’u üzerinde durularak uluslararası anlaşma ve konferanslarla su hakkına
önem veren ülke örnekleri açıklanarak yeni anayasa çalışmaları kapsamında su hakkının nasıl düzenlenebileceği
hususunda tavsiyeler verilmektedir. Su hakkının güncel tartışmalara konu olmasına rağmen içeriğine yönelik
kapsamlı ve tutarlı bilginin açığa konulmaması nedeniyle bu çalışmada, su hakkının uluslararası ve ulusal olarak
tanınmasına yönelik kuramsal ve pratik çalışmalar ile hakkın içeriğinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Söz
konusu çalışma daha çok hukuki gerekçeler ve hukuk boyutu ile ele alınmış olunup suyun özelleştirilmesi, HES
gibi konular kapsam dışında tutulmuştur.
2. HAK NEDİR VE HAK ÇEŞİTLERİ
Hak, hukuk tarafından korunan ve bu korunmadan yararlanılması ferdin iradesine bırakılan menfaattir.1
(Coşkun, 2006: 105; Turhan, 2013: 361) İnsan hakları ise; her insanın doğuştan sahip olduğuna inanılan,
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez nitelikte oldukları kabul edilen evrensel haklardır. (Çiçek, 2009: 185)
İnsan haklarının en önemli özelliği evrensel olmalarıdır. Başka bir ifadeyle insan haklarının ırk, din, dil ve
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklar olması onların en önemli özelliği olup bu
hakları kullanmakta herkes eşittir. (Çiçek, 2009: 186) İnsan haklarının tarihsel gelişimi dikkate alındığında üç
aşamadan geçtikleri görülecektir. Bunlar: Felsefi boyut, teoriden pratiğe geçiş ve evrensellik aşamasıdır.
(Bobbio, 1998: 10)
İnsan haklarının oluşumunda ilk aşama felsefi boyut olup, buna göre doğal hukuk anlayışı uyarınca
insanların doğuştan sahip olduğu, devlet tarafından bahşedilmeyen ve insanın üzerinde tasarruf edemeyeceği
bütün insanların özgür ve eşit doğması nedeniyle var olan hakları vardır. Ancak insanların eşit ve özgür
olduklarının kabul edilmesi yeterli değildir. Başka bir deyişle, insanların eşit ve özgür oldukları bir gerçeklik
olmayıp kanun koyucular tarafından gerçekleştirilmesi gereken ideal bir amaçtır. Böylelikle devletlerin güçleri,
bu amacı gerçekleştirmek için sınırlanmıştır. (Bobbio, 1998: 10 vd.)
Söz konusu bu temel hakların teoriden pratiğe geçirilmesi, yani bireylerin insan haklarından
kaynaklanan talep ve haklarının pozitif bir hukuk düzeninde tanınması ve devletlerin bu hakları koruması ikinci
aşamadır. (Bobbio, 1998: 12 vd.) Ancak bu aşamada her devlet kendi egemenlik alanı ile sınırlı olup, insan
hakları henüz evrensel bir niteliğe bürünmemiştir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise insan haklarının uluslararası
geçerliliği dile getirilmiştir. Yani insan hakları, sadece bir vatandaşın devlete karşı talebi olarak görülmemiş
olunup tüm insanlar için eşit ve geçerlidirler. Tüm devletler bu haklara uymak zorundadır. (Bobbio, 1998: 12
vd.) İnsan haklarının evrensel olması demek; bunların kültür ve geleneklerden bağımsız olarak çekirdek
kısımlarının korunması, geliştirilme ve tanınma imkânının olmaları anlamına gelmektedir. (Fritzsche, 2004: 18)
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insan hakları daha da geliştirilip çeşitlenmiştir. Uluslararası anlaşmalar ve
bildiriler dikkate alındığında insan haklarının çeşitli ayrımlara tabi tutulduğu görülecektir. (Koenig, 2005: 70)
Jellinek tarafından bireyin devlet karşısındaki durumu dikkate alınarak haklar pozitif, negatif ve aktif
statü haklar olarak ayrılmıştır. Klasik tasnif olarak adlandırılan bu ayrıma göre, bir hakkın gerçekleşmesi için
devletten beklenen edim müdahale etmeme, engellememe ise negatif statülü bir hak söz konusudur ve bireyler
1

Bu bildiride açıklanmış olan hak ve hak çeşitleriyle ilgili olarak yaptığımız açıklamalar, “İnsan Hakkı Olarak Konut” adlı
bildirimizle aynıdır. Her iki konu için hak kavramı ve tanımları önemli olduğu için bu kısımlara yer verilmiştir. Su
hakkı ile konut hakkının tanındığı uluslararası anlaşmalar, mahkeme kararları noktasında farklılık bulunmaktadır. Su
hakkına dair bu bildiri nisan ayında Kayfor 14’te sunulmuş olup konut hakkında dair bildiri ise mayıs ayında Bosna
Hersek’te ortak bildiri olarak sunulmuştur. Bu bildirideki benzer açıklamalar için bkz. İnce, Nurten, Kanlı, İmam
Bakır& Eryiğit, Burak Hamza: İnsan Hakkı Olarak Konut Hakkı, İnternational Journal of Political studies, Cilt 3, Sayı
2, s. 22-25.
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bu haklardan devletin bir katkısı olmadan (örneğin yaşam hakkı) yararlanabilmektedir. (Turhan, 2013: 368)
Bireyin haklarını kullanması için devletin katkısına ve olumlu müdahalesine ihtiyaç duyduğu haklar pozitif
statülü haklar (sağlık, eğitim gibi) olarak adlandırılmaktadır. Aktif statü haklar, seçme ve seçilme gibi bireylerin
siyasal iktidarın oluşumuna ve kullanılmasına katılmasını sağlayan haklardır. (Turhan, 2013: 368)
İnsan haklarının tarihsel sürecini dikkate alan ve haklarını çeşitli kuşaklara ayıran başka bir tasnif ise,
Karel Vasak tarafından yapılmıştır. (Turhan, 2013: 369) Bu ayrıma göre birinci kuşak haklar, kişi özgürlükleri
ile siyasi hakları da içermekteyken, ikinci kuşak haklar, devlete pozitif yükümlülükler yükleyen sosyal ve
kültürel haklardır. (Turhan, 2013: 369) Üçüncü kuşak haklar veya dayanışma hakları 1960 yılından sonra
sömürgeden kurtulmuş olan üçüncü dünya ülkelerinin etkisiyle, uluslararası anlaşmalarla tanınan çevre hakkı,
halkların hakları veya grup hakları şeklinde tanımlanmaktadır. (Turhan, 2013: 369; Gözler, 2011: 517)
Haklarının bu tür ayrımlara tabii tutulması sonucunda bazı görüşler, bu hakların hepsinin eşit olmadığını
insan haklarının yalnızca birinci kuşak haklarla (negatif haklarla) sınırlı olduğunu savunmuşlardır. Bu
düşüncenin temelinde sosyal hakların devletlere pozitif yükümlülükler getirmesi yatmaktadır. Toplumda doğa
halinde mevcut olan negatif hak ve özgürlükler insanın var oluşu için kabul edilirken (Wood, 2003: 765;
Bielefeldt ve Frauke 2004: 5 vd.) ekonomik ve sosyal haklar devletlerin maddi gücüne bağlı olup maliyetli
olarak görülmüştür. Bu nedenle sosyal haklar evrensel olarak kabul edilmemişlerdir. Sosyal hakların devletin
mali gücüne bağlı olduğunu, ekonomik ve sosyal hakların bazı kişi ve gruplara kaynak aktarımını beraberinde
getireceği ve bununda aslında diğer kişiler üzerinde zor kullanmayı meşrulaştırıp, birey özgürlüğüne zarar
verebileceği savunulmuştur. (Freeman, 2008: 82; Erdoğan, 2007: 59 vd.) Yine sosyal hakların uzun süreli
olduğu, bu haklarının tam olarak formüle edilmesinin zor olduğu ve bu bana bağlı olarak dava edilmelerinin
mümkün olmadığı ileri sürülmüştür. (Windfuhr, 2000: 175)
Haklar arasında bir ayrım yapılmaması gerektiği, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakların tümü ile İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi ve benzeri uluslararası belgelere giren tüm hakların, insan hakları kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği haklı olarak savunulmuştur. Yaşam hakkı gibi negatif statülü hakların sadece insan
hakkı olarak kabul edilip, diğer haklara gereken önemin verilmemesi beraberinde sıkıntılar getirecektir. Örneğin
yetersiz beslenme, konut hakkının olmaması gibi sağlıksız koşullar zaten temel bir hak olarak görülen yaşama
hakkının korunmasını olanaksız kılar; o halde temel hakların korunması için sosyal hakların da evrensel insan
hakkı olarak kabul edilmesi gerekir. Sadece sosyal hakların devlete mali yükümlülükler yüklediği doğru
değildir, medeni ve siyasi hakların gerçekleştirilmesinde de devletin birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi
beklenebilir. Örneğin; adil yargılama ya da işkencenin ortadan kalkması için devlet gerekli olan imkânlarını
seferber etmelidir; bu hususta devlet, personeline gerekli eğitimleri vermelidir. (Krennich ve Priska, 2004: 13;
Evans, 2002: 203; Rudolf, 2007: 30) BM2 kararlarında ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın giriş
kısmında ekonomik ve sosyal hakların gerçekleştirilmesinin medeni ve siyasi haklardan yararlanmanın bir
güvencesi olduğu ve insan haklarının bölünmez bir bütün olduğu belirtilmiştir, buradan da yola çıkılarak
doktrinde insan haklarının bütüncül, bölünmez olduğunun ve aralarında bir hiyerarşi olmadığı isabetle kabul
edilmiştir. (Yıldırım, 2015: 1137; Donnelly, 1995: 38-47; Gemalmaz, 2001: 537; Turhan, 2013: 372 vd.)
Bu tartışmaların aşağıda incelendiği gibi su hakkı ile çok yakından ilgisi vardır. Zira birinci kuşak
dışında diğer kuşak hakları temel haktan saymayan görüş, suyu da temel bir hak olarak görmeyecektir. Bu
nedenle aşağıda öncelikle su hakkının temel bir hak olarak kabul edilip edilmediğini açıklamayı uygun bulduk.

3. SU HAKKININ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ
3.1. Su Hakkının Varlığını Kabul Etmeyen Görüş
Doktrinde bir görüş, suyun insan hakkı olmadığını savunmaktadır. (Ladwig, 2007: 52-57) Bu görüş
temsilcilerine göre su hakkı insan haklarını konu alan temel metinlerde -örneğin İnsan Hakları Evrensel
2
BM’nin 1968 tarihli Tahran Konferansı sonunda yayınlanan Tahran Bildirisi’nin 13. maddesi, BM Genel Kurulu’nun 16/12/1977 tarih ve 3/130 sayılı
kararı, 14-25/06/1993 tarihleri arasında Viyana’da toplanan BM’nin düzenlediği Dünya İnsan Hakları Kongresi sonunda kabul edilen Viyana Bildirisi ve
Etkinlikleri Programı’nın 5. maddesi “bütün insan haklarının bölünmez bir bütün olduğunu” vurgulamaktadır.
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Beyannamesi’nde- düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu hak pozitif temelden yoksun olup dava edilemez bir nitelik
taşımaktadır. (Dennis ve Stewart, 2004: 491 vd.) Ayrıca su hakkından bahsedebilmek için her devletin yeterli
kaynağının olması gerekir; oysaki her devletin yeterince kaynağı bulunmamaktadır. Kaldı ki bu hakkın nasıl bir
yükümlülük getirdiği ve bu yükümlülüğün talebi de oldukça sorunludur. O halde ekonomik ve sosyal haklara
yöneltilmiş olan bu eleştiriler aynı zamanda su hakkına da yöneltilmiştir. (Alexy, 1998: 253 vd.)
Yine kişisel ve siyasal hakların önemli ve öncelikli olduğu savunulmuş olup sosyal ve ekonomik
hakların ikinci sırada hatta gereksiz oldukları belirtilmiştir. (Erdoğan, 2004: 170) Bu nedenle sosyal bir hak olan
su hakkı da devlete yönelik bir talepmiş gibi görünse de aslında vatandaşlardan alınan vergi, sübvansiyon gibi
yükümlülüklerden finanse edildiği ve bunun kabul edilemez olduğu savunulmuştur; zira birey hiç tanımadığı
hatta o toplumda birlikte yaşamak istemediği kişilere bu yöntemle adeta yardım etmeye zorlanmaktadır.
(Erdoğan, 2004: 172, 173)
Suyun bir hak olduğuna kapitalist açıdan da karşı çıkılmaktadır. Buna göre, su kıtlığının sebebi ve bu
sorunun çözülmesinin tek yolu suyun ticarileştirilmesidir. (Shiva, 2002: 31) Ayrıca su hakkını kabul etmenin
beraberinde daha çok sıkıntılar getireceği, bu nedenle bu hakkın tanınmamasının daha doğru olacağı ileri
sürülmüştür. Örneğin; su bir insan hakkı olarak kabul edilirse; devletlere suyun herkese eşit dağılımı gibi bazı
külfetler yükleyecektir ve bu da devletleri su savaşına bile sürükleyebilecektir. (Bakker, 2007: 438; Sav, 2007:
346 ve 359; aynı yazar, 2007: 139-142) O halde sınır aşan sulardaki durumlar ve devletin elindeki su kaynağını
herkese sağlaması gibi yükümlülükler ekonomik, çevresel ve politik olarak bazı açmazları da beraberinde
getireceğinden bu hakkın varlığının kabul edilmemesi daha doğru olacaktır. (Bakker, 2007: 438; Sav, 2007: 346
ve 359; aynı yazar, 2007: 139-142)
Yine doktrinde suyun bir insan hakkı olarak kabul edilmesinin de mevcut sorunları aşmaktan uzak
olduğu savunulmuştur. Bu görüş temsilcilerine göre, gıda hakkının tanınması bu sorunları ortadan
kaldırmamıştır ve dünyamızda hala birçok insan açlıktan ölmektedir. O halde su hakkı için mücadele verilmesi,
hatta suyun anayasalarda tanınması bile mevcut sorunları çözemeyecektir. (Sav, 2007: 346; aynı yazar,
2007:142; Bakker, 2007: 438) Yine bu görüş taraftarları su hakkının Güney Afrika Anayasası’nda yer almasının
su sorununu ve eşitsizlikleri gidermediğini belirtmişlerdir. (Bakker, 2007: 438)
Ayrıca doktrinde yeni birtakım hakların (su, çevre gibi) yaratılması ve düzenlemeye çalışılması
eleştirilmiştir; zira gerek su gerekse çevre hakkı gibi haklar zaten medeni ve siyasal haklar kategorisinde yer
alan yaşam hakkının içeriğini oluşturmaktadır ve böylece bu haklar daha fazla güvence altına alınmış
olunacaktır. (Gemalmaz, 1987: 240)
3.2. Suyun Bir Hak Olduğunu Savunan Görüşler
Doktrinde özellikle son zamanlarda suyun bağımsız bir hak olması gerektiği savunulmuştur. Bu görüş
temsilcilerine göre, su ikame edilemez doğal bir kaynaktır ve su rezervleri kısıtlıdır. Bu nedenle suya erişim
piyasa koşullarına bırakılmayacak kadar önemlidir. Suyun bir hak olarak tanınması; suya erişim hakkının
güvencelenmesi ve bu hakkın engellenmesi durumunda engelleyen kişilerin bir hukuki yaptırımla
karşılaşmalarını da beraberinde getirir. (Yıldız, 2012: 21) Suyun bir hak olarak tanınması, hak sahiplerinin bu
hakkın kapsamını ve içeriğini bilmesi ve hak ihlali durumunda yasal prosedürlere başvurmaları, bu hakları
koruma için özellikle bir takım sivil toplum örgütlerinin kurulması gibi hususlarda önemlidir. (UNDP, 2006: 7
vd.; Topçu, 2008: 17; Roaf, 2007: 195) Başka bir anlatımla; suyun hak olarak kabul edilmesi durumunda bu
hakkı sınırlayan öznelere karşı dava açılabileceği gibi, uluslararası toplumun da su ihlallerinde müdahale etmesi
ve çeşitli kuruluşlarla devletlerin denetlenmesi gündeme gelebilir. (Topçu, 2008: 17; Roaf, 2007:195)
Ayrıca bir hakkın insan hakkı olup olmadığına dair W. Nickel (Nickel, 2007: 73) tarafından geliştirilmiş
olan sınama metodu Grönwall tarafından suya da uygulanmıştır. Bu metot uyarınca geliştirilen sorular 3 suya
uygulandığında bunun bir insan hakkı olarak kabul edilebileceği ileri sürülmüştür. Zira temiz suya erişim
3
1. Söz konusu menfaate hâli hazırda mevcut olan ve gelecekte de devam edecek bir tehdit var mı? 2. Korunan menfaat (değer) önem taşımakta mıdır? 3.
Söz konusu menfaat hak olarak tanınırsa bu evrensel bir nitelik taşır mı? 4. Bu menfaat insan hakkı olarak tanınmadan önce daha zayıf nitelikteki
tedbirlerle korunabilir mi? 5. Bu menfaatin bir hak olarak kabul edilmesi durumunda getirdiği yükümlülükler kabul edilebilir nitelikte mi? 6. Bu menfaat
bir hak olarak kabul edildiğinde ülkelerin çoğunluğunda uygulanabilir bir niteliğe sahip mi?
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hakkında bir tehdit olup bu tehdit gelecekte de varlığını devam ettirecektir. (Grönwall, 2008: 206) Temiz suya
erişim; sağlık, yaşam hakkı, eğitim hakkı ve ayrımcılık yapılmaması gibi pek çok hakka bağlı olup koruduğu
değer son derece önemlidir. (Grönwall, 2008: 206). İnsan haklarının en önemli ölçütü olan evrensellik suya
erişim için de söz konusudur. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların suya ihtiyaç duyduğu aşikârdır. Suya
erişim daha zayıf tedbirlerle sağlanamamaktadır, ayrıca sorun sadece suya erişim de değildir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün belirttiği gibi, amaç kaliteli suya erişimdir. Suya erişim hakkı, birtakım külfetleri beraberinde getirir
ama söz konusu durum yukarıda belirtilmiş olan negatif haklar için de geçerlidir. Suya erişimin getirdiği külfet
de kabul edilebilinir. (Grönwall, 2008: 209) Son olarak suya erişim ülkelerin büyük bir çoğunluğunda
uygulanabilir bir hak teşkil etmektedir. O halde suyun bir insan hakkı olarak kabul edilmesine engel bir durum
bulunmadığı belirtilmiştir. (Grönwall, 2008: 209)
Yine bu görüş temsilcilerine göre, bağımsız bir su hakkına ihtiyaç olmadığının ileri sürülmesi kabul
edilemez. Su hakkını, başka haklarla (yaşam, sağlık gibi) ilişkilendirmek onu bağımsız bir hak olarak görmemek
bu hakkı daraltmaktır ve bu da kabul edilemez bir durumdur. (Cahill, 2005: 395 vd.; Rudolf, 2007: 26 vd.)
Örneğin; sağlıklı bir yaşam için yeterli ve nitelikli suya ulaşmak son derece önemlidir ve burada sağlık hakkı ile
temiz ve yeterli suya ulaşma hakkı birbiriyle kesişmektedir. Ancak su hakkının kapsamı daha da geniştir. Belirli
grupların (azınlıklar, mülteciler gibi) suya erişimine daha az imkân verilmesi sağlık hakkı ile ilgili olmayıp
doğrudan su hakkını ilgilendiren bir durumdur. O halde su hakkını, sağlık ya da yaşam hakkının içeriğine dâhil
etmek bu hakkı kısıtlamaktan başka bir şey değildir. (Cahill, 2005: 395 vd.; Rudolf, 2007: 26 vd.; Konut hakkı
için bkz. İnce, Kanlı ve Eryiğit, 2017: 24)
Suyun siyasal ve medeni haklar başlığında, örneğin yaşam hakkı kapsamında, ele alınması durumunda
daha fazla güvence altına alınmış olacağı da eleştirilmiştir. Bu görüş temsilcilerine göre; devletin ekonomik ve
sosyal haklara saygı gösterme, hakkı koruma ve gereğini yerine getirme gibi yükümlülükleri vardır. (Algan,
2007: 83; Rudolf, 2007: 29 vd.) Yaşam hakkı insanın doğuştan sahip olduğu, yasalarla korunan hiç kimsenin
yaşam hakkının keyfi olarak elinden alınamayacağı şeklinde hukuki metinlerde yerini alan bir haktır. Ancak
yaşam hakkının bu düzenleme biçimi aslında bu hakkın dar bir biçimde yorumlanacağını ve hatta bu dar
yorumdan su hakkının çıkmayacağını göstermektedir. Su, yaşam hakkının bir önkoşulu olsa bile yaşam
hakkından sosyal bir hak olan su hakkının çıkamayacağı savunulmuştur. (McCaffrey, 1992: 10 vd.; Rudolf,
2007: 32 vd.) Su hakkının, yaşam hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi halinde sadece suya erişimin kasıtlı ve
keyfi engellendiği durumlarda sorumluluğun doğacağı ve bunun da oldukça dar bir koruma sağlayacağı
belirtilmiştir. (Şirin, 2010: 130; Rudolf, 2007: 32) Son dönemlerde mahkemelerin, örneğin Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin, yaşam hakkını geniş yorumlaması bile yeterli korumayı sağlamamaktadır. Her iki
hakkın farklı kategoride olduğu ve birinci kuşak bir hak olan yaşam hakkının, su hakkını kapsamayacağı
belirtilmiştir. (Şirin, 2010: 131, Williams, 2007: 476 vd.)
Su hakkının tanınması çeşitli açılardan dezavantajlı olan kesimin haklarının korunmasına hizmet eder.
(Topçu, 2008: 17 vd. aynı yazar, 2009: 102) Zira Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri dikkate alındığında, temiz
suya erişimin kısıtlı olması ve suyun uzakta olması nedeniyle birçok çocuğun -maalesef ki çoğunlukla kız
çocuklarının- eğitim hakkı sekteye uğramaktadır. Yine su ile daha çok temas içinde olan kadınlar, bu suların
yeterince hijyenik olmamasından dolayı hastalanmakta olup sağlık hakları hatta yaşam hakları ihlal
edilmektedir. (15 Nr. Genel Yorum, dn. 160; Hardberger, 2005: 340-342; Topçu, 2008: 17; aynı yazar, 2009:
102; UNDP, 2006: 16 vd.) Birçok kadın uzaktaki suya ulaşımı esnasında kaçırılmakta ya da tecavüze
uğramaktadır. (Topçu, 2009: 123; aynı yazar, 2008: 21; Lohse, 2005: 53 Rudolf, 2007: 21)
Suyun ticarileşmesi ve kısıtlı su kaynaklarının kâr amacı güden kişi ya da kurumlara bırakılması
durumunda bundan en çok toplumda gücü olmayan yoksul kesim etkilenecektir. Oysa suyun bir insan hakkı
olarak tanımlanmasının önemine vurgu yapılmış olunup herkesin suya erişimi kamu güvencesi altına alınmış
olunur. (Topçu, 2008: 18) Suyun bir hak olarak kabul edilmesi, beraberinde kaynaklarının kısıtlı olması ve etkin
kullanılması için bu su kaynaklarının özelleştirilmesi fikrinin de kabul edilmemesini getirecektir. (Şirin,
2010:137 vd.; Topçu, 2009: 102) Nitekim Cochabamba olayında da suyun özelleştirilmesinden sonra halkın
yağmur sularını kullanmasının bile engellendiği ve bunun ne kadar olumsuz sonuçlar doğurduğu görülmüştür.
(Şirin, 2010:137 vd; Beisheim, 2007: 109 vd.; Spieß, 2007: 66, Yılmaz, 2009: 12 vd.) Ayrıca suyun hak olarak
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görülüp ücretsiz kullanımı durumunda su kullanımının artıracağı fikri de doğru bulunmamıştır; zira kişilerin
temel ihtiyacı olan belirli bir miktar kadar suyun ücretsiz verilmesi bu sınırı aşan kullanımların
ücretlendirilmesinin suyun kullanımdaki israfı da engelleyeceği savunulmuştur. (Şirin, 2010:137 vd.)
4. SU HAKKININ YER ALDIĞI METİNLER VE MAHKEME KARARLARI
4.1. Uluslararası Metinler ve Konferanslar
Su hakkından ne 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi ne de 1966 tarihli Ekonomik Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi4 bahsetmiştir. Ancak doktrinde bu hakların
yaşam hakkı, sağlık hakkı gibi haklarla bağlantısına vurgu yapılarak suyun içine düştüğü durumun, metinlerin
hazırlandığı dönem öngörülebilmesi halinde bunun da bir hak olarak bu metinlerde kesinlikle yer alacağı ileri
sürülmüştür. (Williams, 2007: 475; McCaffrey, 1992: 1) Yine doktrinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
25. maddesinde yer alan, “herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refah için beslenme, giyim, konut ve tıbbi
bakım hakkı” olduğunun vurgulanmış olmasından yola çıkılarak tüm bunların su hakkının varlığını gösterdiği
kabul edilmiştir. (Rosemann, 2005: 4; COHRE, 2004: 30) Zira su hakkı olmadan bu haklar sağlanmayacak ya
da eksik sağlanacaktır; bu nedenle de bu sözleşmenin bu maddesinden su hakkı türetilmektedir. (Salman, 2004:
22; McCaffrey, 1992: 7) Ayrıca bildirgenin su hakkıyla kıyaslandığında daha önemsiz olan çalışma, sendika
hakkı gibi hakları düzenlenmişken en temel hak olan su hakkından vazgeçmesinin beklenemez olduğu da
vurgulanmıştır.5 (Gleick, 1999: 491 Şirin, 2010: 129) Yine BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin 11. maddesi yeterli bir yaşam düzeyine sahip olma hakkını düzenlemiştir. Bu maddeye göre
”taraf olan devletler herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standardına sahip olmayı sağlarlar. Bu
standart, yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de
içerir.” Burada yapılan sayımın sınırlayıcı olmadığı (numerus clausus) ve yeterli bir yaşam düzeyi için suyun
çok önemli olduğu vurgulanmıştır. (Aichele, 2007: 180; Rudolf, 2007: 24; Topçu, 2008: 19) Yine 11. maddenin
devamında gıda hakkı düzenlenmiş olup su ile gıda hakkı arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulamak için su
“sıvı gıda” olarak nitelendirilmiştir. (Kanalan, 2015: 101) Ayrıca BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin 1. maddesinin 2. fıkrasında da “bir halkın sahip olduğu maddi kaynaklardan hiçbir koşulda
yoksun bırakılamayacağı” belirtilmiştir. O halde su halk için son derece önemli bir kaynaktır. (Rudolf, 2007: 24
vd; Topçu, 2008: 20)
1950 yılında yürürlüğe girmiş olan Harp Mahpuslarına Yapılacak Muamele ile ilgili Cenevre
Sözleşmesi’nin 20, 26, 29. ve 46. maddelerle Harp Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına Dair Cenevre
Sözleşmesi’nin 85, 89, 127. maddeleri dikkate alındığında gerek mahpus gerekse de gözaltına alınan sivillerin
içme suyu ihtiyaçları ile tuvalet, banyo gibi temizlik ihtiyaçlarının karşılanması zorunluluğu düzenlenmiş
olunup bu zorunluluğun yer değiştirme durumunda da devam edeceği belirtilmiştir. (Kanalan, 2015: 102)
Uluslararası Silahlı Çatışmalardan Mağdur Olanların Korunması ile ilgili 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesine Ek Protokoller'den birincisinin yani Silahlı Çatışmaların Mağdurlarının Korunmasına İlişkin
Protokol'ün 54. maddesi ile ikincisinin yani Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışma Mağdurlarının Korunmasına
Yönelik Protokol'ün 5. ve 14. maddeleri dikkate alındığında sivil halkın yaşaması için vazgeçilmez olan su
kaynaklarına saldırılması, bunlara zarar verilip ortadan kaldırılması ve kullanılmaz hale getirilmesi
yasaklanmıştır. Doktrinde haklı olarak harp zamanı, harp esirlerinden dahi esirgenmeyip, garanti altına alınan su
hakkının yine barış zamanında da öncelikli uygulanacağı ve korunacağı belirtilmiştir. (Topçu, 2009: 20 vd.;
Şirin, 2010: 112; Kanalan, 2015: 102)
Bu metinlerden sonra yapılan konferanslarda da su hakkına doğrudan olmasa bile dolaylı bir şekilde
değinildiği görülmektedir. Nitekim 1972 yılında yapılmış Stockholm’da gerçekleşen İnsan Çevresi
Konferansı’nda Stockholm Deklarasyonu açıklanmış ve bu deklarasyonun 2. maddesinde “su dâhil olmak üzere
dünyanın doğal kaynaklarının korunması gerektiği ve gelecek kuşaklar için de güvence altına alınması”

4
Bu sözleşme 03.01.1976 tarihinde yürürlüğe girip 16.12.1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı BM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve
katılmaya açılmıştır.
5
Şirin bunu kısmen doğru bulmaktadır. Şirin’e göre, o dönemde suyun içine düşeceği durum bilinseydi bu hak da bu metinlerde düzenlenirdi ama hakları
önemsiz, önemli diye ayırmak mümkün değildir. En önemli olan hak; ihlal edilen haktır. (Şirin, 2010: 129)
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gerektiği belirtilmiştir.6Adından da anlaşılacağı üzere çevre ile ilgili yapılan bu konferansta su, çevre hakkının
bir bileşeni olarak ele alınıp ayrı bir hak olarak yer almamaktadır. (Topçu, 2009: 22; Şirin, 2010: 113)
Bununla birlikte 1977 yılında gerçekleştirilen Mar Del Plata Konferansı’nda suyun bir hak olmasından
ilk defa bahsedilmiştir. Bu da su hakkında yapılan tartışmalara bir temel oluşturmuştur. (Rudolf, 2007: 16;
Harberger, 2005: 346 vd.) Bu konferansın eylem planının önsözüne bakıldığında7 “tüm hakların, gelişme
aşaması, sosyal ve ekonomik koşulları ne olursa olsun tüm ulusların, temel gereksinimlerine eşit miktarda ve
kalitede içme suyuna erişim hakkına sahip olduğu belirtilmiştir”. Bu konferans sonunda suyla ilgili 10 yıllık
süreler belirlenmiş ve yeterli hizmetin ulaşmadığı gerek kentsel gerekse de kırsal alanlara suyun götürülmesi
planlanmıştır. (Topçu, 2009: 22; Şirin, 2010: 113)
BM tarafından 1979 yılında kabul edilmiş ve imzaya açılarak 1981 yılında yürürlüğe giren ve
Türkiye’nin bazı çekinceleri olmakla birlikte taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine
Dair Sözleşme’nin 14/2 h maddesinde içme suyundan yani su hakkından açıkça bahsedilmiştir.8 (Harberger,
2005: 347) Bu maddeye göre; “taraf devletler erkekler ile kadınlar arasında eşitliği sağlamak üzere, kırsal
alanda meydana gelen gelişmelere katılmaları ve bu gelişmelerden yararlanmaları için kırsal alanda yaşayan
kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri alır ve bu kadınlara özellikle aşağıdaki
hakları tanır; (...) h) Özellikle konut, sağlık, aydınlanma, içme suyu, ulaşım ve iletişim hizmetleriyle ilgili yeterli
yaşam standartlarından yararlanma haklarını” sağlamakla yükümlüdürler. Hemen belirtmeliyiz ki, suyun
tedarik edilmesinde karşılaşılan bu sorunlar kadınları sadece fiziki olarak etkilemenin çok ötesine gitmektedir.
Kadınlar suya ulaşım için uzun yolculuklar yapmakta ve bu esnada kaçırılmakta, tecavüze uğramakta ve hatta
öldürülmektedirler. Suyun tedarik edilmesini sağlayan kadınlar; eğitim, iş ve çocuk bakımı gibi pek çok
konudan feragat etmekte bu da var olan eşitsizlikleri daha da artırmaktadır. (Topçu, 2009: 123; aynı yazar,
2008: 21; Lohse, 2005: 53 Rudolf, 2007: 21)
BM tarafında hazırlanıp Türkiye’nin bazı çekincelerine rağmen taraf olduğu Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin9 24/2 c maddesinde su ile sağlık hakkı bağlantılı bir şekilde kaleme alınmıştır.10 (Topçu, 2008:
21; Lohse, 2005: 57; Şirin, 2010: 114; Harberger, 2005: 347; Rudolf, 2007: 21 vd.) Bu maddeye göre “taraf
devletler temel sağlık hizmetleri çerçevesinde diğer şeylerin yanı sıra yeterli besleyici gıda ve temiz içme
suyunun sağlanması yoluyla hastalıklar ve yetersiz beslenme ile mücadele etmelidirler.” Her ne kadar doktrinde
bu sözleşmelerde su hakkına ilişkin hükümlerin çok açık olmadığı ve daha açık kaleme alınabileceği ileri
sürülse de bu maddelerden yolla çıkılarak suya ilişkin hak talebinde bulunabilineceği belirtilmiştir. (Rudolf,
2007: 22)
Ayrıca bağlayıcı olmasa bile BM tarafından yaşlılar için hazırlanmış olan Yaşlı İlkeleri’nde “yaşlı
kişiler besin, su, barınak, kıyafet, sağlık bakımı, iş ve başka gelir getirici imkânlar, eğitim, öğretim ve sağlıklı
bir çevrede yaşama imkânına erişmelidirler” denilerek suya erişim hakkına değinilmiştir.11
Aslında suya ilişkin bu uluslararası metinlere ve konferanslara bakılırsa su, başka bir temel hakla
ilişkilendirilmiş olarak düzenlenmektedir ama 1992 yılında Dublin’de yapılan Su ve Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı’nda su hakkına ilişkin en ciddi ifade yer almıştır. (Rudolf, 2007: 17) Dublin Konferansı ilke 4
incelendiğinde “suyun ekonomik değere sahip bir kaynak olduğu ve temiz su ve sağlık hizmetlerine ödenebilir
bir fiyatla erişebilmenin tüm insanların temel hakkı olduğunu kabul etmek gerekir” ifadesi göze çarpmaktadır.
Doktrinde bir görüş suya, ilişkin en ciddi ifadenin yer aldığı bu konferansı bir mihenk taşı olarak
değerlendirirken; (Klaphake ve Scheumann, 2001: 6; Laskowski, 2010: 67 vd.); diğer bir görüş tarafından ise
6

http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/yirminci-yuzyilda/insan_cevresi.htm.
http://www.ielrc.org/content/e7701.pdf
1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne
katılmamız 11.06.1985 tarih ve 3232 sayılı kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 24.07.1985 tarihinde 85/9722 sayılı kararla onaylanmış ve 14
Ekim 1985 tarih ve 18898 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
9
Hükümetimiz adına 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanan ve 9/12/1994 tarihli ve 4058 sayılı kanunla onaylanmasına uygun bulunan ilişik Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’nin ekli ihtirazı kayıtla onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15/12/1994 tarihli ve UKBM-II/11304 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli
ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 27 Ocak 1995
tarihli, 22184 sayılı RG yayımlanmıştır.
10
R.G. 27.01.1995, 22184.
11
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
7
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suyun ekonomik değeri olan bir meta olduğunun ve suya erişim hakkının ücretsiz olmadığının vurgulanmasını
büyük bir hayal kırıklığı ve başarısızlık olarak nitelendirip bu konferansı son derece eleştirmiştir. (Biswas,
2004: 83 vd.; Lee, 2003: 144) Buna göre, Dublin Konferansı’nda suyun ekonomik değeri olan bir meta
olduğunun vurgulanması bu konferansta suya ilişkin alınan temel ilkeleri nerdeyse gölgesinde bırakmıştır.
(Şirin, 2010: 116 vd.; Biswas, 2004: 83 vd.; Lee, 2003: 144)
1992 BM Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı, çevre etkinliği ile ilgili ikinci büyük konferans olması
nedeniyle çok büyük umutlarla yapılmıştır. Bu konferansın 21. gündeminin 18. bölümünde “tatlı su kaynakları
teminin ve kalitesinin korunmasına” yer verilmiştir. Bu konferansta suyun sadece ekonomik değeri olan bir
meta olmadığı, sosyal değeri olan bir meta olduğu belirtilmektedir. (Bu hususta bkz. 21. gündem 18. 8;
Hohenwarter, 2014: 51; Topçu, 2009: 139) 178 ülkenin yer aldığı bu konferansta hukuki ve politik olarak
Dublin Konferansı gibi bağlayıcı değildir. (Hohenwarter, 2014: 52) Ancak konferansın gerek çevre hakkı
gerekse de su hakkı açısından bir hayal kırıklığı yarattığı ileri sürülmüştür. (Şirin, 2010: 117 vd.)
1992 Dünya İkinci Uluslararası Su Konferansı Amsterdam Deklarasyonu, 1994 Uluslararası Nüfus ve
Kalkınma Konferansı Eylem Planı ve 2000 Lahey Su Güvenliği Bakanlar Deklarasyonu dikkate alındığında
insanların kendileri ve aileleri için yeterli yiyecek, giyecek, mesken, su ve temizlik dâhil yeterli bir yaşam
standardını sağlama haklarının bulunduğu ifade edilmiştir. (Topçu, 2008: 23; Şirin, 2010: 118)
Yine Sınıraşan Sular ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki 1992
Sözleşmesi’ne ek 1999 tarihli Londra Su ve Sağlık Protokolü’nde hem kalite hem de miktar açısından yeterli
suya eşit erişim, özellikle dezavantajlı ve sosyal yoksunluktan muzdarip olanlar olmak üzere, nüfusun tüm
mensuplarına sağlanması gerektiği belirtilmiştir. (Şirin, 2010: 118, 119)
6-8 Eylül 2000 tarihlerinde 189 ulusun temsilcileri, New York’da bir araya gelerek tarihi Milenyum
Zirvesi’ni gerçekleştirmiştirler. Bu katılımcıların 147’si devlet ve hükümet başkanlarından oluşmakta olup
katılımcılar tarafından Milenyum Zirvesi BM Milenyum Deklarasyonu yayımlanmıştır. (Topçu, 2008: 23) Buna
göre “2015 yılına kadar yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, tüm bireyler için temel eğitim, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının durumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne
sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve
kalkınma için ortak çalışıp bu sorunların belirli oranlarda azaltılması” planlanmıştır.12 Hiç şüphesiz ki,
belirlenen hedeflere ulaşılması bakımından suya güvenli erişim son derece önemlidir. (Şirin, 2010: 119, Topçu,
2008: 23)
2002 yılında Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonucunda uygulama
planında suyla ilgili Milenyum Kalkınma Hedefi tekrar edilmiştir.13 Doktrinde bu konferansta sudan bir hak
olarak bahsedilmediği, bu konferansın Dublin Konferansı’nın etkisinde kaldığı ileri sürülmüştür. Çünkü su,
parayla alınacak bir ekonomik değer olarak görülmüştür; ancak dezavantajlı kesimin su kullanımını
kolaylaştırıcı hükümlerden de bahsedilmektedir. (Rudolf 2007: 18)
BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin değişik tarihli birtakım yorumlarında su hakkına
değinilmiştir. Ancak bu yorumlarda suya erişim; konut, sağlık ve yaşlıların ekonomik sosyal hakları gibi diğer
haklar kapsamında değerlendirilmiş olunup14 su hakkının uluslararası düzeyde bağımsız ve kapsamlı bir insan
hakkı olarak ortaya konulması 2002’de BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından
yayımlanan Genel Yorum 15 ile olmuştur. (Harberger, 2005: 348) Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki;
sözleşmelerin genel yorumu devletler için bağlayıcı değildir; ancak buna rağmen çok büyük kabul görürler.
(Rudolf, 2007: 23) Başka bir deyişle sözleşmelere ilişkin yorumların bağlayıcı olmaması demek, onların olması
gerekeni belirten bir tavsiyeden öte olmadığı anlamına da gelmez. (Harberger, 2005: 349) Genel yorumların bir
12

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/milenyum.pdf
http://www.un-documents.net/jburgdec.htm.
14
Bu anlamda 1991 tarihli 4 Nr. Genel Yorum yeterli konut hakkı kapsamında suya da değinilmiş ardından 1994 tarihli 5 Nr. Genel Yorum’da engelli
hakları kapsamında 1. paragrafta engellilerin su, gıda, barınak, sağlık, koruma ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının programlarının temelini
oluşturması gerektiği vurgulanmıştır. Yine 1995 tarihli Yaşlıların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarına dair 6 Nr. Genel Yorum’un 5. ve 32.
paragraflarında yaşlı kişilerin kendi kendine yetişebilecek bir şekilde desteklenmesi ve bu anlamda yeterli su, barınma vs. olanaklarının tanınmasından
bahsedilmiştir. 2000 Tarihli 14 Nr. Genel Yorum’a sağlık hakkı ile bağlantılı olarak su hakkına yer verilmiştir.
13
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otorite olarak görülmesinin iki sebebi bulunmaktadır: Öncelikle genel yorumlar yapılması için kurulan komitede
görev alan kişiler; alanında uzman, farklı dünya görüşü ve tecrübelere sahip olup bu yorumlar yapılırken son
derece ikna edici, özenli hukuki yorumlar ve gerekçeler kullanılmaktadır. (Rudolf, 2007: 23; Craven, 1995: 91
dn. 35) İkinci olarak bir yorumda devletlerin bağlı olduğu insan haklarına, sözleşmelere atıf yapılmışsa artık
devletlerin bu yorumlara riayet etmeleri beklenir. (Klein, 2001: 3079; Rudolf, 2007: 23)
Nitekim Genel Yorum 15’de yaşam hakkı, sağlık hakkı, beslenme hakkı ve insanlık onuru başta olmak
üzere Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer sözleşmelerde yer alan hakların birlikte değerlendirilmesi
sonucunda su hakkının varlığı kabul edilmiştir. (Prg. 3) O halde 15 Nr. Genel Yorum suyun bir hak olduğunu
kabul ederek, “herkesin kişisel ve ev içi kullanımları için yeterli, güvenli, kabul edilebilir, erişilebilir ve bedeli
ödenilebilir suya sahip olma hakkını” öngörmektedir. (Prg. 2; Rudolf, 2007: 23; Şirin, 2010: 132) Komite su
hakkının içeriğini “mevcudiyet, nitelik ve erişilebilirlik” olmak üzere üç ana unsur altında toplamıştır. Buna
göre, su hakkının korunabilmesi için belirli bir miktarda suyun mevcut olması, bu suyun belirli bir nitelikte
olması ve bu suyun erişilebilir olması gerekmektedir. Komite’ ye göre “her bir kişi için sağlanan su, kişisel ve
ev içi kullanım için yeterli ve sürekli olmalıdır”. Sadece içme suyundan bahsedilmemiş olunup ayrıca yiyecek
hazırlama, hane halkının sağlığının korunması, temizlik için de gerekliliği belirtilmiştir. (Prg. 12a; Harberger,
2005: 348) Bu miktarın ne kadar olduğu belirlenirken Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinin yansıra, kişinin
içinde bulunduğu ortamın şartlarının da (örneğin iklim) dikkate alınacağı belirtilmiştir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün verileri dikkate alındığında bir kişinin günde 20 litre suya ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. (Miktara
ilişkin 50 litreye kadar çıkabileceği hususunda bkz. Topçu, 2008: 37; Şirin, 2010: 133) Her türlü sudan
bahsedilmemekte olunup suyun belirli bir nitelikte olması, yani suyun güvenli ve sağlıklı olması gerekmektedir.
Su, insanın sağlığını tehlikeye sokabilecek bütün maddelerden arındırılmış olmalıdır. Ayrıca suyun renginin,
kokusunun ve tadının da kabul edilebilir bir şekilde olması gerekmektedir. (Prg.12b) Komite, mevcut olan
nitelikli suyun erişilebilmesinden bahsetmektedir. Komiteye göre su ve suyla ilgili faaliyetlerde hakkaniyete
uygun davranılmalıdır ve komite ayrıca erişilebilirliğin dört yönü olduğunu vurgulayıp bunları detaylıca
açıklamıştır. (Prg.12c) Komiteye göre suya fiziksel, ekonomik ve ayrımcılık yapılmadan erişilebilir olmasının
yanında bilgiye erişilebilirlik de önemlidir. Suya fiziksel erişim her evin, eğitim kurumunun veya işyerinin
hemen yanında ya da yakınında suyun bulunması demektir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, suya erişim zamansal
açıdan 30 dakika, mekânsal açıdan 1 km’den fazla sürmemelidir. Mekânsal açıdan 100 metre ve zamansal
açıdan 5 dakika içinde suya erişim sağlanıyorsa bu durumda “orta düzeydeki” ve ev veya okul ve benzeri
yerlerde hemen ve birden fazla muslukla sağlanıyorsa “optimum düzeyde” bir erişimden bahsedilmektedir. (Prg.
56; Şirin, 2010: 135; Topçu, 2008: 36)
Komiteye göre, suya sadece fiziksel erişim değil; aynı zamanda ekonomik erişilebilirlik15 de son derece
önemlidir. Suyun maliyeti, kişilerin uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmış diğer haklarının hayata
geçirilmesini engelleyici bir nitelik taşımamalıdır. (Prg.12 c.ii)) Suya ekonomik erişim kapsamında suyun para
ile alınıp satılması hususunda birbirinden çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüş suyun bir meta
olmaktan çıkarılması ve temel bir ihtiyaç olduğu için ücretsiz temin edilmesini savunurken, diğer bir görüş ise
su kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle suyun ticarileştirilmesi gerektiğini ancak bu şekilde kıt kaynağın
olumlu kullanılabileceğini belirtmiştir. (Bu husustaki tartışmalar için bkz. Şirin, 2010: 135-137; Topçu, 2009:
220-225; Russ, 2005: 16 vd.; Salman, 2004: 71) Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı yaptığı araştırmalarda
su masraflarının ev halkının gelirinin %2 sini geçmesi durumunda çok masraflı olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca erişimin ayrımcılık16 gözetilmeksizin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Su ve suyla ilgili
olanakların ve hizmetlerin toplumun en fazla risk altındaki kesimleri ve toplum dışına itilmiş olan kesimleri
herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakmadan, herkesin kullanımına eşit bir şekilde sunulması gerekmektedir. (Prg
12 c.iii)) Bu bağlamda taraf devletler; kadınlar çocuklar, azınlık grupları, yerli halklar, mülteciler, sığınmacılar,
yerinden edilmiş kişiler, göçmen işçiler, mahkûm ve tutuklular gibi, bu hakları kullanırken geleneksel olarak
15
Ekonomik erişilebilirlik hususunda pek çok ülkede ulusal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin ortak noktası finansal durumu kötü olan
vatandaşların suyu bedava ya da daha ucuza temin etme koşuluyla suya erişiminin sağlanmasıdır. Bu yasalara örnek olarak: Birleşik Krallık Su Endüstri
Yasası, Finlandiya Su Hizmet Yasası, Avusturalya Hizmet Yasası, Venezuella İçme Suyu ve Sanitasyon Hizmetleri Sunumu Hakkında Yasa, Güney Afrika
Su Hizmetleri Yasası verilebilir.
16
Su ve Sanitasyon Hizmetlerine erişim için özel yasalar çıkaran ve ayrımcılığı önlemeye çalışan ülkelere örnek olarak: Güney Afrika Su Hizmetleri
Yasası, Güney Afrika Ulusal Su Yasası, Meksika Federal Su Yasası gibi.
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zorluklarla karşılaşan kişi ve gruplara pozitif ayrımcılık yapabilir. (Prg. 16, 37(h)) Ayrıca erişilebilirliğin suyla
ilgili konularda bilgi talep etme, alma ve vermeyi de içerdiği belirtilmiştir. (Prg.12 c.iv), 13, 37)
Genel Yorum’da bir hak olarak kabul edilen su hakkı incelendiğinde bu hakkın sahiplerinin herkes
olduğu görülecektir. Kadınlar, çocuklar, mülteciler, sığınmacılar, göçmen işçiler hatta devletler ve gelecek
kuşaklar da bu hakkın sahibi olarak düzenlenmiştir. (Gelecek kuşaklar için: Prg 13, 16) Yine Genel Yorum’da
bu hakkın yükümlüleri de belirlenmiştir. Hakkın sadece devlet tarafından gerçekleştirilen dikey ihlallere karşı
değil; aynı zamanda devlet dışında kalan diğer tüzel ya da gerçek kişilerin ihlallerine karşı da korunduğu
görülmektedir. (Şirin, 2010: 146) O halde WHO, UNICEF, UNEF, UN-HABİTAT, ILO UNEP ve Kızılay,
Kızılhaç gibi sivil toplum ve yardım kuruluşlarının suyun dağılımıyla ilgili sorumluluklarının olduğu kabul
edilmiştir. (Prg. 56-60) Hatta Dünya Bankası gibi finans kuruluşlarının da su hakkını gözeterek kredilendirme
yapma sorumluluğundan bahsedilmiştir. (Prg. 36)
Ancak şunu belirtmek gerekir ki, su hakkına ilişkin asli yükümlülük devlette olup genel yorumda
devletin özellikle saygı gösterme, koruma ve yerine getirme yükümlülüğünden bahsedilmiştir. Devletler su
rezervlerinin izlenmesi ve suya yeterli erişimin engellenmemesini sağlamak, su ile ekosistem arasındaki ilişki ve
dengeyi korumak, suyun kullanıcılar tarafından verimli kullanılmasını sağlamak, su israfını önlemek ve suya
ilişkin stratejik program ve planlar geliştirmek gibi birtakım yükümlülükleri yerine getirmelidirler.
(Yükümlülüklere dair detaylı bilgi Şirin, 2010: 149-151)
Bunun dışında Marakeş, Lahey, Kyoto, Meksiko City ve İstanbul’da Dünya Su Forumları
gerçekleştirilmiştir. Bu forumlarda açıkça suyun bir hak olduğu belirtilmese de Lahey’de suya erişimin bir
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir yine İstanbul Su Forumu'na katılan hükümetler arasında bir ayrılma söz konusu olup
26 hükümet bir araya gelerek suyun bir insan hakkı olması gerektiği belirtilmiştir. (Şirin, 2011: 62)
Ayrıca Bolivya Devleti’nin girişimi ile 166 devlet 28 Temmuz 2010 tarihinde bir araya gelerek yapılan
oylamayla temiz ve güvenli içme suyuna erişim ve sanitasyon hakkını 42 çekimser oya rağmen kabul
etmişlerdir. (Cangı, 2011: 68)
4.2. Ulusal Metinler
15 Nr. Genel Yorum dikkate alındığında her devletin tüm vatandaşlarına kendi temel ihtiyaçlarını
karşılamak için hiçbir ayrımcılık yapmaksızın yeterli miktar ve kalitede suya erişimi sağlama, daha doğru bir
ifadeyle su hakkına saygı duyma, koruma ve yerine getirme yükümlülüğünün olduğu görülmektedir. (Prg 13;
Astle, 2005: 593) Suya ilişkin bu uluslararası metinlerin yansıra, özellikle 1990 yılarından sonra Afrika ve
Güney Amerika ülkelerinde hazırlanan ulusal metinlerde su hakkına yer verildiği görülecektir. (Güvener, 2006:
30; Şirin, 2010: 122) Suya ilişkin düzenleme yapan bu ulusal metinler dikkate alındığında kimi ülkelerin
anayasasında suyun bir hak17 olarak kimilerinde ise suya erişimi sağlamanın devletin bir yükümlülüğü18 olarak
düzenlendiği görülmektedir. (Bu hususta detaylı bilgi için bkz. Topçu, 2009: 180-201) Peki suyun ulusal
metinlerde düzenlenmesinin önemi nedir ve neden su ulusal metinlerde yer almalıdır? Öncelikle suyun
anayasalarda düzenlenmesi, kanun koyucunun bu hakka ya da bu yükümlülüğe ilişkin kapsamlı yasalar
çıkarması gibi bir zorunluluğu beraberinde getirecektir. (COHRE, 2004: 45; Topçu, 2009: 180; Şirin, 2010:
122) Nitekim suyun pek çok ülkede farklı yönleriyle (Fiziksel, ekonomik erişim vs.) yasalara da konu olduğunu
belirtmek lazım. Birçok ülkede kanun koyucu anayasada suya ilişkin yer alan bu hak ya da yükümlülük dışında
suya erişimi çeşitli yönleriyle detaylı olarak ele alan kanunlar çıkarmıştır.19 Anayasa maddelerinin devletin tüm
erkini hatta özel hukuk bireylerini bağladığı göz önünde bulundurulursa, suyun anayasalarda düzenlenmesinin
önemi daha net karşımıza çıkacaktır. Suyun anayasada düzenlenmesi halinde suya erişimi engelleyen devlet
erklerinin ve özel hukuk kişilerinin sorumluluğu gündeme gelecektir. (COHRE, 2004: 45; Topçu, 2009: 181)
Ayrıca olası bir uyuşmazlık halinde hâkimler anayasada yer alan bu maddelerden yolla çıkarak geniş yorum
yapma imkânına sahip olacaklardır. Zira anayasalar uyulması zorunlu objektif değerler bütünüdür. (Belling ve
17

25.01. 2009 tarihli referandumla Bolivya Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi; 2006 Kongo Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nın 48. maddesi;
1998 tarihli Ekvador Anayasası’nın 23, 42, 246, 249. maddeleri; 1996 tarihli Güney Afrika Anayasası’nın 27. maddesi gibi.
1996 tarihli Zambiya Anayasası'nın 112. maddesi; 1980 Guyana Anayasası'nın 36. maddesi (Detaylı bilgi Topçu, 2009: 185 vd.
19
Cezayir Su Yasası, Bangladeş Ulusal Su Politikası vs.
18
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İnce, 2014: 54). Ayrıca su hakkını ihlal eden yasaların çıkarılması ya da su hakkının kamu gücü tarafından
engellenmesi halinde 2. Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok ülke tarafından kabul edilmiş olan anayasa
mahkemeleri tarafından çeşitli yollarla (soyut, somut norm denetimi, bireysel başvuru) denetlenecektir. (Şirin,
2010: 156)
4.3. Ulusal Mahkeme Kararları
Değişik ülke mahkemelerinin bu zamana kadar suya ilişkin nasıl kararlar verdiğinin incelenmesi de
suyun önemi ve bunun bir hak olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği gibi hususlarda bizlere fikir verecektir. Her
ne kadar su birçok mahkeme kararına konu olsa da biz çalışmamızda sadece örnek niteliğinde birkaç karara yer
vermeyi uygun bulmaktayız.
Coca-Cola Beverges Ltd. Şirketi Hindistan Plachimada’da bir fabrika kurarak köy meclisinden kendi
arazisinden su çekmek üzere su çekme motoru için ruhsat almıştır. Köy halkının iddialarına göre söz konusu
şirket bu su çekme motorunun dışında elektrikli pompalarla günde 1,5 milyon litre su çekmekte ve su
seviyesinde büyük düşüş olup evlerin önündeki kuyular kurumuş ve susuz kalan tarım ürünlerinin kuruması
sonucunda halk büyük sıkıntılar yaşamıştır. Ayrıca şirket, atıklarıyla kalan suyu da kirletmiştir. Şirketin toprak
sahibi olsa bile çok fazla yer altı suyunu çıkarması nedeniyle işletme ruhsatı köy meclisi tarafından iptal
edilmiş, ardından anlaşmazlık Kerala Yüksek Mahkemesi’ne intikal etmiştir. Mahkeme kamu yararı kavramını
açıklayarak; deniz suyu, ormanlar ve hava gibi tüm insanlar için son derece önemli olan doğal kaynakların özel
mülkiyete konu olmayacağını ve hatta bunların devlet tarafından korunması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme,
toprak sahibi olarak yer altında sınırsız su çıkarma işlemini hem Hindistan Anayasası’nın 21. maddesi olan
yaşam hakkına hem de dünyadaki kaynakların şimdi ve gelecek kuşak için korunması gerektiğini belirten
Stockholm Deklarasyonu’nun 21. maddesine aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir. Temiz suya erişim hakkını
yaşam hakkının bir parçası olarak gören mahkeme su kaynaklarının fazlaca tüketilmesini anayasaya aykırı
bulmuştur.20
Güney Afrika’da 2003 yılının sonunda Phiri kasabasında (Johannesburg) ön ödemeli su sayacı sistemine
geçilmiştir. Buna göre ilk 6.000 litreden (aylık) sonra kasaba halkının ön ödemeli su satın almaları gerekmekte
olup bu kasabada yaşayan halkın büyük bir bölümünün ise gelir seviyesi düşük olduğu için halk haftalarca susuz
kalmıştır. Yine su ihtiyacını karşılamak için yöredeki halk hijyen kurallarına uygun olmayan (güvenli olmayan)
su kaynaklarını kullanmış ve bunun sonunda bölgede kolera salgını başlayıp pek çok kişi hastalanmış ve
hayatını kaybedenler olmuştur. 2006 yılında ise bölgedeki birkaç vatandaş tarafından Johannesburg Belediyesi
ve Johannesburg Sular İdaresi’ne dava açılmıştır. Bu davada Yüksek Mahkeme, Güney Afrika Anayasası'nın
27. maddesinde halka açıkça su hakkının tanınmış olduğunu ve söz konusu bu uygulanmanın bu maddeye
aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre sağlanılan su miktarı, keyfi ve yetersiz olup yoksul
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Mahkeme su hakkı ile sağlık ve temizlik arasında ilişkinin ve
Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 11, 12. maddelerinin yani sağlık ve gıda
hakkının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca mahkeme bu kararında 15 Nr. Genel Yorum’a
da atıfta bulunmuştur. Bu karar hem uluslararası anlaşmalarda hem de ulusal hukukta su hakkının, hukuki
düzenlenmiş olmasının faydalarını göstermek açısından son derece önemlidir. (The High Court of South Africa
2008: 13 vd.; bu kararın daha geniş değerlendirmesi için bkz. Stewart, 2010: 491-497; Çolakoğlu: 2009: 54-58)
5. TÜRKİYE’DE SU HAKKINA DAİR YASAL DURUM VE YARGITAY KARARLARI
Türkiye’de su hakkı doğrudan Anayasa'da yer almamaktadır. Ancak yukarıdaki belirtmiş olduğumuz
uluslararası anlaşmalar, Türkiye tarafından kabul edilmiş olup, 1982 Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca da bu
anlaşmalar iç hukukumuzda kanunla eş değerdedirler. 1982 Anayasası’nın birçok maddesinde su hakkıyla
bağlantılı maddeler olduğunu söylemek mümkündür. O halde yaşam hakkını düzenleyen 17. madde, kıyılardan
yararlanma hakkını düzenleyen 43. madde, sağlık hakkını düzenleyen 56. madde, tarih kültür ve tabiat
varlıklarının korunmasını düzenleyen 63. madde, tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesini
20

Kerala High Court Perumatty Grama Panchayat vs State Of Kerala on 16 December, 2003 Equivalent citations: 2004 (1) KLT 731 Author: K B Nair;
Bench: K B Nair Karar için bkz. https://www.informea.org/sites/default/files/court-decisions/COU-156025.pdf.
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düzenleyen 168. madde ile tüketiciyi koruyan 172. madde su hakkıyla bağlantısı olan ve mevcut Anayasa'mızda
yer alan normlardır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nda da mülkiyet ve irtifak hakkını düzenleyen 756. maddede;
yer altı sularının kamu yararına olduğu belirtilmiş olunup; özel kanun hükümleri ile yerel adet başlığını taşıyan
760. maddede ise suların özel mülkiyet konusu bile olsalar diğer bireylerin temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmesine imkân verecek şekilde kullanılmasının gerekliliği ve bu hususta özel kanun ya da yerel
adetlerin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından 2011 yılında Su
Kanunu Tasarısı yapılmıştır.21
Türkiye’de suya ilişkin verilmiş kararlar da bulunmaktadır. Türkiye’de de Dikili Belediye Başkanı her
eve 10 metreküp suyun ücretsiz dağıtımını geliştirmiş olup 10 metreküpü aşan kullanımlarda kullanıcının tüm
bedeli ödemesi, belediye çalışanlarına % 50 oranında indirimli tarife uygulanması ve su faturalarının geç
yatırılması durumda gecikme zamlarının affedilmesi gibi uygulamaları nedeniyle denetime gelen Sayıştay
Denetçisi tarafından devlet hazinesinin zarara uğratıldığı düşüncesiyle Danıştay’a yapılan şikâyet karşısında
belediye başkanı ve meclis üyeleri hakkında görevini kötüye kullanma ve kamu mallarını zarara uğratma
hususunda dava açılmıştır. Bu davada özellikle 4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve
Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kamu kurum ve kuruluşlarınca
üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi
veya kuruma ücretsiz ya da indirimli tarife uygulanmayacağını düzenleyen 1. maddesi ve suya erişim hakkı ile
4736 sayılı Kanun’a istisna olarak çıkarılmış olan BK kararları tartışılmıştır. Söz konusu bu davada Cumhuriyet
Savcısı’nın yapılan işlemin su tasarrufuna yönelik olduğu, bu yapılırken kamu yararı gözetildiği ve yapılan
işlem sonucunda kamunun zarara uğramadığı hususundaki mütalaası da dikkate alınarak hâkim tarafından kamu
tüzel kişilerinin kamu hizmetini ifa ederlerken kâr amaçlı hareket etmeyecekleri belirtilerek burada bir kamu
hizmetinin görüldüğü vurgulanmıştır. Mahkeme “Davaya konu tasarrufların neticesinde kamu zararı oluşması
yahut menfaat temini veyahut kişilerin mağduriyetine yol açılması yasal unsurlarının da oluşmadığı açık olup
(...) suç kastını taşımadıkları belirtilip tüm sanıkların beraatlerine” karar verilmiştir. Söz konusu bu davada BM
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 11. ve 12. maddeleri ile 15 Nr. Genel Yorum’da
dayanılmıştır ve savunmada Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrası uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşmaların öncelikli uygulanacağına dair vurgu
yapılmıştır. (Karara ilişkin detaylı bilgi için bkz. Cangı, 2011: 67)
Yine Türkiye’de Ankara Su İşleri tarafından ön ödemeli sayaç takılması karşısında vatandaşlar tarafından idare
mahkemelerine davalar açılmış ve bu davalarda ASKİ’nin ön ödemeli sayaç takamayacağı ileri sürülmüştür. 22
ASKİ abonenin rızası hilafına Tarifler Yönetmeliği’nin 12. maddesini dikkate alarak yeni abonelikler
için mekanik veya kartlı sayaç kullanımı hususunda idareye takdir hakkı tanınmış olduğunu ileri sürerek bu
sayaçları takmaya haklarının olduğunu belirtmiştir. Ancak Yargıtay 3. Dairesi, “idarenin bu takdir hakkını
kullanırken objektif iyi niyet kurallarına uygun davranmasının zorunlu olduğunu“ belirterek “4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5/3. maddesinde (6502 sayılı Kanunun 6/3) aksine bir teamül,
ticarî örf veya âdet yoksa satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen
miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağını;
diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hükümüm uygulanacağı” açıklayarak bu maddenin
emredici hukuk kuralı olduğunu belirtmiştir. Yargıtay 3. Dairesi’ne göre davalı idarenin tek taraflı olarak
çıkardığı yönetmeliği gerekçe göstererek, “iltihakî nitelikteki sözleşmeyle, kartlı (ön ödemeli) sayacı zorunlu
tutması, Türk Borçlar Kanunu’na ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın, lafzına, ruhuna, düzenleme
amaçlarına ve temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmekte” olduğunu
belirtmiştir. Türkiye’deki ön ödemeli sayaç davasında hâkimler olaya farklı bir açıdan yani tüketici hukuku
açısından bakarak Güney Afrika’daki davada olduğu gibi ön ödemeli sayacın kabul edilemez bulmuşlardır
(.Y.3. HD:E: 2014/16784
K: 2015/12327, T: 02.07.2015
21
Bu tasarıya ilişkin eleştiriler için bkz. http://www.suhakki.org/2014/06/su-kanunu-tasarisi-degerlendirme-ve-oneriler-ikinci-bolum/#.WFD_43__pYc;
http://www.env-net.org/wp-content/uploads/2015/02/TEMA_Draft-Framework-Law-on-Water.pdf.

22

Benzer davalar için: Ankara 5. İdare Mahkemesi, 2009/398 Nolu Esas, 2009/1104 Nolu Karar sayısı ve oybirliği ile 28.09.2009
tarihinde kartlı ön ödemeli su sayacı uygulamasının iptaline karar vermiştir.
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6. SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ
Su hakkının dava edilebilirliğine ilişkin en önemli sorun, kanunlarda ve Anayasa’mızda doğrudan yer
almayan bu hakkın Türkiye’nin taraf olduğu ve usulünce iç hukukumuza aktarılan anlaşmalara dayanarak talep
edilebilir olup olmayacağıdır. Bunun cevabı uluslararası bir sözleşmenin doğrudan uygulanabilir olması ve talep
edilen hakkın sübjektif (bireysel) bir hak olmasına bağlıdır. Uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanabilir
olup olmadıklarının tespitinde devletlerin iradesinin dışında bu sözleşmede yer alan haklar ve bunların kaleme
alınışı da son derece önemlidir. (Kanalan, 2015: 120) Aksi görüşler olmasına rağmen konumuz açısından
önemli olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin doğrudan uygulanmasını, devletlerin ve
komitenin red etmedikleri ve özellikle 3 ve 9 numaralı Genel Yorum’larda komite tarafından sözleşmedeki
yükümlülüklerin bağlayıcı olduğu belirtilmiştir. Yine sözleşmede yer alan özellikle bazı hakların ayrımcılık
yasağı, işçilerin adil ve eşit ücret gibi haklarının hemen yerine getirilmesinin aslında sözleşmenin bağlayıcılığı
ve doğrudan uygulanabilirliğini gösterdiği savunulmuştur. (Kanalan, 2015: 121). Uluslararası anlaşmaların,
örneğin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin doğrudan uygulanabilirliğinin Almanya23 gibi
ülkelerde mahkemeler tarafından kabul edildiği dolasıyla uluslararası anlaşmaların doğrudan uygulanabilir
olduğu belirtilmiştir. (Kanalan, 2015: 122) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde direk su hakkı
düzenlenmezse de su hakkının bağlantılı olduğu maddeler ve 15 Numaralı Genel Yorum’un dikkate alındığında
aslında su hakkının kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. (Kanalan, 2015: 123). Ancak uluslararası bir
sözleşmeye dayanarak bir hakkın dava edilebilinmesi için bu sözleşmenin doğrudan uygulanmasının yanında
bunun sübjektif bir hak da tanıması gerektiği belirtilmiştir. Bir hakkın sübjektif olması, objektif hukuk
kurallarının özel veya tüzel hukuk kişilerine emirler yüklemesi ve bunlara uyulmadığı durumlarda menfaati
zedelenen kimsenin bu hükmün yerine getirilmesini isteyebilmesi olarak açıklanmıştır. (Kanalan, 2015: 124)
Özellikle ekonomik ve sosyal hakların düzenlediği uluslararası anlaşmalarda bu maddelerin devlete yükümlülük
yüklemediği, aşamalı olarak gerçekleştirileceği ve gerçekleştirilmesinin devletin mali kaynaklarına bağlı olduğu
gerekçesiyle sübjektif hak tanımadığı görüşü isabetli olarak görülmemiştir. (Kanalan, 2015: 125)
Sosyal hakların içeriğinin belirsiz, bu nedenle de gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuki
düzenlemelere dayanılarak talep edilebilirliğinde sorun olduğu doktrinde de isabetle belirtildiği gibi kabul
edilemeyecek bir gerekçedir. (Dava edilebilirliğe ilişkin geniş açıklama için bkz. Kanalan, 2015: 115 vd.) Zira
bir hukuk devletinde kanun koyucu tarafından normlar düzenlenirken bunların açık ve anlaşılabilir olması
gerekir. Sosyal haklara ilişkin normların belirsizliği ebetteki beraberinde sorun ve tartışmaları getirmektedir.
Ancak bu sorunu sosyal haklara ilişkin bir eksiklik gibi görmek ve bu şekilde algılamak doğru değildir. Bir
hukuk devletinde haklara ilişkin düzenlemelerin belirsiz niteliğinin açıklığa kavuşmasını sağlayacak yorumların,
değişikliklerin ya da düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Sosyal hakları somutlaştıran yasal
düzenlemelerin yapılması ile kapsamı, sınırları, yararlanma koşulları açıkça belirtilen bir hakkın dava
edilememe problemini de ortadan kaldıracağı söylenebilir. (Klein, 2008: 363) Kaldı ki pek çok ülkede su
hakkının dava edilebilirliği de kabul edilmiştir. Su hakkının açıkça düzenlenmediği ülkelerde bile mahkemelerin
geniş yorumu ile su hakkının dava edileceği kabul edilmiştir. Yukarıda da açıkladığımız üzere Hindistan’da
mahkeme su hakkını yaşam hakkı kapsamında ele almıştır.
Yine dokrinde sosyal hakların da dava edilebileceğini gösteren değişik kararlar vardır. Örneğin, Güney
Afrika’da konut hakkının, Almanya’da sosyal yardımın, Hindistan’da su hakkının dava edilebileceği kabul
edilmiştir. (Woods, 2003: 779-790: Langford, 2012: 3-5; Yıldırım, 2015: 1144) AİHM de birçok kararında
İnsan Hakları Sözleşmesi ile ek protokolleri değerlendirerek bir nevi sosyal hakların dava edilebilirliğinin önünü
açmıştır. (Kucs, Sedlova & Pierhurovi, 2008: 105; Kardos, 2008: 97-98); Cohen-Brown, 2005-2006: 54 vd.
Yıldırım, 2015: 1144; Şirin, 2010: 152; Kanalan, 2015: 114)
Sosyal hakların devlete mali yükümlükler yüklediğini ve devletlerin mali kaynaklarının bu hakların
sınırı olduğu bu nedenle dava edilemeyeceğini savunmak da doğru değildir. Öncelikle sadece soysal haklar
değil, medeni ve siyasi haklar da devlete mali yükümlülükler yüklemektedir. Sosyal hakların mali yükümlükler
23

BVerfG JZ 2005, s. 617; VG Frankurt Am Main, NVwYZ- RR 1999, s. 325
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getirmesi, onların yerine getirilmeyeceği anlamına gelemez. Sosyal hakların da asgari bir özleri vardır ve bunlar
insan haysiyeti, özgürlük, eşitlik gibi temel ihtiyaçlarla bağlantılıdır. (Yıldırım, 2015: 1148, Kanalan, 2015:111,
127) Devletlerin bu hakları mevcut kaynakları ölçüsünde giderek artan bir şekilde gerçekleştirmesi, onlara bu
haklardan doğan yükümlülüklerin içini boşaltma, bu hakları yerine getirmeme imkânı vermemektedir.
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne ilişkin genel yorumlarda da belirtiği gibi sözleşmede yer
alan hakların asgari özleri belirlenmeli ve bunların yerine getirilmesi gereklidir, bunların yerine getirilmemeleri
hiçbir şekilde haklı görülemez. (Yıldırım, 2015: 1148; Kanalan, 2015: 127)
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yeryüzünde yaşayan pek çok insan yeterli, temiz ve sağlıklı suya erişim koşullarından yoksundur. Suyla
bağlantılı hastalıklar yüzünden birçok kişi özellikle de kadınlar ve çocuklar hayatlarını yitirmekte ve eğitim
hakkı gibi diğer haklarından yoksun kalmaktadırlar. Temiz su ve buna bağlı olarak sağlık koşullarının olmaması
nedeniyle hastalanan birçok kişi çalışamamakta ve bu durum da az gelişmiş olan ülkelerin ekonomik
büyümesini de engellemektedir. (Topçu, 2009: 290) Su, insan yaşamı için gerekli olan en temel maddelerden
biri olup yeterli ve temiz suya erişim birçok hakkın kullanılmasının da adeta ön şartı olmaktadır. Ancak son
zamanlarda suyun yaşam ya da sağlık hakkı gibi haklardan bağımsız bir hak olarak tanınması gerektiği kabul
görmüştür; zira suyun açıkça bir hak olarak tanınması durumda devlete birtakım yükümlülükler doğabileceği
gibi su hakkına erişimi engelleyen kişi ya da kuruluşların da bir yaptırımla karşı karşıya gelmesi söz konusu
olur. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi su hakkı yaşam ya da sağlık hakkından daha kapsamlı olabilir. İnsan
haklarının tarihsel gelişimi ve haklara ilişkin yapılmış olan tasnifler bir kenara bırakıldığında, suyun mutlaka
devlet tarafından korunması ve tanınması gereken bir hak olduğu görülecektir. Yapılmış olan uluslararası
anlaşmalar ve konferanslara ilişkin eleştirilere rağmen bu çalışmaların ortak noktalarının suyun insan yaşamı,
sağlığı için olmazsa olmaz bir unsur olduğu, suya erişimin en iyi şekilde korunması ve suya erişimin
engellendiği noktalarda gerekirse devlet zoruyla bu hakka ulaşımın sağlanması olduğu görülecektir. Birçok
uluslararası anlaşmanın yanı sıra 15 Nr. Genel Yorum’da su hakkı detaylıca ele alınmıştır. Türkiye söz konusu
bu sözleşmeleri ve direktifleri kabul etmiş olup 1982 Anayasa'mızın 90. maddesi uyarınca bu anlaşmalar iç
hukukumuzda en az kanun hükmündedir. Ayrıca Türkiye açısından olaya bakıldığında su hakkıyla ilgili yapılan
tartışmalarda hâkimler suyun doğrudan bir hak olduğunu belirtmeseler dahi, halkın suya ulaşımı ve gerekirse
suya ücretsiz ulaşma imkânlarının olabileceğini belirtmiş olmaları son derece önemlidir. 1982 Anayasa’mızın
birçok maddesinde su hakkıyla bağlantılı maddeler olduğunu söylemek mümkündür, o halde yaşam hakkını
düzenleyen 17. madde, kıyılardan yararlanma hakkını düzenleyen 43. madde, sağlık hakkını düzenleyen 56.
madde, tarih kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını düzenleyen 63. madde, tabii servetlerin ve kaynakların
aranması ve işletilmesini düzenleyen 168. madde ile tüketiciyi koruyan 172. madde su hakkıyla bağlantısı olan
ve mevcut anayasamızda yer alan normlardır. Ancak su hakkına ilişkin yapılan tartışmaların gelecekte daha da
artacağı göz önüne alındığında bu hakka ilişkin soruları ve sorunları ortadan kaldıracak bir düzenlenmenin
Anayasa'mızda yer alması son derece isabetli olacaktır; zira anayasalar temel hakların en üst derecede
korunduğu metinlerdir. Ayrıca pek çok ülkelerde yapılan referandumlarla birlikte su hakkının anayasalara
girmiş olduğu görülmektedir. O halde su hakkının Türk hukuk sisteminde de yer alması son derece önemli olup
diğer ülkelerde yapılan uluslararası ve ulusal tartışmalar, mahkeme kararları dikkate alındığında anayasamızda
suyun insan hakkı olarak önemi ve suya erişime vurgu yapan bir maddeye yer verilmesinin doğru olacağı
kanısındayız. Bu nedenle: “Bir insan hakkı olarak su, temel ve öncelikli bir hak olup devlet, herkesin yeterli
miktar ve kalitede suya ve suyla ilgili bilgiye fiziksel ve ekonomik olarak eşit biçimde erişimini sağlamak ve
gerektiğinde dezavantajlı durumda olanlar için pozitif ayrımcılık yapmakla yükümlüdür.” gibi bir ifadeye ya da
su hakkının temel bir hak olduğunu belirten bir ifadeye Anayasa'mızda yer verilmesi son derece önemlidir.
(Benzer öneri için bkz. Şirin, 2011: 60)
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KUŞATILMIŞ DOĞANIN KORUNMASI İÇİN
HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KARARINA KATILIMI
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN
Hitit Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
ÖZ
İnsan, toplumsal yapıların ve ilişkilerin gereklerine uygun olarak 10 bin yıldan bu yana doğayı işlemiş, doğa kaynaklarını
kullanmış, ulaştığı bilgi birikimi ve geliştirdiği uygulayımbilime koşut olarak egemen olmaya çalışmıştır. Sanayi
devrimiyle birlikte özellikle 20.yy ortalarından itibaren çevre kirliliği artmıştır. Küreselleşmeyi arkasına alan kapitalizm
yeni bir döneme girmiş ve çevreyi daha çok kirletir olmuştur. Çevre sorunları ve kirliliği bugün insanlığın en önemli
sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu büyük sorunu çözmek için yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşların yürüttüğü kimi
önemli girişimler ve düzenlenen sözleşmeler olmasına karşın doğa her geçen gün daha çok kirlenmekte, kaynaklar hızla
azalmakta, türler kaybolmaktadır. Çevre konusunda uluslararası düzeyde ilk değerlendirme Birleşmiş Milletler tarafından 5
Haziran 1972’de Stockholm’de toplanan konferansla ortaya konmuştur. BM’nin bu girişimi aynı zamanda çevre
politikalarının oluşturulmasında önemli bir başlangıç olmuştur. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bunun
içinde doğanın bütünlüğünün korunması gerekmektedir. Çevreyi geliştirmek, korumak ve kirlenmesini önlemek devletin
olduğu kadar bireylerinde görevidir. Bu nedenle, çevre sorunlarının arkasında yatan gerçek olgu ile ilgili olarak bireylerin
öncelikle kendilerini sorgulamaları gerekmektedir.
Bireyin çevre sorunlarına karşı uyumlu, duyarlı ve saygılı davranışlarının oluşumunda aile ve eğitim öğretim kurumlarına
büyük görev düşmektedir. Bireyler, çevreye duyarlı kazanımlar elde etmesi için mutlaka “çevre için eğitim” almaları
sağlanmalıdır. Çevre için eğitim ile bilinçlendirilen bireyler, doğanın korunmasında önemli görevler üstlenebilirler.
Katılımcı bir yapının oluşturulması çevre sorunlarının çözümünde çok önemlidir. Bildirinin amacı: Bireyin doğal çevreyi
koruması, kullanılması, doğa değerlerine karşı davranışlarını olumlu yönde etkilemek için çevre bilincini, duyarlılığını ve
bilgiye erişimini kazandırmaktır. Bildirinin temel varsayımı: Çevre politikalarının oluşturulmasında yönetim kararları
sürecine halkın katılımı, örgütlenme ve çevre bilinci düzeyinin düşük olması nedeniyle, sınırlı kalmaktadır. Bildiride,
tarihsel, betimsel ve istatistiksel yöntemler birlikte kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi, nüfus, eğitim, birey, halk

Raising the Awareness of Public about the Protection of the Encircled Nature
And Participating Them in Management Decisions
Abstract
For 10 thousand or more years, human beings have tilled the land, used natural resources in accordance with the
requirements of social structures and relations and tried to dominate it in parallel with the knowledge they have gained and
the technology they have developed. With the industrial revolution, environmental pollution has increased particularly
since the middle of the 20th century. Capitalism, which has won over globalization, has entered a new phase and has
polluted the environment even more. Environmental problems and pollution have become one of the most important
problems of humanity today. Although there are some important initiatives and agreements carried out by local, national
and international organizations to solve this big problem, nature is getting more polluted day by day, resources are rapidly
decreasing and species are disappearing. The first assessment of the environment at the international level was presented by
the United Nations at a conference in Stockholm on June 5, 1972. This initiative of the UN became also an important
inception in the creation of environmental policies. Everyone has the right to live in a healthy environment. To achieve this,
the integrity of nature needs to be preserved. It is also the duty of the individuals as much as the state to develop and
preserve the environment and prevent its pollution. For this reason, it is necessary for individuals to question themselves
primarily about the real fact behind the environmental problems.
Family and educational institutions have a great responsibility in the formation of an individual’s harmonious, sensitive and
respectful behaviors towards environmental problems. Individuals must be provided with "education for the environment"
in order to obtain environment-friendly gains. The purpose of the study: To give environmental awareness, sensitivity and
access to knowledge to individuals in order to protect the natural environment, to use it, to influence their behaviors
towards nature values positively. The basic assumption of the study: In the formulation of environmental policies, the
participation of the public in the process of management decision remains limited because of the low level in getting
organized and environmental awareness. Historical, descriptive and statistical methods have been used together in the
paper.
Keywords: Information, population, education, individual, public.
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1. GİRİŞ

Toplumların zaman içindeki evrimi günümüze değin büyük değişim göstermiştir. İnsan toplumsal yapıların ve
ilişkilerin gereklerine uygun olarak yaklaşık 10 bin yıldan bu yana doğayı işlemiş, doğanın kaynaklarını
kullanmış, ulaştığı bilgi birikimi ve geliştirdiği teknolojiye koşut olarak egemen olmaya çalışmıştır. İnsanlığın
ortak varlığı olan toprak, hava, su, bitki, hayvan, orman ve tarihi ekinsel zenginlikleri içeren çevre, sanayi
devrimi ile başlayan süreç, doğal kaynakların hızla tüketilmesi doğayı yıpratmış ve doğanın dengelerini
bozmuştur. Ülkeler, İkinci Dünya Savaşı sonucu ortaya çıkan yaraları sarmak, insan yaşam niteliğini
yükseltmek ereği ile kalkınma girişimlerini hızlandırmışlardır. Kalkınma girişimlerini sürdürürken, hızlı nüfus
artışı, kentleşme, sanayileşme ve ilerleyen uygulayımbilim (teknoloji) çevreyi etkisi altına almıştır. Çevre
üzerinde yoğun baskı oluşturan bu gelişmeler; toprak aşınımı (erozyon), tarım alanlarının genişlemesi, meraların
azalması, bitki ve hayvan türlerinin azalması, düzensiz kentleşme, kıyıların bozulması, sanayide ve tarımda
kullanılan kimyasalların yaşamı olumsuz etkilemesi, ulaşım araçlarının hızla artması, asit yağmurları, sulak
alanların yok olması, su kaynaklarının ve denizlerin kirlenmesi, küresel ısınma gibi, birçok çevre sorunu dünya
kamuoyu gündemine getirmiştir. İnsan, yaşamını kolaylaştırmak için kendi lehine doğayı dönüştürmeye ve
değiştirmeye çalışmıştır. Bilim ve uygulayımbilimsel (teknolojik) gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği
dünya nüfusunun hızla artması, nüfusun kentlerde yığılması çevre kirliliğinin temel nedenleri arasındadır. Buna
bağlı olarak, bitmez tükenmez gibi görünen doğal kaynakların hızla azalması çevre sorunlarını dünya kamuoyu
gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Başka bir anlatımla, çevre kirliliğinin önemli bir özelliği ulusal sınır
tanımaz oluşu onu aynı zamanda küresel bir sorun haline getirmiştir. Bilim insanları ve araştırmacılar, doğadaki
var olan kirliliğin yaklaşık %50'sinin son kırk yılda ortaya çıktığını belirtmektedirler. Doğanın korunması,
kirletilmesi ya da daha az kirletilmesi için, devletin gerekli önlemleri almasının yanı sıra tüm ülke bireylerinin
çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yapıcı ve olumlu tüketim alışkanlıkları kazandırılması
gerekmektedir. Bireylere bu bilinci ve farkındalığı kazandırmak ise köklü ve dizgeli bir çevre için eğitim ile
ancak sağlanabilir.
2. ÜRETİM BİÇİMLERİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Bilim insanlarınca birçok sınıflandırma yapılmış olsa da bugünün batı toplumlarından geriye doğru gidilerek beş
üretim biçimi saptanmıştır. Bunlar; ilkel toplum üretim biçimi, köleci toplum üretim biçimi, feodal toplum
üretim biçimi, kapitalist toplum üretim biçimi, sosyalist toplum üretim biçimidir. Bu beş üretim düzeninde,
üretim araçları ve iyelik biçimi birbirinden oldukça değişiktir. Her üretim biçimi, kendisinden önceki üretim
biçimine göre daha ileri bir aşamayı temsil eder (Aren, 2014: 20). Üretim biçimlerinin doğal kaynak
kullanımları bilgi ve uygulayımbilim birikimlerine bağlı olarak sürekli artarak değişmiştir. Doğa kaynaklarını
tüketme ve kirletme bakımından bu üretim biçimleri birbirinden çok farklılık göstermektedir. Her üretim
düzeninin bir öncesi vardır ve sonraki üretim biçimi bir öncekine göre doğayı daha çok kirletmektedir. Tarihsel
süreç içindeki bu beş üretim biçimlerini iki kümede toplayabiliriz. Birincisi Sanayi devrimi öncesi üretim
biçimleri, ikincisi ise sanayi devrimi ve sonrası üretim biçimleridir.
2.1. Sanayi Devrimi Öncesi Üretim Biçimleri ve Çevre Sorunları
Var olduğu günden beri insanın ve onun oluşturduğu toplumun temel sorunu yaşamını sürdürmektir. Yaşamını
sürdürmekle birlikte insan doğayı kirletmeye de başlamıştır. İnsanların evrimini belirleyen ilk ve en uzun üretim
biçiminin sürdüğü dönem vahşilik dönemidir. Bu dönemin sona erişi aşağı yukarı milattan önce 8000 yıllarında
tarımın keşfi ve yerleşim düzenine geçmesi ile olmuştur. Bu dönemin süresi çok uzun da olsa türlerin azalması
ya da yok olması söz konusu değildir. Kısaca bu dönemlerde, doğa belirgin biçimde kirlenmemiştir. Sanayi
öncesi toplumlar, ileri teknoloji kullanmadıkları için çevreyi kirlettikleri söylenemez. Zaman içinde nüfus artıp
teknik gelişince tarım toprakları da daha geniş alanlara yayılmaya başlamıştır. Üretim sınırlı olduğu gibi,
tüketim ve üretim atıkları da sınırlıdır. Sanayi devrimine kadar insan ve toplumlar yeryüzünden çok istemde
bulunmamışlardır. Doğanın dengesi bozulmadığı gibi, ortaya çıkan kirleticileri de doğa kendi doğal sistemi
içinde üstesinden gelerek çevre kirleticilerin etkisini yok edebilmiş ve kendisine dönüştürmüştür. Toplumlar,
gereksinimlerini karşılamaya uygun olarak doğayı işlemiş, doğa kaynaklarını kullanmış, ulaştığı bilgi birikimi
ve geliştirdiği uygulayımbilime koşut olarak doğaya egemen olmaya çalışmıştır.
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İlk uygarlıkların oluşumundan sanayi devrimine kadar doğanın kirlenmesi ve kaynaklarının tüketilmesi çok
sınırlı olarak kentlerde, maden ocaklarının bulunduğu alanlarda ya da atıkların boşaltıldığı kimi alanlarda
görülmekteydi. Günümüzde çevre sorunlarının temel sorumlusunun insan olduğu genel kabul görmektedir.
Geçmişte insanın doğa üzerindeki etkisi 18. yüzyıl ortalarına kadar sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedeni dünya
nüfusunun azlığı, kullanılan teknolojinin yalınlığı, kentlerin ve sanayi kuruluşlarının küçük oluşu, kaynak
kullanımının azlığı gibi nedenlerden ileri gelmektedir. 18. yüzyıla kadar geçen dönem alet dönemidir. Daha
sonra ise yeni bir döneme yani makina dönemine geçilmiştir.
2.2. Sanayi Devrimi ve Sonrası Üretim Biçimleri
Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan nüfus artışı, üretim artışı, işletmelerin ve kentlerin büyümesi ham madde
tüketimini hızlandırmıştır. Sanayi devriminden sonra çağın iki büyük ekonomik sistemi, kapitalizm ve
sosyalizm toplumların üretim biçimlerinde egemen olmuştur. Sosyalist toplumlar yapılarında kapitalizmin uzun
bir tarihsel gelişme sonunda yarattığı izleri taşır. Sosyalizm, sanayileşmeyi önemsemiş ve yaygınlaştırmıştır.
Ancak, yeryüzündeki en eski sosyalist devletin bile ancak 100 yıldan daha kısa bir tarihi bulunmasından dolayı
çevre kirliliği açısından bu iki sistem arasındaki ayrımlar kesin çizgilerle birbirinden ayrılacak derecede
belirginleşmemiştir. Bu ayrımlar daha çok planlı gelişme ve düzenlemeyle egemen kılınmak istenen ilkelerdir
(Keleş, 2015: 91). Sistemin dayandığı temel ilkelerden birisi ekonomik işlerin özelden kamuya, bireysellikten
topluma bağlanmasıdır. Sistem 19. yüzyılda bugünkü anlamını ve kapsamını kazanmıştır. Özü itibari ile bu
sistem kapitalist düzeni değiştirerek, topluma egemen olacak yeni bir toplumsal ve ekonomik düzenin adı
olmuştur. Bu sistemin kendine özgü genil (makro) ve biril (mikro) düzeylerde planlama yapması sistemin
ayrıcalığıdır. Sosyalist ülkelerin içyapıları ile kapitalist ülkelerin içyapıları ve yönetim örgütlenmeleri arasında
farklılıklar vardır. Bu nedenle sosyalist üretim biçimi üzerinde bu kısa bilgilendirme ile yetinilmiştir. Liberal
iktisadi öğreti ya da laisse-faire, 18. yüzyıl sonunda Fransa da ve İngiltere de ticari kapitalizmin iktisadi
düşüncesi, merkantilizme tepki olarak yeni doğan sanayi kapitalizmin sözcülüğünü yaparak ortaya çıkmıştır
(Kazgan, 1984: 39). Sanayi devriminin kökenleri, İngiltere de 1780'leredek izlenebilir. Bu olgu 18. yüzyıl sonu
ve 19. yüzyılda buhar gücünün gelişmesine, kömür üretimine, demir ve tekstil gibi endüstrilerin olağan dışı
gelişmesine neden olmuş; coğrafi görüntüyü, ekonomiyi ve toplumun iş gücünün büyük bir kısmının tarım
sektöründen sanayi sektörüne kaymasını sağlamış, Batı Avrupa’da önemli bir sosyo-ekonomik değişiklik
yaşanmaya başlanmıştır. Para ekonomisi ve ticaret kapitalist sistemin başlangıcı olmuştur (Talas, 1974: 53).
Kapitalist üretim yalnızca meta üretimi değil, özünde artık değer üretimidir. Kapitalist düzen ihtilal sonucu
kurulmuştur (Tunaya, 1980: 489). Sistemin gelişmesine yön veren en önemli öğe kardır. Kapitalizmin tarihi oluş
ve aldığı biçimlerden biri olan liberalizm; siyasal iktidarın ekonomik yaşama karışmasını en az düzeye indirmek
ve serbest yarışma (rekabet) koşullarını toplum yaşamına egemen kılmak isteyen bir öğretidir. Kapitalist sistem,
bu liberalizm biçiminde işlevini sürdürmektedir. Kapitalist gelişmenin tipik süreci tüketim mallarından, ara ve
yatırım mallarına doğrudur (Türkcan, 1981: 195). Küreselleşmenin, toplumlar üzerinde çok boyutlu etkileri
vardır. Bu olgunun farklı boyutları ve gelişme süreçleri; siyasal, toplumsal, ekinsel, teknolojik, ekonomik,
finansal, üretim, iş gücünün küreselleşmesi, en bilinen ve araştırmalara en çok konu olan alanlardır.
3. KALKINMA VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Kalkınma (development) ve çağdaşlaşma toplumlar için vazgeçilmez bir erektir. Kalkınma, sanayi devriminin
ortaya çıkmasını sağlayan uygulayımbilim ve örgütlenmedeki yeniliklerle bağlantılı olarak gerçekleşmiştir
(Heywood, 2013: 422). Çağımızda birbirini etkileyen iki temel sorun iç içe birbirine bağlı olan kalkınma ve
çevre sorunlarıdır. Ekolojik ayak izi de kalkınma ve çevre bağlamında sürdürülebilir kalkınmayla ilgilidir.
Ekonomik kalkınma ve bunun doğa üzerindeki etkileri İkinci Dünya Savaşından sonra ülkelerin giriştikleri
büyük yatırımlar sonucu doğa üzerinde insan etkileri daha da artmıştır.
3.1. Kalkınmanın doğaya etkisi ve çevre
Çevre ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler oldukça karmaşıktır. Bu ilişkiler ekonomistler arasında düşünce
ayrılığına neden olmaktadır. Ülkeler geliştikçe doğanın önemli öğeleri olan hava, toprak ve suyu kirleten
maddeler üretmektedir. Her ne kadar 1990'larda çevre ve büyüme konusunda araştırmalar yapan Grossman ile
Alan Krueger büyüme ilerleyip ülkeler zenginleştikçe çevre kirliliğinin azalma eğilimini saptamaya çalışmış
olsalar da istatistiksel veriler doğanın kirlendiğini ortaya koymaktadır. Temiz hava, temiz su ekonomistler
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tarafından normal mallar olarak adlandırılır ve bireylerin gelir düzeyi yükseldikçe bu mallardan daha çok
tüketirler (Case ve Fair, 2011: 646).
Doğaya karşı bugün sürdürülen tutum ve eğilimler değişmediği taktirde, 2000 yılında ve daha sonraları
dünyanın şimdiki durumundan daha büyük bir nüfus, daha kirli, ekolojik yönden daha sorunlu ve yıkımlara
karşı daha savunmasız, milyonlarca açlıkla karşı karşıya gelen insanlar ile daha çok çevre kirliliği sorunlu bir
yeryüzü olacaktır. Roma Derneği, dünya kamuoyunda geniş bir duyarlılığın oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Ancak, sosyoekonomik yapıları ve kalkınmışlık düzeyleri birbirinden çok farklı olan ülkelerin çevre
konusundaki ilk küresel değerlendirilmesi Birleşmiş Milletlerin 1972'deki Stockholm toplantısında gündeme
getirilmiştir. Bu insan çevre konferansında bir taraftan doğa ve kaynakları korunacak, öte yandan bölgede
yaşayan insanların yaşam ölçünlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Eğer insanlık, türleri yok olmaktan
korumak, insan yaşam ölçününü yükseltmek ve iyileştirmek istiyorsa biyosferin karşılıklı bağlantılarını
anlaması gerekir. Sürdürülebilir kalkınma ilk kez BM'nin görev vermesiyle başlatılan Ortak Geleceğimiz
(Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtlan'dan dolayı Brundtlan yazanağı da denmektedir) başlıklı 1987 tarihli
bir yazanakta ortaya atılmıştır. Bu yazanak sürdürülebilir kalkınma tanımını yapmıştır. Sürdürülebilir kalkınma,
gelecek nesillerin de kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünkü nesillerin
gereksinimlerini karşılamaktır. Böylece, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın amaçlarını tanımlarken, gelişmiş
ya da gelişmekte olan piyasaya yönelmiş ya da özeksel planlamaya dönük olan tüm ülkelerde sürdürülebilirlik
esas alınmalıdır (TÇV, 1987: 71). Sürdürülebilir kalkınmanın uygulamada ne anlama geldiği ve ekonomik
büyüme ile ekolojinin birbirleriyle nasıl uyuşturulabileceği konusunda oldukça geniş boyutlu tartışmalar
yapılmaktadır. Yazanak ekonomik büyümenin sınırlı tutulması gerekliliğini savunmaktadır. Bunun anlamı daha
yavaş zenginleşmedir (Heywood, 2013: 462). Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin ancak, doğal
kaynakların yok edilmesi yerine geri kazanıldığı biyo çeşitliliğin temiz hava, su ve toprağın korunduğu sürece
sürdürülmesi gerektiği anlayışıdır (Giddens, 2008: 1174).Sürdürülebilirlik, toplumsal kalkınma, ekonomik
büyüme ve çevreyi koruma arasındaki çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir çevrenin korunmasına
odaklanan bir eylemdir. Sürdürülebilir gelişim toplumsal ekonomik ve çevresel etkenleri bir arada birbirine
bağlı olarak ele alır (Onur, 2016: 29). Kavramın özü, çevre, ekonomi ve toplum arasındaki yapay sınırları
ortadan kaldırmaktadır. Bu yazanlıkla dünya kamuoyunda sürdürülebilir kalkınma geniş ölçüde Rio de
Janeiro'da yapılan 1992 yılında BM yeryüzü doruğunda kullanıldı. BM tarafından düzenlenen başka ekolojik
toplantılarında da kullanılmıştır. Bugün yaşayan bireylerin gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmede
büyük sorumlulukları vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın gerekleri ile çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için
her alanda akılcı bir planlama temel araçtır. Her aşamadaki yönetim çevreye ilişkin çalışmalarını plana
bağlamalıdır. Sürdürülebilir kalkınma girişiminin amacı yeryüzündeki kaynakları olanakların el verdiği sınırlar
içinde kalarak doğaya karşı sorumluluk duyarak korumak, yönetmek ve gelişim sağlamak için gerekli olan
temel ekolojik bilgileri elde etmektir. Sürdürülebilirlik girişimi ekonomik kaynaklara, bireyin ve toplumun çok
güçlü sorumluluğuna gereksinim duyar. Kalkınmanın temel amacı zenginlik yaratmak değil, fakat zenginliği
yaratacak yetişmiş insan gücünü yaratmaktır (Singer, 1971: 55). Yetişmiş insan gücü, ekonomi biliminin
başlangıç yıllarından beri üzerinde önemle durulan üretim öğelerinden birini oluşturmaktadır. Kalkınmanın
gerekleri ile çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, geliştirilmesi arasındaki çelişkileri gidermede akılcı bir temel
araçtır, planlamadır. Çevreye olan olumsuz etkileri önlemek, maksimum toplumsal, ekonomik ve çevre yararları
sağlamak için yerleşmelere ve kentlere planlama uygulanmalıdır.
4. DOĞA, İNSAN İLİŞKİLERİ VE DOĞANIN KORUNMASI
Doğal kaynakların insan için önemi, bu kaynaklardan yararlandıkları ve kullandıkları döneme göre değişmiştir.
Doğal kaynaklara duyulan istem, insan gereksinimlerinin artması, çeşitlenmesi, zaman içinde gereksinimlerin
değişmesi ve doğal kaynakların niteliğine göre değişmiştir. Doğal kaynaklara önemini kazandıran temel öge,
dünya nüfusunun artması ve üretim biçimlerindeki teknik gelişmelerdir. Dünya nüfusunun artması,
gereksinimlere bağlı olarak doğal kaynakların kullanım alanları çeşitlenmiş ve tüketimleri de artmıştır. Bilim
insanları arasında doğa ve çevre sorunlarına yaklaşım bakımından yapılması gerekenler hakkında ortak bir
uzlaşı olduğu söylenemez. Doğanın korunması, ağırlıklı olarak ekosistemlerin ya da biyosferin bozulan
dengelerinin tüm canlıları olumsuz yönde etkileyeceği ve çok kötü tehlikelerle karşı karşıya bırakacağıdır.
Dünya herşeyin tek bir atmosfer altında birbirine bağlı olduğu büyük bir ekosistemdir. Bu büyük ekosistemin
dengesinin bozulması günümüzde insanlığın en önemli sorunudur. Başka bir anlatımla organik ve inorganik
çevre ile bu çevrede yaşayan varlıklar arasındaki dengenin bozulmasından en çok etkilenen canlılardır. İnsan,
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hem doğal çevreyi bozmakta hem de çevrenin dengesinin bozulmasından en çok etkilenmektedir (Toroslu,
1982: 9). Doğal çevrenin korunması ile ulusal ve uluslararası önlemlerin alınması yanı sıra bireyinde çevre için
eğitim bilincini kazanması birey ve her toplum için çok önemlidir. Sürekli hareket halinde olan okyanusların ve
deniz çevresinin sağlık yönünden, ekonomik ve toplumsal açıdan değerlerinin bilincinde olarak korunması
yönetimlerin görevleri arasındadır. Deniz çevresinin kirlenmesi, insan sağlığını tehlikeye atan, deniz canlı
yaşamına zarar veren, deniz suyunun niteliğini bozan, denizin sunduğu olanakları azaltan, kara kökenli
kaynakların neden olduğu kirlenmeye karşı deniz kıyısı olan her ülke kendi olanakları ve uluslararası iş birliği
ile önlem almalıdır.
Doğayı korumak için alınan önlemlerin ve uygulamaların yetersizliği toplumsal ve bireysel düşünceleri ön plana
çıkarmıştır. Doğayı korumak için plan yapılırken yönetim toplumsal, ekonomik ve ekinsel konular üzerinde
geniş bir bilgi sahibi olmalıdır. Bu geniş bilgi halkın katılımı ile sağlanır. Çünkü doğayı koruma kararları
alınırken toplumu yönlendirmede, gerçekleşen çevre planlarının birey ve kümeler üzerinde yapacağı etkiler
küçümsenemez. Her hangi bir etkinliğin başarı ve verimli olması için harekete geçilmeden önce varılacak
ereklerin saptanması, bunları gerçekleştirecek en uygun araçların seçilmesi, yani yapılacak işlerin planlanması
koşuldur (Pfiffner ve Presthus, 1953: 83). Doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle korunması kaçınılmazdır.
Bu nedenle uluslararası kuruluşlar doğal kaynakların korunması için bir takım önlemler almayı
sürdürmektedirler. Bunların başında Birleşmiş Milletler Örgütü gelmektedir, Bu örgüt, çevre konusunda 5-16
Haziran 1972’de Stockholm kentinde düzenlediği çevre konferansı ile ön plana çıkmıştır. Birleşmiş Milletlerin
çevre politikaları konusundaki yetkili örgütü “Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)” dır. Ancak, öteki
örgütleri özellikle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yine bu örgütün Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDEP) çevre
sorunlarına katkıda bulunan örgütlerdir. Demokratik bir toplumda bireyler çevre ile ilgili bilgilere erişme ve
karar verme süreçlerine katılma hakkına sahiptir. Her bireyin yaşadığı bölgenin durumuna ilişkin karar vermeye
hakkı vardır. Çevrenin koşulları her bireyin sağlığını, üretimini, tüketimini ve güzelduyu anlayışını etkiler. Doğa
tüm canlıların yaşam ortamı olması nedeniyle paylaşılan ortak bir değere sahiptir.
Doğada ekolojik yaşanırlık dengeleri vardır. Bu dengeler kısa sürelerde değil, milyonlarca yılda oluşmuştur.
Çok uzun sürelerde oluşur. Uygulayımbilimdeki ilerlemelerin doğal kaynaklar üzerinde artan etkileri, sanayi
devriminden itibaren doğadaki bu dengeleri yer yer bozmaya başlamıştır. 20. yüzyıl ortalarında başlayan sanayi
üretiminin hızla artışı yeryüzünde doğanın dengelerini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. İnsanların üretim ve
tüketimleri hem canlı hem de cansız doğa üzerinde gittikçe artan baskılar ve tehditler yaratır duruma gelmiştir.
Bu süreç dünya ikliminin gitgide ısınmasına neden olmaktadır. Ozon tabakası, insan eylemleri sonucunda
inceliyor ve zararlı güneş ışınlarının yüzeye ulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle insan eylemleriyle atmosferi
bozmayı sürdürürse tüm canlılara yaşam sağlayan dünya, gelecekte yaşamı sürdürmek için uygun bir yer
olmayacaktır.
Dünya nüfusunun aşırı artışı, insanların üretim ve tüketimleri hem canlı hem de cansız doğa üzerinde baskı ve
tehditler yaratır duruma gelmiştir. Doğal kaynaklardan yaralanmak ile doğada bulunan bitki ve hayvan türlerini
bir daha üretilemeyecek biçimde yok etmek arasında önelim fark vardır. Hayvan türlerinin neslini tüketen
eylem, aşırı avlanma ve onların yaşam alanlarını daraltıp tahrip etmekle yapılmaktadır. Avcılığın yaygınlaşması
ve aşırı avlanma eylemi, av sürülerinin kimi tabakalarının kendilerini yenilemesine nüfuslarını artırarak
nesillerini sürdürmelerini engellemektedir. Devlet av hayvanları stokunu artırmak, kendi egemenliği alanlarında
yasal düzenlemelerle korumaya çalışırken, bir yandan da avlanma alanları oluşturarak avlanmaya izin
vermelidir. Döllenme dönemlerinde avlanma yasakları getirerek hayvanların yumurta ve yavrularını koruması
için önlemler almalıdır. Ulusal park alanları oluşturularak, buralarda avlanmayı yasaklayarak yaban
hayvanlarının üremlerini sağlamalıdır. Bitki türlerinde en çok tahrip edileni ormanlardır. Ormanların yok olma
tehlikesi orman yangınları, tarla açmaların önlenmesi ile azaltılabilir. Artan nüfusun yarattığı istem toplumun
sağlıklı, dengeli beslenmesi için hayvansal protein üretiminin artırılması, hayvan varlığı üzerindeki baskıyı
artırmaktadır.
Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması İçin Uluslararası Birliğe (International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources 'IUCN' ) göre, dünyada bilinen 10 bin kuş türünün %12'si ve bilinen 5500 memeli
hayvan türünün %2.1'i yok olma tehlikesi altındadır. Dünya denizlerinde elde edilemeyen su ürünleri gizilgücü
her geçen gün hızla azalmaktadır. Saptanan kimi verilere göre, dünya denizlerinde hasat edilemeyen su ürünleri
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gizilgücü, 1966 da %50 iken bu oran 1970 de %46’ ya ve 1980 de %30'a düşmüştür (Bulutoğlu, 2008: 282).
Dünyada bilinen tatlı su balık türlerinin yaklaşık %30'undan daha çoğu tarihsel zaman sürecinde ya nesli
tükenmiştir ya da ciddi tehlike altındadır. Kuzey Amerika da tatlı sularda yaşayan 123 hayvan türünün 1900
yılından bu yana çoğunun nesli tükenmiş ve çok sayıda tür de yok olma tehlikesi altına girebilecektir (Reece
vd., 2015: 1239). Hemen her ülkede özellikle 1970'li yıllarda çevreyi korumak için yasa, yasa gücünde
kararname tüzük, yönetmelik, genelge çıkarılmıştır. Ancak hiçbir ülkede yasal düzenlemeler ile doğayı koruma
istenilen düzeyde doğa korunamamış ve bütün ülkelerde kimi düzeltici girişimler yapılmış olsa da çevre
sorunları giderek artmıştır.
Doğanın korunması yalnızca doğal alanların vahşi yaşamın korunması değil, geçmişten kalan yapı ve nesneler
gibi tarihsel değerlerin korunmasını da kapsar. Ekinsel ve doğal varlıkları hangi ulusa ait olursa olsun bu
varlıkların korunması insan hakları bakımından çok önemlidir. Tarih, sanat ya da bilim açısından ayrıksı
(istisnai) evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resimler, kazıbilim (arkeoloji) yapılar, kitabeler, anıtlar
olarak nitelenen kültürel kalıntılardır. Uluslararası düzeyde doğanın korunması öncülüğünü BM’in girişimi aynı
zamanda çevre politikalarının oluşturulmasında önemli bir başlangıç olmuştur. Doğadan nesli tükenen her canlı,
kaybolan her habitat, kirlenen her alıcı ortam, doğanın kendini yenileme gücüne zarar vermektedir. Doğanın
bütünlüğü, sınırlılığı ve geri tepmesi nedeniyle gelecek nesillerin ve öteki canlıların yaşamlarının güçleşmesi
hatta yok olması nedeniyle doğanın yerel, ulusal, uluslararası ve bütün dünya bireyleri tarafından korunması
gerekmektedir. Çevre politikaları, her ülkede farklı erekleri gerçekleştirmeye yönelmiş olmakla birlikte hemen
hemen her yerde üzerinde birleşilen ortak ereklerden söz edilebilir. Çevre politikalarının belirlenmesinin ve
uygulanmasının temel koşulu tanılamadır. Sorunların ve nedenlerinin saptanması, bunların çözümünde
dayanılacak amaç ve ilkelerin belirlenmesi gerekir (Keleş vd., 2015: 244). Doğal kaynaklar yaşamın
sürdürülmesini sağlayan nesnelerin tümünü içerir. Başka bir anlatımla doğal kaynaklar, güneş ışığı, su, hava,
toprak, petrol, madenler gibi birçok öğenin tümüdür. İnsanlar için en önemli sorun gereksinimlerin karşılanması
ile çevrenin korunması arasında belli bir dengenin kurulmasıdır. İnsanlar en azından korumak, geliştirmek,
genellikle kullanmak, işletmek amacıyla doğaya müdahale etmektedir. Zaman süreci içinde insan etkinlikleri
doğadaki ilişki dizgelerinin bozulmasına neden olmuştur.
Bu büyük sorunu çözmek için yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşların yürüttüğü kimi önemli girişimler ve
düzenlenen sözleşmeler olmasına karşın doğa her geçen gün daha çok kirlenmekte, kaynaklar hızla azalmakta,
türler kaybolmaktadır. Çevre konusunda uluslararası düzeyde ilk değerlendirme Birleşmiş Milletler tarafından 5
Haziran 1972’de Stockholm’de toplanan konferansla ortaya konmuştur. BM’nin bu girişimi aynı zamanda çevre
politikalarının oluşturulmasında önemli bir başlangıç olmuştur. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
vardır. Bunun içinde doğanın bütünlüğünün korunması gerekmektedir. Çevreyi geliştirmek, korumak ve
kirlenmesini önlemek devletin olduğu kadar bireylerinde görevidir. Bireylerin çevre hakkının bir gereği olarak
çevresel konularda alınan kararlara katılımının sağlanması bu görevlerini gerçekleştirebilmelerinin ön
koşuludur.
5. YÖNETİM KARARLARINA HALKIN KATILIMI
Ülkelerin siyasal rejimleri yönetimleri birbirinden farklıdır. Ama her türlü siyasal rejimde yönetenler ve
yönetilenler olmak üzere iki küme vardır. Yönetim hukukunun sağladığı yetkileri kullanan ve yönetim
hukukunun ön gördüğü görevleri yerine getirme yeteneğine sahip olanlara yönetici, yöneticilerin eylem ve
işlemlerine konu olanlarına da yönetilen denilmektedir. Yöneticiler genel olarak, yönetim hukukunun sağladığı
yetkileri kullanırlar. Yönetilenler kapsamında, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve öteki kamu kuruluşları yer
almaktadır. Yönetilenler arasında en önemli kümeyi gerçek kişiler oluşturmaktadır. Bireyler kamu
hizmetlerinden yararlanmakla birlikte demokrasinin geliştiği ülkelerde bireylerin yalnız kamu hizmetlerinden
yararlanması yeterli görülmemekte, bireyin yönetime katılması da istenmektedir (Gözübüyük, 1993, 12). Dünya
ülkelerinin çoğunda demokrasi rejimi ya hiç uygulanmamakta ya da bir tür göstermelik bir rejim olarak
uygulanmaktadır. Bu tür ülkelerde halkın yönetime katılması ancak aralıklı olarak yapılan genel ve yerel
düzeydeki seçimlerle olabilmektedir. Yönetimde halkın olduğu bir siyasal düzen olan demokrasi, yasal iktidarın
halkta olduğu bir rejimdir. Demokrasiyi ABD başkanlarından Abraham Lincoln şöyle tanımlamıştır: ''Halkın,
halk tarafından, halk için yönetimidir''. Demokrasi rejimi açık tartışmaya, ikna etmeye ve uzlaşmaya dayanan bir
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yönetim biçimidir. Demokratik tartışmanın temel özellikleri arasında farklı fikirler hepsine eşit ilgi, bunun yanı
sıra her fikrin açıklanma ve dinlenme hakkının olması vardır (Giddens, 2010: 374).
5.1. Çevresel kararların alınmasına halkın katılım hakkı
Katılım, çağımız demokrasilerinde, hemen bütün ülkelerde kabul edilmekte, özellikle günümüz yönetim
dizgelerinin giderek yoğunlaştığı, karmaşıklaştığı, ağırlığını ve önemini günden güne daha çok ortaya
koymaktadır. Katılım, demokratik yönetimlerde birey için önemli bir haktır. Halkın, yönetimin alacağı kararlara
katılımı, birçok sorunları anlamasına ve düşüncelerini açıklamasına yardım edecektir. Her birey yaşamını
sürdürdüğü çevrenin durumuna ilişkin karar verme hakkına sahiptir. Bir toplumda bireyin konumu hangi
düzeyde olursa olsun yaşadığı çevrenin koşulları bireyi yakından ilgilendirir. Bugün tüm ülkelerde önemli
boyutlarda çevre kirliliği yaşanmaktadır. Ancak kimi ülkelerde çeşitli insan etkinliklerinin çevreye olan olumsuz
etkilerinden pek az söz edilmektedir. Çevre ile ilgili konulardaki karar alma süreçlerine halkın katılımı ilkesi,
çevrenin gerçek gereksinimleri ile ilgili daha iyi kararlar alınmasını sağlar. Bu ilke sürdürülebilir kalkınmanın
temel ön koşullarından biridir. Çevrenin korunmasında çevre hakkının kabulü ve uygulamaya konulması
insanlık için büyük önem taşımaktadır. Bilgi edinme, yönetim kararlarına katılım, yargıya başvuru hakları,
çevre haklarını savunmak ve doğayı korumak katılımcı demokrasi için gerekli araçlardır.
Halkın, bireylerin ve STK’ların; insanlığın geleceğini yükümlülük altına sokan yönetimlerin alacağı kararlara
katılımları için kimi haklara sahip olması gerekir. Katılımın gerçekleşebilmesi bu hakkı kullanacakların
katılacakları eylem ya da konulardan en az belli bir düzeyde bilgi sahibi olmasını gerektirir. Çevreyle ilgili çok
sayıda uluslararası metinlerde (Stockholm bildirgesi, Rio Konferansı bildirileri) bu hakka doğrudan ya da
dolaylı olarak yer vermişse de bu açıdan bireyin çevreyle ilgili konularda bilgi edinme, kamusal katılım ve
hukuksal yollara başvurma hakkıyla ilgili en önemli uluslararası belge Aarhus sözleşmesidir. Aarhus
Sözleşmesiyle getirilen ilkeler bu alanda önemli bir evredir. Bu sözleşme halka, çevre politikalarının
geliştirilmesi ve uygulanması konusunda güçlü bir dayanak oluşturmaktadır. Sözleşme ile getirilen güvence
toplumsal dengeyi ve güveni geliştiren önemli bir etkendir. Katılımcı bir yapı oluşması için karşılanması
gereken koşulların sağlanması önemlidir. Çevre politikalarının uygulama araçları, toplumun değişik kesimlerini,
üreticileri ve tüketicileri etkileyerek çevrenin korunmasına dönük olarak belirli bir davranış kalıbının
oluşturulması ya da davranışların değişmesini, çevre bilincinin gelişmesini sağlar. Bu başarılabildiği ölçüde
çevre politikasının belirlediği amaçlara ulaşılır. Çevre politikasının amaçları ile araçları bir bütün oluşturur.
Politikanın amaçlarını gerçekleştirecek araçların seçimi, amaçların belirlenmesi kadar önemlidir (Keleş, vd.,
2015: 279). Çevre için temel katılımcı araçlar şunlardır: Planlama, halka danışma, politika görüşmeleri, bilgi
edinme hakkı, kamu denetçiliği ve yargı yoluyla katılım. Çevre için belirtilen bu araçların etkin bir biçimde
kullanılabilmesi için, bireyin ve toplumun belli bir düzeyde, bilgi birikimine, çevreyi ilgilendiren disiplinler
arası bilgilerden haberdar olması ile yakından ilgilidir. Başka bir anlatımla halkın ve bireyin yönetim karalarına
katılmasının sağlanabilmesi, her şeyden önce doğa- çevre konuları hakkında belli bir düzeyde bilgi sahibi
olmasına bağlıdır. Çünkü katılımcı yaklaşım çevre sorunlarına çoğulcu bir odaktan bakar. Çevre politikalarının
oluşumu, yarışan çıkar katman kümeleri bakımından karşılıklı ilişkiye girdikleri demokratik bir süreçtir.
6. EĞİTİM VE ÇEVRE İÇİN EĞİTİM
Bireylerin her tür yaşam ortamında aile ya da oba türünden dar bir ekin çevresiyle sınırlı da olsa bir eğitim
sürecinden geçmesi kaçınılmazdır. Yaygın eğitim denen bu süreç ilkel ya da uygar tüm tolumlar da bugünde
yürütülmektedir. Ancak uygarlığa yönelik hiçbir toplumun öyle bir eğitimle yetinebileceği söylenemez.
Uygarlık yolunda ilerlemenin başlıca koşulu, çağın gereklerini karşılamaya yeterli aynı zamanda bireyin ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda gelişmesine elveren izlenceli eğitimdir (Yıldırım, 2016: 327).
Eğitim, bireylere uygun oldukları düzeylere ve konumlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlayan yaratıcılık
isteyen bir düşünce alanıdır. Eğitim bireye özgü yeti ve özellikleri içeren bir etkinliktir. Eğitimin uygar bir
yaşam açısından önemi giderek artmaktadır. Belli bir eğitime dayanmayan bilimden söz edilemeyeceği gibi
bilimi bir bilgi birikimi, daha da önemlisi bir düşünce ve araştırma yöntemi olarak özümsememiş bir eğitimin
yeterliliğinden de söz edilemez (Yıldırım, 2014: 325). Eğitim, öğretimi içermekle birlikte onu aşan daha
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kapsamlı bir kavramdır; kişinin bilgi, beceri edinmesinin yanı sıra belli davranış biçimlerini kazanmasını,
dünyaya bakışta ve sorunlara yaklaşımda daha nesnel, ussal ve imgesel bir görüngeye (persfektif) ulaşmasını
öngören çok yanlı bir süreçtir (Yıldırım, 2014: 326). Biçimsel eğitimin yanı sıra biçimsel olmayan eğitim
bireyin gelişmesinde oldukça önemlidir. Yaparak, yaşayarak ve görerek öğrenme çeşitli biçimsel eğitim
biçimleridir. Eğitim, insan sermayesini bireylerin üretken yeteneklerinin bir göstergesi olarak ele almaktadır.
Birey, biçimsel ve biçimsel olmayan öğrenme türleriyle biçimlenmekte ve yaşamını sürdürmektedir. İnsan
sermayesini bireylerin üretken yetenekleri oluşturmaktadır. Bireylerin yeteneklerini ortaya çıkaracak olan olgu
her düzeydeki eğitimdir. Geleneksel üretim faktörleri (sermaye, emek ve toprak) kullanıldıkça değer kaybına
uğrar iken, bilginin değeri kullanıldıkça ve paylaşıldıkça artmaktadır. Bilgi sınırlamaya bağlı olmayan bir insan
sermayesidir. Bilginin, öteki üretim faktörlerinden farklı olarak, aynı anda farklı etkinliklerde paylaşılıyor
(kullanılıyor) olması değerine değer katmaktadır (TÜSİAD, 2006: 21). Bilgi beyni canlandırır. Eğitim ile birey
bilgi sahibi olur ve uzağı görme yeteneğini güçlendirir. Alışkanlıklar bilgiden daha çok alıştırma, uygulama ve
iyi çevrede yaşama ile kazanılır. Eğitim, birey gönencinin temel öğelerinden biridir. Bireylerin ve toplumların
daha ileri bir yaşam düzeyine erişmesinde önemli bir yeri olan eğitim, toplumların gelişmesinde büyük katkı
sağlamaktadır. Toplumsal bir varlık olarak insanlar, toplum yaşamında kayıtsız ve koşulsuz yaşayamazlar.
İnsanlar davranışlarını birçok konuda bir arada yaşadıkları öteki insanların isteklerine uymak zorundadırlar.
Bireylerin en önemli yapması gerekenlerden biri belli bir alanda öğrenme gücünün bulunduğunu gösteren
yetenekleri ile çok yönlü gelişmesidir. Bireylerin başka insanların mutluluğunu düşünmesi en yüce
değerlerdendir. Yalnız kendi mutluluğunu düşünen bir görüş iyimser değildir. Eğitim böyle bir görüşe yer
vermez.
Eğitim, toplum üyelerine kazandırılan bilgiler için insana yapılan uzun süreli bir yatırımdır. Bu yatırım ile
insanlar edindikleri bilgilerle daha üretken olurlar ve olanakları daha iyi kullanırlar. Bu alana yapılan yatırımlar,
kalkınmayı destekleyen en önemli yatırımlar arasında yer alır. Sanayi devriminden beri her ülke yönetimleri
insan kaynaklarının eğitilmesinin topluma daha çok ve daha iyi katkısının olacağına inanmışlardır. Eğitim,
istenilen bir yaşam düzeyine erişme çabası olan toplumsal, ekinsel ve ekonomik kalkınmanın en etkili
araçlarından biridir. Eğitim aynı zamanda kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelikte elemanların
yetiştirilmesinde başlıca bir araçtır. Ayrıca eğitim bireylere doğal ve toplumsal çevreleri tanımak bilinçli hareket
etmek odaklarını artıran en önemli toplumsal hizmettir. Bunların yanında toplumun yaratıcı gücünü arttıran ve
verimliliğini yükselten eğitim, toplum içinde bireylere yeteneklerine göre yetişme olanağı sağlayarak toplumsal
adalet ve fırsat eşitliğini gerçekleştiren en önemli etkili araçtır.
6.1. Eğitimin Tanımı, Amacı ve Toplumdaki Yeri
Eğitim, bireylerde davranış değişikliği oluşturma ve insanları geleceğe hazırlama beceri ve farkındalık
kazandırma işlevidir. Bireyin toplumsallaşmasında eğitimin önemli rolü olduğu bilim insanlarınca genel kabul
görmektedir. Eğitim, istendik düşüncede davranış, değer yargısı, bilgi ve becerileri bireye kazandırmak, bireyde
değişiklik yaratma sürecidir (Geray, 2003: 291). Eğitimin toplumdaki temel işlevlerini iki kümede
toplayabiliriz. Birincisi, bilimsel gelişmeleri ve ekinsel birikimi yeni nesillere aktarmak, bireyin doğal ortama ve
toplumsal yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmasıdır. İkincisi, bireyin doğal ve toplumsal çevreyi
değiştirmek ve geliştirmek konusunda bireyleri duyarlı, bilinçli ve yetkin kılmaktır. Eğitimin belirtilen birinci
işlevi toplumda kurulu düzeni var olan ekinsel, ekonomik, siyasal, doğal ve yapay çevreyi değiştirmek,
geliştirmekten çok bu koşullara ve ortamlara uyum sağlamayı bireye öğretir. Bu anlamda eğitim, egemen olan
toplumsal, ekonomik, siyasal düzeni koruyup sürdürmeyi sağlayıcı ve tutucu bir niteliğe sahiptir. İkinci işlevin
ağır bastığı bir eğitim dizgesi, toplumu, çevreyi değiştirmek, geliştirmek için bireye katılımcı bir halk, yurttaşlık
bilinci ve duyarlılığı sağlar (Geray, 2002: 291). Doğanın korunmasına katılanlar bilgi kullanmak zorunadırlar.
Bireylerin bilgiyi kullanabilmeleri için öğrenmeleri gerekir. Çünkü bireyler bilgi sayesinde daha bilinçli
davrandılar ve daha üretken olurlar. Eğitimin insan kaynaklarının verimini artırmadaki etkisi önce sağduyu ile
sonra yapılan bilimsel araştırmalarla ve istatiksel verilerle saptanmıştır. Eğitim, belli yaş kümlerindeki
bireylerin yasaklarla belirlenmiş bir zamanda dönüşümü sağlamakla sınırlandırılmış bir eylem değildir.
Bireylerin toplumun gereksinimlerine göre ne zaman eğitilmeleri gerekirse eğitim görevinin o zaman yapılması
gereklidir
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6.2. Çevre İçin Eğitim
Çevre için eğitim (ÇİE) disiplinler arası bir eğitim ve öğretimi gerektirir. Böyle bir çevre için eğitim bireyleri
çevre konusundaki eleştirel araştırmalara yönelik eylemlere sokarak yapabilir. Bu bütüncü bir eğitim için
katılımcı öğrenme yöntemleri geliştirilmelidir. Katılımcı öğrenme, bireylerde eleştirel düşünmeyi, sorumluluk
almaya yöneltir. Bireyleri konuya katan eğitsel etkinlikler onlara doğa ve çevre sorunları konularında
çözümlemede eleştirel düşünce becerilerini geliştirmede yardımcı olabilir. Çevre ve çevrenin gelecek için
korunmasında, “açık hava eğitimi” ve “deneyimsel öğrenme” önemlidir. Çünkü bu iki öğrenme biçimi de çevre
içinde gerçekleştirilmektedir. Bu deneyimler, bireylerin doğayla etkileşime girmesini, ekolojik süreçleri ve
insanın çevreye etkisini anlamasını sağlayacaktır. Bu yönetmeler aracılığıyla bireyler, çevresel konularda
araştırmalar yapma olanağını elde ederler, gözlem, kaydetme, yorumlama becerilerini geliştirler. Genel
farkındalıklardan temel eğitme kadar çeşitli düzeylerde ve derecelerde yer alabilir. Çevre için eğitimin temel
özelliği, çevre sorununu bir bütün olarak görmeyi sağlamasıdır.
ÇİE, bireyin çevre sorunlarını çözmek için kullanabileceği çevre bilgisini, becerisini ve yeteneğini geliştirmeyi
amaçlar. Çevreye yönelik araştırma ve sorun çözme etkinlikleri, çevre için eğitimle bireysel deneyimler,
eleştirel bilinç ve ilginin gelişimini arttırabilecektir. Çünkü çevre içinde yapılan doğrudan eğitim, araştırma,
sorun çözümü, iletişim için gerekli olan becerilerin gelişimini sağlamakla birlikte, geniş bir bilgi ve anlayış
edinimini de sağlayabilecektir (Palmer, 2003: 144). Dünyada 1970'li yıllardan sonra başta Amerika olmak üzere
hemen her ülkede yasal düzenlemelere gidilerek ÇİE’in toplumsal bir gereklilik olduğunu vurgulayan girişimler
sürdürülmektedir. Konuya özgün yapıtlar, makale türü yazıtlar yayımlanmaya başlamış ve konferanslar
düzenlenmiştir. Doğayı insan etkilerinin yaptığı tahribattan korumak ve insanları bilinçlendirmek için Birleşmiş
Milletler, doğa değerlerini korumak ve dünya kamuoyuna duyurmak için belirli günler ilan etmiştir. Bunların
başında ; “Dünya Barış Günü”, “ Hayvanları Koruma Günü” (4 Ekim), “Dünya Su Kaynaklarını Koruma Günü”
(21 Mart), Çevreyi Koruma Günü (5 Haziran), bunun gibi çok sayıda koruma günleri belirlenmiştir. Ekonomik
ve toplumsal konularda olduğu gibi, çevre sorunlarının çözümünde ve doğanın korunmasında eğitimin giderek
önemi artmaktadır. Bireylerin yetiştirilmesi için eğitime önemli görevler düşmektedir. Çevre sorunlarının
temelinde toplumsal, ekinsel ve ekonomik etmenler yatmaktadır. Karmaşık nitelik taşıyan çevre sorunlarının
çözümü için eğitme tek ve etkin çözüm yolu olarak bakılması hem toplumdaki değişim süreçleri açısından hem
de eğitiminin niteliği açısından yanıltıcıdır. Eğitimden çevre sorunlarının çözümünde de bireyleri değiştirme ve
geliştirme aracı olarak yararlanılabilse de büyük ölçüde eğitim dizgesinin ve eğitsel etkinliklerin yöneleceği
amaçların içeriğine, özüne, niteliğine bağlıdır (Geray, 2002: 291). Ancak yine de toplumsal konularda olduğu
gibi çevre sorunlarının çözümünde de eğitimin en önde gelen öğe olduğu bilim insanlarınca benimsenmektedir.
Bireyin bilgi, bilinç ve duyarlılığını arttıracak olan eğitimdir düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır. Çevre
sorunları, kökeninde toplumsal, ekonomik, ekinsel etmenlerin yarattığı çok karmaşık nitelik taşıyan sorunlardır.
Ancak çevre sorunlarının çözümünde bir üst yapı kurumu olan eğitimin niteliği yönünden yeterli olduğu
söylenemez. Özek ve yerel yönetimlerin uyguladıkları politikaların etkisini en çok halk kesimi duyumsar.
Kamuyu yönetenler ne kadar iyi niyetli olsalar da, eğer halk denetiminden ve etkisinden uzakta iseler, en iyi
olasılıkla insanların gereksinimlerine karşılık veremezler, en kötü olasılıkla ise kendi çıkarlarına hizmet eder ve
sonunda yozlaşırlar (Giddens, 2010: 374). Günümüzde çevrebiliminin içerdiği bilgiler birey açısından ve
toplum açısından büyük önem kazanmıştır. Çevrebiliminin ana konuları, açık seçik bir biçimde ve öğrenme
sürecini kolaylaştırıcı yalın bir teknik yaklaşımlar çerçevesinde sunulması sağlanmalıdır. Çevreye yönelik
gerekli ve önemli bilgilerin öğrenme sürecini erek olarak alır biçimde vermelidir. Çevrebilimine ilişkin ana
bilgiler, yeni gelişme ve ortaya çıkan sorunlar açık seçik bir biçimde bireye sunulması temel amaçtır. Eğitim
için konuların birbirleriyle genelden özele doğru olan ilişkilerini çok iyi bilmek içeriği dengeli bir biçimde
seçebilmek ve hepsi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Günlük yaşamdan çok sayıda örnekler seçilerek
eğitimde malzeme olarak kullanılmalıdır. Çevre yönetimi süresince etkin bir biçimde halk katılımının
sağlanabilmesi çevre konusunda bilinçlenmiş ve önemli ölçüde örgütlenmiş duyarlı, bilgili bir halk
topluluğunun varlığına bağlıdır. Çevre konusunda duyarlılığın düşük olduğu toplumlarda halk yığınlarının
yönetimin alacağı/vereceği kararlar sürecine katılımı ya hiç yok ya da çok sınırlıdır. Çevre sorunlarının çok
yönlü ve karmaşık oluşu nedeniyle, bu sorunların çözümünde halkın karar sürecine katılımı büyük önem
taşımaktadır. Kamu yönetimlerinin sağlıklı işleyebilmesi açısından halkın yönetime katılımı önemlidir. Çevre
yönetimine halkın katılımının sağlanması ve duyarlı halk yığınlarının oluşturulmasında yaşanan çevre
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sorunlarının başında karar alıcıların/vericilerin halkın katılımına olanak tanımaları gelmektedir. Genel olarak
çok ülkede halkın örgütlenmesinin düşük düzeyde olması nedeniyle katılım sınırlı kalmaktadır. Çevre yönetimi
kararları sürecine halkın katılımının sağlanması ve duyarlı halk yığınlarının oluşturulmasında karar
alıcıların/vericilerin halkın katılımına yeterli düzeyde olanak tanıdıkları söylenemez.
Cahil toplumun çağdaşlaşması, örgütlenmemiş yüzeysel bir görsel bilgilenmedir. Bilgi, var olmanın bir uzantısı
haline dönüşmedikçe toplumsal yaşamla doğal bir ilişki kurulamıyor (Kuban, 2014: 28). Eğitimde birikim
önemli bir faktördür. Bir toplumu, dünyaya ortak edecek temel öğeler eğitim- öğretimin çağdaş ölçünleri
düzeyine yükseltilmesi, bilim ve teknolojidir. Çağdaş bir yaşam ölçü olmadığı zaman otoriter rejimler ile
yönetilen toplumlarda bilim ve teknoloji çok sınırlı gelişmektedir. Bilgi, uzun bir süreç sonunda birikmektedir.
Bugün, yani 21. yüzyıl insanı büyük bir bilgi birikimiyle yaşamını sürdürmektedir. Dünyada bilgi çokluğu
sadece bilimin gelişmesi ve teknolojinin sunduğu yaşamsal kolaylıklarda değildir. Çağdaş teknoloji geç
kapitalizmle birleşerek bir yandan doymayan toplumlar, öte yandan doymayan üreticiler yaratmaktadır (Kuban,
2014: 71). Çevresel okuryazarlık çevre için eğitimin en temel amaçlarından biri olarak görülmektedir. Çevresel
okumasızlık, çevresel kavramları, süreçler ve konuları anlamama bilmeme durumdur. Çevre için eğitim ile birey
çevresel kavramları doğru tanımlayabilir. çevresel dizgelerin birbiriyle olan ilişkilerini, örgütlemelerini ve nasıl
işlediğini değerlendirebilir. Çevre okuryazarlığının ileri evrede yüksek derecede gelişmiş bilgiye sahip birey
çevre hakkında gerekli bilgiye, toplumsal, ekonomik ve siyaset süreçlerinden çevreyi nasıl etkilediği hakkında
bilgi birikimine sahiptir. Ayrıca çevresel bilgi sentez yapabilme yorumlama ve çevrenin sürekliliği için eylem
yönünde kapasitesini gösterir. Hiçbir toplum doğadaki varlıklar hakkında tam anlamıyla okumaz yazmaz (cahil)
değildir. Her birey ve toplum az çok doğa ve çevre hakkında bir bilgiye sahiptir. Ama insanların bilgiyi
kullanma ve işleme yöntemi kişiden kişiye değişir. Bilimsel bilgi her anlamda olduğu gibi doğa değerlerini
anlama konusunda da başvuru (referans) noktasıdır.
Elbette ki eğitimin ekonomik ve toplumsal yararları daha önce belirtilen öğelerle sınırlı değildir. Doğayı koruma
açısından bilim ile ortakduyu arasındaki ilişki de son derece önemlidir. Ortak duyu, genel bir algılama
çerçevesidir. Başka bir anlatımla doğayı korumak ortak bir uzlaşıdır. Ancak, bireyin bilinçlenmesi oldukça doğa
kaynaklarının korunması bakımından önemlidir. Doğanın korunmasına halkın katılımında, toplumbilimler
metodolojisi içerisinde ortak uzlaşının payı bilimsel yönden anlaşılır duruma getirilebilir. Doğanın bozulması ve
kirletilmesi en çok insan etkinliklerinden ileri gelmektedir. Bütün bilim çevreleri bu olguyu benimsemektedir.
6.2.1. Çevre İçin Eğitim Kavramı ve Tanımı
Çevre sorunları günümüzde öyle büyük boyutlara ulaşmıştır ki bireyler, yerel yönetimler, ulusal yönetimler,
uluslararası örgütler çözüm üretmekte çaresiz kaldıkları söylenebilir. İklim değişiklikleri, ozon tabakasının
incelmesi, asit yağmurları, ormansızlaştırma küresel anlamda tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Çevre,
çok geniş kapsamlı olgudur. Çevre için eğitimin de kapsamlı olduğu söylenebilir. Çevre için eğitim sadece
biyoloji, ekoloji ya da dış çevre ile ilgili etkinlikleri ifade etmemektedir. İngiltere ve Galler’de Ulusal Müfredat
için ÇİE Konseyi, sürdürülebilir gelişim eğitimini tanımlamıştır. Yapılan bu tanıma göre sürdürülebilir gelişim
eğitimi, insanları yeryüzünü tahrip etmeden yaşam kalitesini iyileştirecek öğeleri bireysel, toplumsal, yerel ve
küresel düzeyde gerçekleştirme yönünde bilgi, beceri ve değerleri geliştirmeye, kararlara katılmaya yetenekli
kılma süreci olarak tanımlamaktadır (Onur, 2016: 29). Bu tanım bugünkü insanları sürdürülebilir bir gelecek
için sorumluluk yüklemeye yöneltmektedir. Bu tanım bireye çevre sorunlarının nedenlerini anlamasını içerir
(Onur, 2016: 29).
Çevre için eğitimin en yoğun tanımı 1977 yılında UNESCO’nun desteği ile Tiflis’te uluslararası bir konferansta
geliştirilmiştir. Yapılan tanım ise; halkın çevre ile ilgili sorunlar hakkında bilgisini, farkındalığını artıran,
sorunalara yönelik gerekli becerileri, yeterlilikleri geliştiren bilgili kararlar almayı, sorumlu eylem üstlenmeyi
sağlayan, tutumları, yüklenimleri destekleyen bir öğrenme sürecidir (UNESCO, 1978).
Genel olarak çevre için eğitimin temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Meredith vd.,2000: 5): Çevre ile ilgili
konular ya da sorunlarla ilgilidir. Çevre için eğitim disiplinler arası bir yapıdadır. Bireylerin gereksinimleri ve
ilgi alanlarına göredir. Yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir. Doğru ve gerçek bilgilere dayanmaktadır.
Dengeli ve tarafsız bir bilgi sunulmaktadır. Çevre için eğitimde öğrenme ortamı olarak olabildiğince dış
ortamdan yararlanılır. Yerelden küresele eş özeli, yerelle uyumlu, sorun formüle eden, görgül olmaktan daha
çok normatif, ileriye dönük, öngörüşlü açık durumlarda işleyen, konu temelli, alan temelli, esnek, uygulanabilir
öğrenci özetli, kaliteye değer vurgu, örnek niteliğinden doğrusal değil sistemik düşünme, bilişselle bütünleşmiş,
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duygusal, esnek, uyarlanabilir, yorumcu, sentetik, genişleyen eylem yönelimli. (Smith, 2006: 247-264) Hedef
yığın her yaştan bireyler ve toplumun bütün alanlarıdır. Çevre için eğitim, çevre niteliği ile ilgili sorunlar
hakkında uygun kararları verebilmeleri ve yerinde davranışları gösterebilmeleri amacıyla bireyleri geliştiren
uygulamaları kapsamaktadır. Çevre için eğitim, çevre bilimi ile eğitim bilimleri gibi iki farklı bilim
disiplinlerinin sentez edilmesiyle ortaya çıkmış yeni bir alandır. Bu eğitimde kullanılan kavramların çoğu salt
nesnel şeyler olmayıp, insanların zihinlerinde oluşan somuta dayalı kavramlar ve imajlardır. Bu nedenle çevre
için eğitim, özü gereği içerik bakımından her disiplini yakından ilgilendirmektedir.
6.2.2. Çevre İçin Eğitimin Amaçları
Çevre için eğitimin amacı çevre sorunlarını çözüme ulaştırmada bireyin bilgisini artırmak, özel becerilerini
geliştirmek ve bireye doğa değerlerini, koruyucu kollayıcı duyarlılık kazandırmaktır. Başka bir anlatımla
bireyde çevreye karşı bir sorumluluk ve özen gösterme duygusu geliştirmek çevre için eğitimin amacıdır. Çevre
için eğitimin amaçları, erekleri, ilkeleri ve içeriğinin yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası çalışmalar da, resmi
belgelerde tanımlanmaya çalışılmıştır. Çevre için eğitimin amaçları; Çevre için temel oluşturan Avrupa Çevre
İçin Eğitim Önergesine göre bu etiğimin amacı, çevrede var olan sorunları olası çözümler konusunda halkın
farkındalığını artırmak, tam bilgi ve aktif katılımlı bireyi, çevrenin korunmasında doğal kaynakların aşırı
savurganlığa gitmeden kullanılmasına hazırlamaktır. Avrupa Birliğinin (AB) birçok üye ülkesinde üzerinde
durulan noktalar kimi değişiklikler göstermekler birlikte, çevre için eğitimin amaçları dört kümede toplanabilir:
Bilgi aktarımı, yeni davranış örüntülerinin yaratılması, çevreyi, korumak ve geliştirmek için gerekli değerlerin
tutumların ve becerilerin geliştirilmesi, doğa ve çevreyi korumanın hem çevrenin hem insan ile doğa arasındaki
etkileşimlerin karmaşıklığının farkında olmanın geliştirilmesidir.
Bartosh’a göre ABD çevre için eğitim kaynaklarında en çok dikkat ve sorumlu yurttaş gelişimine yönelmiştir.
Çevre için eğitim ile bireye sorumlu davranış örüntüleri; aynı zamanda çevre adına eylemde bulunmak için
gerekli farkındalık beceri, bilgi ve tutum geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Çevre için eğitime her yurttaş
ulaşmalı ve onların çevresel sorunları çözmekte etkili bir rol oynamalarına katkıda bulunmalıdır. Çevre için
eğitimin temel amacı, çevre bilgisine sahip olan bireysel ve toplumsal olarak yaşam kalitesi arasında dinamik
bir denge kurmaya çalışan yurttaşlar yetiştirmektir (Geray, 2002: 20). Çevre için eğitim, bireyin çevre
sorunlarını çözmek için yararlanabileceği ve kullanabileceği doğa bilgisini ve becerisini geliştirmeyi amaçlar.
Amaç ise, bireyin becerilerini geliştirmek, toplum için daha geniş bir bağlamı yaratmak, doğa hakkındaki bilgi,
bilimsel araştırmalarla elde edilebilir. Çevreyi algılamanın yolu deneyimlenmiş olgulardır. Biyofiziksel çevreye
ve bütün öğelerine ilişkin bilgi anlayışını geliştirmek, çevrenin niteliğine ilişkin farkındalığı, kaygıları, aynı
zamanda sorumlu davranış örüntülerini geliştirmektedir. Çevresel etik, farkındalık, çevresel sorunları anlama,
eleştirel düşüncede ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi destekler. J.A.Palmer’e göre; Çevre için eğitim,
insan, onun ekini, biyofiziksel çevre arasındaki ilişkiyi anlamak, değerlendirmek için gerekli becerileri,
tutumları geliştirmeye yönelik değerleri ve aydınlatıcı kavramları tanıma sürecidir (Onur, 2016: 18). Çevre
sorunlarının büyük boyutlara ulaşmasında insan eylemlerinin payı çok yüksektir. Bu nedenle çevre sorunlarının
arkasında yatan gerçek olgu ile ilgili olarak bireylerin öncelikle kendilerini sorgulamaları gerekmektedir. İnsandoğa ilişkilerinin yapılandırılabilmesinde bireylerin bilgi, bilinç ve becerilerinin yükseltilmesi eğitim ve
uygulamalarla kazandırılmalıdır. Bireye kazandırılacak bilinç ve beceriler ile doğanın çevre kirliliği tehlikesi
altında olduğunu farkederler. Bireyin doğal ortamı algılamasını sağlamak, değer ve davranışlarını olumlu yönde
etkilemek için çevre bilincinin geliştirilmesi sürekli bir eğitimle sağlanabilir. Başka bir anlatımla çevre
eğitiminin amacı bireyin bilincini geliştirerek, becerisini arttırarak farkındalık yaratarak doğal çevreyi koruması
ve kullanmasında olumsuzluklardan sakınmasını sağlamaktır. Bireyde çevre bilincinin geliştirilmesi ile
ulaşılmak istenen temel amaç, doğal kaynakların ve güzelliklerinin korunması, sürdürülebilirliği için
bireylerdeki sorumluluk duygusunu geliştirmektir. Çevre hakkında verilecek bilgi sadece kavramlar ve
istatistiksel verilerle ilgili bir bilgi yığını olmayıp; bireylere sorunları özümleme, kestirimde bulunma, akıl
yürütme, sorgulama, gözlemde bulunma, karşılaştırma yapma, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme,
yaratıcılığı yanında yaratıcı yansıtıcı düşünebilme, değerlendirebilme, açıklama, kendi kendini destekleme,
planlama, zihne yerleştirme, yorum yapabilme, sonuç çıkarma becerisi kazandırmalı ve yazanak
düzenleyebilmelidir. Eğitim, halkın düşünce gücü ve toplumsal disiplini geliştirmelidir. Halk politik olarak belli
bir birikime sahip olmalıdır. Halk eğitilerek çağdaş bilim, teknoloji ve dünya hakkında belli bir düzeyde bilgi
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birikimine sahip olmalıdır. İnsan ve öteki canlılar yaşamlarını sürdürmeleri için doğaya muhtaçtırlar. Dünyanın
cahil toplumları, sadece yaşadıkları günlerle ilgilendikleri için, gelecek yıllarda karşılaşacakları sorunlardan söz
ederek politika yapma olanağı yoktur. Uygarlık öğrenimi ailede başlıyor, köyde, kentte ve doğal çevrede
sürdürülmektedir. Uygarlık satın alınan bir mal değildir, bilgi ve davranışlar birikimidir. Bu birikim düşünce,
kavram, sözcük, duygu ve çevresel duyarlılık birikimidir. Haklarının olduğundan habersiz eğitimsiz ya da
eğitim düzeyi düşük bireylerin bulunduğu bir toplumda katılımcı demokrasi istemi kolay kolay doğmaz.
İnsanlığı eski çağların karanlığından çıkarıp, eşitlikçi bir toplumun bireyi yapma çağdaş dünyaya kazandırma
eğitim ve ekonomik bağımsızlıkla sağlanabilir. Yurttaşlık sonuç olarak eğitilmiş, etik ve politik bir
olgunlaşmadır. Katılımcı demokrasi farklılıklara izin veren bir rejim olduğuna göre, demokrasinin ilkelerini
taşıyıcı olan aktif bireyler oluşmadan başarılı olunması ya da başarı beklenmesi çok zor belki de olanaksızdır.
Halkın tartışma kapasitesini arttırmak için tartışılan konular hakkında belli bir düzeyde temel bir bilgiye sahip
olması gerekir. Çevre için eğitimin sonul amacı, çevrenin niteliği konusunda tepki verebilecek yurttaşlar
yaratmaktadır. (Onur, 2016: 43)
6.2.3. Çevre İçin Eğitimin Erekleri
Eğitim ve öğretim sürecinden geçen bireylerin doğa konularında sorumlu davranışlar sergileyebilmelerine
olanak sağlayıcı; özendirici bilgi, beceri ve değer yargıları ile donatılmış yurttaşlar olarak yetişebilmelerine
yardımcı olmaktır. Bu temel noktalardan hareketle çevre için eğitimin erekleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:
Çevre için eğitim, toplumun tüm kesimlerinde çevre konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bireyde kalıcı
davranış değişikliğini kazandırmak ve doğayı daha iyi tanımasını sağlamak. Bireylerin ve toplumların tüm çevre
ve çevre sorunları hakkında bilinç ve deneyim sahip olmalarına katkı yapmak. Bireylerin ve toplumların çevre
için belli değer yargıları ve duyarlılığı, çevreyi koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteğini
sağlamaktır. Bireylerin ve toplumların çevresel sorunların tanımlamaları ve çözümlemeleri için beceri
kazandırmak. Bireylere ve toplumlara çevre sorunlarına çözüm arayışı aşamalarının her düzeyinde eylemli
olarak katılma olanağına fırsat yaratmak. Bireylere ve toplumlara doğa, çevre, ekoloji konularında bilgi ve bakış
açısına sahip olmalarını sağlamaktır. Çevre bilinci, doğa ve çevrenin korunması, doğal kaynakların önemiyle
ilgili farkındalık düzeyinin yaratılması hatta toplumsal duyarlılığı arttırmak için ve bilinçli bir toplum yaratmak
eğitimin erekledir.
Çevre için eğitim ile birey, çevresinde olup biten doğa olaylarına karşı daha duyarlı doğal çevrenin özelliklerini
ve toplumsal çevre ile karşılaştırmalı olarak çözüm üretebilme yöntemleri geliştirebilmelidir. Bireyler çevre
sorunları ve çevre kirliliğine ilişkin bağımsız araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmalıdır.
Çevrebilimleri ile öteki bilim dalları arasındaki dinamik ilişkiler ve kaçınılmaz bağlantılar kurularak sorunların
temeline inilmelidir. Çevre ile ilgili olayları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde izleyerek kendi dışındaki
olaylarla bütünleşmesini duyumsamalıdır. Çevre için eğitimle birey, yakın çevresinde ve kendi yaşam ortamında
doğayı koruma felsefesini geliştirip uygulayabilen bir anlayışa sahip olmalıdır. Çevre için eğitimle doğal
çevrenin özelliklerini, dengesini bozmadan doğanın korunması ve gelişmesi için toplumsal etkinlikler
yaratabilen birey olabilmektedir. Çevre için eğitimin erekleri saptanırken bunların gerçekleşmesi için hazırlanan
izlenceler çok önemli işleve sahiptir. UN-UNEP 1997-2007 arasında ki dönemde hazırlatmış olduğu dört
yazanak ile yeryüzünün ekolojik sürdürülebilirliğinin ötesinde sömürülmesinin giderek kötüleşen sonuçlarını
ardı ardına sıralamaktadır (Cullinan, 2014: 50). Okul çağındaki nesillerin eğitimi yanında, üretim ve
yönetimdeki insan gücünün eğitimi ve yeniden eğitiminin de, özellikle teknoloji değişmesi sonucu bilgileri
eskimiş bireylerin yeniden eğitilmesi gerekir. Eğitimin birey için süreklilik ilkesi vardır. Bireylerin özel ve
kamusal yaşam projelerinin daha başarılı düzeyde gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve gizilgüçlerini
ortaya çıkarmak için eğitim gereklidir. Eğitim yaratıcılık isteyen bir düşün alanıdır. Çevre için eğitim
sanayileşmiş, sanayileşmemiş bütün ülkelerde artan bir ivme ile yeni arayışlara yönelmektedir. Bireyin çevreye
karşı uyumlu ve saygılı davranışlarının geliştirilmesinde aile ve eğitim-öğretim kurumlarına büyük görev
düşmektedir. Çevre bağlamında bir şeyin ayırdına varmak gerekir. Doğal ve insan yapısı fiziksel çevre sadece
bir maddi nesne olarak değil, toplumun o bağlamdaki duyarlılığı ile var olur. Çevre duyarlılığı toplumun doğaya
ve insan yapısı çevreye olumlu bir empati ile yaklaşması temeline dayanır (Kuban, 2014: 171). Bireyi yaradılış
özelliklerine, toplumun uygarlığa yönelik gereksinim ve değerlerine göre bilgi, beceri, davranışlarla donatma,
doğayı gerçekçi bir bakışla kavramaya yöneltme etkinliği olarak nitelediğimiz eğitim, uygulamalarında bu
ideale yaklaştığı ölçüde başarılı sayılır (Yıldırım, 2008: 329). Eleştirel düşünce eylem yeterliliği geliştirmek için
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temel bir koşuldur. Yeterli ilk öğrenme düzeyine dayanmakta olan bir olgudur. Çevreyle ilgili bilgi
(enformasyon) üretiminde güvenilir ve güncelleştirilebilir bir dizgenin geliştirilmesi, bunun etkin biçimde
kullanılması, konuyla ilgili kesimler arasında bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltecek eğitim izlencelerinin
uygulanması önemlidir. Çevresel bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltecek eğitim izlencelerinin uygulanması
önemlidir. Çevresel veri ve çözümlemelerin, karar alma süreçlerinin ve halkın bilinç düzeyinin geliştirilmesi,
amacıyla etkili bir çevre yönetim dizgesinin geliştirilmesi gerekir. Bilgi ve duyarlılık yükseltilmesi için, gerek
örgün, gerekse yaygın kanallardan yürütülmek üzere eğitim öğretimin aralıksız sürdürülmesi üzerinde önemle
durulmalıdır.
6.2.4. Çevre İçin Eğitim İzlencelerinin Temel Ereği
Çevre için eğitim izlenceleri başlangıçta en acil çevre sorunlarına yönelmelidir. İzlenceler arasında uyumlu
çalışma yapılmalı. Çok amaçlı iş tasarılarına dayanan izlenceler düzenlenmelidir. İzlencelerin ana ereği; birey
davranışlarında, düşüncelerinde değişme yaratılmasının sağlanmasıdır. Çevre için eğitim izlenceleri genellikle
bilgi ya da yorum izlencelerinden farklıdır. Bu izlencelerin bilgi dağıtmayı aşan ve alıcıları işin içine katan
erekleri vardır. Etkili çevre için eğitim izlencelerinin önemli ögeleri şunlardır:
-

Etkili çevre için eğitim izlenceleri, kurumun ya da örgütün misyonuna, alıcıların ereklerine,
bireylerin günlük yaşamına uygundur.
Etkili çevre için eğitim izlenceleri, ilgilileri, geliştirilmesinden değerlendirilmesine kadar
izlencelerin bütün ereklerine katar.
Çevre için eğitim izlenceleri, beceri sahibi katılımcılara kişisel ve yurttaşlık sorumluluğu duygusu
ile, çevresel konularda önleyici olmalarına yetki vermelidir.
Etkili çevre için eğitim izlenceleri birçok bakış açısını ve disiplinlerarası yönleri bütünleştiren kesin
ve dengeli izlencelerdir.
Etkili çevre için eğitim izlenceleri eğitimde “en iyi” pratikleri kullanarak öğretim açısından ses
getirirler. (Onur 2016: 62-65)

Çevre için eğitimin başarılı olmasında yerel toplulukların örgütlenmesi oldukça önemlidir. Yerel yönetim
kuruluşlarının daha etkili çalışması için gerekli önlemler yanında güzelleştirme dernekleri, kooperatifler,
sendikalar ve tüm sivil toplum örgütlerinden yararlanılama yoluna gidilmelidir. Yerel örgütlerin ortaya
çıkarılması isteklendirilmesi ve üyelerin çevre için eğitilmesi özekten ve yerel yönetimlerin ereklerinden bir
olmalıdır. Çevre için eğitim yerel toplumdaki tüm bireyleri, kümeleri ayrıcalık göstermeksizin kapsamalıdır.
Kadınlara, gençlere ve çocuklara çevre için eğitim izlencelerinde daha çok yer verilmesine özen
gösterilmelidir. Kamu, yerel halka yönelik izlencelerini, iş tasarılarını düzenlerken, yöre halkının ve gönüllü
örgütlerin iş tasarılarını geliştirip desteklemesi yolunda gitmelidir. Çevre için eğitim düzenlenirken, yerel, ulusal
ve uluslararası düzeyde çalışma yapan gönüllü kuruluşların kaynaklarından yararlanılması düşünülmelidir.
Çevre için eğitim koşulları iyi düzenlenip ve örgütlenerek, halkın hareketsiz kalan, bol olup da görünmeyen
gizilgücünü yerel yönetimler, gönüllü örgütler harekete geçirebilirler.
6.2.5. Çevre İçin Eğitimde Aile
Aile çocukta dar çevreye karşı sevgi duygularını geliştiren çok önemi bir eğitim kurumudur. Aile eğitimi ile
öncelikle çocuk kendisi dar çevresi içinde yanşayan topluluğun iyi bir üyesi olma değerini kazanır. Aile
çocuğun eğitimiyle uğraşır. Aile eğitiminin birçok önemli özelliği vardır. Aile yaşamının temeli sevgiye, güzele,
karşılıklı anlayışa ve bireyler arası bağlılığa bağlıdır. Çocuk ilk duyum ve algılarını aile çevresinden kazandığı
gibi, ilk alışkanlıklarını ve yaşamının temel bilgilerini yine buradan alır. Ailede çocuklarını yetiştirmek eğilimi
güçlüdür. Aktöre bakımından aile eğitiminin değeri oldukça önemlidir.
Çocuğun eğitiminde aile içinde ananın etkisi ve payı daha büyüktür. Dünyada en fedakâr ve en özgeci insanlar
analardır. Belli alışkanlıkların çocuklara kazandırılması ailede annenin etkisiyle olur. Çevre için eğitimde ananın
çocuğa katkı sağlayabilmesi için, çevre konusunda belli bir düzeyde bilgi birikimine sahip olması gerekir.
Çünkü çevre için eğitimde kadınlara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Kadın nüfus bu bağlamda
doğanın korunması için büyük bir gizilgücü oluşturmaktadır. Ancak dünyada ve Türkiye’de kadınların
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okuryazarlık oranı oldukça düşüktür, toplumlarca önce bu sorun çözülmelidir. Kadınların çevre için eğitimde
yararlı olabilmeleri, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi konusunda izlenceler geliştirmek ve bunlara süreklilik
kazandırmak gerekir. Eğitim çocukta beşikten başlar. Çocuğun çevresindeki her şey onun eğitimi içindir. Çocuk
bahçeleri çocuğun eğitiminde önemli bir yere sahiptir. İyi düzenlenmiş çocuk bahçeleri, çocuk için her tür
gereksinimin bulunduğu alanlardır. Bu bahçelerde çocuklar başkalarının etkisi olmadan bir şey yapmaya karar
vererek istençlerini güçlendirirler, imgelerini işletirler, düşünmeye, fikirlerini anlatabilen bireyler yaratmaya ve
zekâlarını disiplin altına almaya çalışırlar. Bu bahçelerde en iyi eğitim yöntemi oyundur. Oyun çocuk için en iyi
öğrenim şeklidir. Okul hem bilgi veren hem bireyleri eğitmeye çalışan bir kurumdur. Başka bir anlatımla okul
bireylere bilgi kazandıran bir yerdir. Oyun eğitim araçları arasında üzerinde önemle durulması gereken
konulardan biridir. Çocukların beden ve ruh gelişimini sağlayan araçların hiçbiri oyun kadar etkili değildir.
Çocukların yaşamında bilinçli eğitim aracı alıştırmadır. Alıştırma aynı zamanda insanların yaşamında en uzun
süren dönemlerden biridir. Yaşlılar bile alıştırma sürecinde yeni ve değişik yaşama uymaktadırlar.
Alıştırmaların alışkanlık durumuna gelmesi için yapılacak hareketin çocuk tarafından benimsenmesine bağlıdır.
Bu nedenle alıştırmaların alışkanlık durumuna getirilmesinde çocuğa sevdirilmesi önemlidir. Yeni yaşam
ortamına ısındırmanın başlıca koşulu onların düzeyine uygun hareket etmek ve psikolojilerine uygun
etkinliklerde bulundurulmasına olanak sağlamaktır. Çocukların eğitiminde ailenin önemli bir yeri vardır.
Oyun, çocuğun türlü etkinlikleri için birer alıştırma yerine geçer. Oyunlarda çocuğun zekâsı, öteki ruhsal
fonksiyonları ve çok zaman duyularında hareket halindedir. Çocuklar için oyun bir alıştırmadır. Oyun çocuğun
düşüncesini türlü yönlerle gelişmesine katkı sağlar. Çocukların bireysel özellikleri oyunlarda çoğunlukla belli
olur (Kanad, 1966: 91). Oyunların yanında jimnastik, spor, beden sağlığı, ruh sağlığı ve istenç (irade) eğitimi
açısından büyük önemi vardır. Çocuklar bir taraftan yetişkinlerin planlı ve amaçlı, öte yandan canlı cansız
çevrenin plansız ve gelişigüzel etkileri altında büyürler, gelişirler ve biçim alırlar. Çevre için eğitim çocukluk
evresinde başlatılırsa çevreye karşı dostça davranışlarda o kadar kalıcı davranışa dönüşecektir. Çevre
değerlerine karşı bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirerek, gelecek nesillere temiz, sürdürülebilir bir dünya
bırakmak için bireylere çevre bilinci kazandırmaktır. Aile (anne, baba) belli bir yaşam deneyimi ve birikimi
olan, sevgiyle bağlı oldukları çocuklarının yaşam projelerini gerçekleştirmesinde onlara yol gösterici bir rol
oynaması kadar doğal bir şey olamaz. Ancak, yaşam deneyimine dayanarak yol gösterme adı altında, çocuğun
yaşam projesini kendilerinin zamanında gerçekleştiremediği yaşam projesine çevirmeye yönelirse, doğaldır ki
önemli bir çocuk hakkı ihlal edilmiş olur. Ailenin yönetiminde çocuklar, çevrelerine uyum sağladıkları gibi
birçok alışkanlıklarda edinirler. Çocukların, baskı altında yetiştirilmesi yerine kendi başına hareket etme
olanağının sağlanarak sorumluluk taşıma duygusu verilmelidir. Böylece, çocuğun başarı oranı artmaktadır. Bu
nedenle, çevrenin korunması duygusunun geliştirilmesi için, her toplum okul öncesi ve ilköğretim yaşındaki
nüfusunun eğitilmesine önem vermelidir.
7. HALK EĞİTİMİ VE DOĞANIN KORUNMASI
Birey için başlıca iki öğrenim yolu vardır. Bunlardan biri bireyin içinde bulunduğu, doğal ve toplumsal
çevreden kimi bilgileri almasıdır. Burada örgün olmayan (informal) bir eğitim söz konusudur. Bu eğitim türü
bireyin çalışma saatleri süresi içinde olabileceği gibi eğlenirken, konuşurken, radyo dinlerken, televizyon
izlerken, sinema ve tiyatro gibi sanat etkinlerinin bulunduğu yerlerde de bulunması ile bilgi edinmesidir. Bireyin
ikinci bir öğrenme yolu da örgütlenmiş öğrenimdir. Bu öğrenim yönteminde birey dizgeli, örgütlü, düzenli bir
tür izlenceye bağlanmış bir eğitim söz konusudur. Bu tür eğitim okullarda ve halk eğitim biçiminde verilir.
Halk eğitimi birçok özgün yarar sağlayan, eğitim olanaklarından yararlanamayan ya da fırsat bulamamış olan
bireyler ve toplum için oldukça önemli bir eğitim alanıdır. Dünyanın ve insanlığın karşı karşıya kaldığı çevre
sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için, bireylerin çevre bilinci kazanmış olması ve bu bilinci kazanan
bireylerin bunu bir yaşam biçimi haline getirmeleri gerekir. Bu bilinç, duyarlılık ve farkındalık bireylerin çevre
bilincinin yükseltilmesi ile sağlanır. Çevre bilinci kazanan bireylerin bunu bir tür yaşam biçimi durumuna
getirmek için çaba göstermeleri gerekir. Çevre kirliliğinin insan eylemlerinden kaynaklandığı düşünülürse, işe
öncelikle bireylerin eğitimi ile başlayarak çevre bilinci, duyarlılık ve farkındalık kazandırılmalıdır. Ekolojik
eğitim ile doğa ve insan arasındaki dengenin yeniden kurulması kaçınılmazdır. Doğa değerlerinin korunması
21. yüzyılda yaşamsal bir konuma gelmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yani yeniliklere açık olmayan
bir eğitim çağın gereklerini karşılayamaz. Eğitim belli bir yaş dönemine okul etkinliği ile sınırlı tutulamaz.
Birey yaşamının her evresinde ilgi, yetenek ve öteki, kişilik özelliklerine yeni oluşumlara açıktır ve gelişimini
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sürdürebilir. Çevre için eğitimden beklenen sonucun alınması için, eğitimde kullanılan tekniklerin ve
donanımın, aktarılan bilgilerin yeni nitelikli ve hedef yığın açısından uygun olmasına öze gösterilmelidir. Bu
alandaki eğitimden istenilen sonuçların alınması, halkın davranışlarında gerekli değişikliğin sağlanmasında,
çevre için eğitimin içeriğinin uluslararası ölçünler göz önüne alınarak hazırlanmasıyla yakından ilgilidir.
8. ÇEVRE İÇİN EĞİTİMDE İLETİŞİM ARAÇLARININ HALKIN BİLİNÇLENMESİNE ETKİSİ
Toplumun bütün kesimlerini çevre konusunda bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri
kazandırmak ve sorunların çözümünde bireylerin eylemli katılımlarını sağlamak çevre için eğitimin temel
ereğidir.
Bilgi ve iletişim uygulayımbilimleri dünyanın her tarafında sosyoekonomik yaşamın önemli bir parçası olarak
varlığını sürdürmektedir. John Wikes Booth, 1865 yılında ABD başkanı Abraham Lincoln’a Washington’da bir
tiyatroda suikast düzenlemiş. Bu haber Londra'ya 12 gün sonra ulaşmıştır. Her ne kadar kıtalar arası uzun dalga
radyo yayını 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiş ise de, 1950'lere kadar Atlas okyanusunu hemen geçecek
telgrafları taşımak amaçlı okyanus ötesi kablolar henüz yoktu (Giddens, 2008: 630). İletişim her toplum için çok
önemlidir. 21. yüzyıl insanların aynı olayları farklı yerlerde deneyimledikleri birbiriyle bağlantılı bir küresel
dünyada yaşanıyor. Son 30-40 yıldır enformasyonun üretimi, dağıtımı ve tüketiminde bir yöndeşleşme sürecine
tanık olunmaktadır. Uygulayımbilimdeki ilerlemeler kitle iletişim araçlarının gelişmesinde önemli rol
oynamışlardır. Yığınsal araçları, belli bir konuya ilişkin kitap, makale gibi basılı kaynakları gösteren kaynakça
açıklamak bir dizgedir. Kaynaklara ilişkin açıklamalar yetişkin bireyin okuyacağı kaynakları seçmesine
yardımcı olur. Bilgi özeti seçimi için önemli bir kaynaktır. Bilgi özetinde güvenilir kaynaklara dayalı bilgiler
yer alır. Bir olayın ya da durumun yazılı olarak anlatılması olan örnek olay halk eğitiminde çok önemlidir. Bu
nedenle örnek olayın gerçeğe uygun olarak anlatılması daha uygundur. Bir eğitim aracı olarak örnek olay şu
amaçlarla kullanılmalıdır (Geray, 2002: 88).





Belli bir durumla ya da olayla ilgili sonuçları görüşleri ortaya çıkarmak.
Sorunlara çözüm yolu aramaya yardımcı olmak
Belli bir durumun olayın ya da kişisel davranışın türlü açılardan yorumlanabileceğini gösterme.
Çözümleme yeteneğinin gelişmesine yardım etmek.

Çevre için eğitim yalnız bilgi vermek ve sorumluluk duygusu oluşturmakla yetinmemeli, bireyin davranışını da
etkilemelidir. Çevre için eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel dokümanlardan da uygulamada geniş ölçüde
yararlanılmalıdır. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı
insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama haklarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olanda
çevreye duyarlı bireylerin kendileridir. Yaratıcı eğitim izlencesinde bilgi düzeyindeki amaçlardan çok, yüksek
düzeyli amaçlar ele alınır ve üzerinde durulur. Çevre için eğitimin başarısında, bilginin toplanarak bir anlam
verilmesi, organize edilerek fikir oluşturması önemlidir. Soruna dayalı öğrenme bu yaklaşım uyarınca, bireyler
her biri kümelere ayrılmakta ve her küme gerçek bir sorunla karşı karşıya gelmektedir. Küme üyelerinden
beklenen soruna ilişkin doğru tanı koymak, sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmeleridir. Yazılı kaynak
olarak kitaplar okuyuculara toplumun değerlerinin aktarılmasında önemli araçlardır. Bugünün toplumunda
internet bilgi ve ekinsel değerlerin aktarılmasının yeni ve gizilgüç (potansiyel) içermektedir. Arama
motorlarının (Google gibi) eğitime etkisi vardır. Toplumsal, ekonomik ve siyasal konularla ilgili bilgiye erişmek
yurttaşlık sorumluluğunun en önemli boyutudur. Eğitim yoluyla geliştirilen ortak kimlik ve toplumsal
bütünleşme, toplumsal istikrara ve özdeşliğe (mutabakata), ortak bir kimliği paylaşılabilen bir topluma
dönüştürerek, toplumsal ve siyasal bütünleşmeyi özendirmesi bir toplum için önemlidir. Eğitim amaçları için
kullanılan örnek olayın, olayı çözümlemeye tartışma yaratacak bilgileri içermesi üzerinde önemle durulmalıdır.
Çevre için eğitimde eğitsel geziler mutlak düzenlenmelidir. Eğitsel geziler, oyun (drama), bunlar arasındadır.
Görüntü vermesi için hareketli filmler dikkati daha çok çekerek duyu organlarını doğrudan etkiler. Bu nedenle
üzerinde durulmalıdır. Televizyondan geniş ölçüde yararlanılmalıdır. Yığın (kitle) iletişim araçlarının halk
eğitiminde kullanılması önemli yararlar sağlamaktadır. Eğitim, yurttaşın sorunlarını çözmek, gereksinimlerini
karşılamak için gerekli tüm işlevleri edinmelerini sağlar. Yığın iletişim araçlarının geri kalmış ülkelerde halkı
eğitme konusunda en önemli görevlerinin başında gelmektedir (Geray, 2002: 98). Yığın iletişim araçları gerek
örgün eğitimde gerekse okul dışında değişik eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılmaktadır. Halkın
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bilgisini artırmak, yanlış bilgileri düzeltmek, yaşamı kolaylaştırıcı bilgi, beceri gibi birçok yetkinlik adına yığın
iletişim araçları önemli bir işleve sahiptir. Bu yığın eğitsel araçlarının en önemlileri şöyle sıralanabilir: Radyo,
televizyon yoluyla eğitim. Sinema, yığın iletişim araçları içerisinde televizyondan sonra en etkili olanlardan
biridir. Sinema bu konuda geniş bir işleve sahiptir. Sinema tüm halkı göz önüne alır ve halka ulaşım konusunda
en güçlü araçlardan biridir. Halk eğitim aracı olarak basılı yayınlar; kitap, dergi, günlük ulusal ve yerel-bölgesel
gazeteler önemli yığın iletişim araçlarıdır. Halk eğitimi için tiyatro, tüm sanatlar içinde toplum öğesi en ağır
basandır. Uzun tarihi boyunca tiyatroya çeşitli görevler verilmiştir. Tiyatro, bir yaratıcılık çalışması, eğlenceden
öte bir gösteri, bireyleri bilinçlendirmektedir. Brecht’e göre tiyatro anlatıma yönelik bir öğretim aracıdır. Bu
sanat dalı yöneldiği yığının düşünce, davranış ve değerlerini değiştirmekte, geliştirmekte etkilidir. Tiyatro hem
okuryazar olanlara hem de okuryazar olmayan kümelere birlikte hitap eder. Tiyatro toplum öğesinin ağır basan
bir sanat dalıdır. Seyirci üzerinde çok yönlü etki yapar. Bu nedenle tiyatro, çok etkili bir eğitim aracıdır. Tiyatro
bir gösteri sanatıdır. Tiyatro akımlarının eğitimden uygarlaştırmaya ya da duygusallaştırmaktan siyasal anlatıma
değin amaçları ne olursa olsun, arkada yatan düşün insanı bilinçlendirmektedir. Bilinçlendirme sahne üzerinde
doğruyu söylemekle olur (Keskin, 2000: 43). Siyasal baskılar, ekonomik çıkarlar, bireysel tutkular nedeniyle
doğruları söylemek hiçbir toplumda kolay değildir. İnsan ilişkileri çok zaman duygular ve tutkuların tutsağı
olmayı sürdürmektedir (Keskin, 2000, 44). Alışkanlıkların esiri olan insanları, kimi yanlışlardan kurtarmak ve
değiştirmek eğitim ile sağlanabilir. Fikir oylaması, basın, radyo, televizyon, işitsel ve görsel algılama, sinema,
tiyatro, opera, açık hava toplantıları, konferanslar, açık oturumlar, çalıştaylar gibi. Amaçlar saptanırken yerel
yönetimlerin, özeksel yönetimlerin yaptıkları her düzeydeki planlarda çevre sorunlarına çözüm getirici önlemler
almalı ve hedefleri belirlemelidirler. Çevre kirliliği ve sorunları konusunda bilgiye erişebilirlik çok önemlidir.
Çağın iletişim yöntemlerinin gelişmesinin küreselleşme süreçleri üzerinde çok önemli etkisi görülmektedir.
Elektronik iletişim araçları, özelliklede televizyon ve internet anında iletişimi olanaklı duruma getirmektedir.
Bilgi bugüne kadar olduğundan çok daha hızlı akmaktadır. Yeni iletişim ve etkileşim ağlarının gelişmesi ile
toplumlar ve bireyler bilinçlenme süreçlerinin olağanüstü devingenliğe kavuştuğu bir dönemde yaşamlarını
sürdürmektedirler. Bu nedenle de yönetimlerin almış olduğu kararlara erişmeleri daha kolaydır. Dünya iletişim
çağına gelinceye kadar insanlar bilgiye erişmede daha yoksundular. Fakat yeni araçlar bilgiye erişmenin
doğasını büyük ölçüde değiştirmiştir. Kentleşme ve iletişim çağı, yoğun bir bilgilenme süreci yaratmışlardır.
Görsel imgeler insanların güncel belleğine yerleşmektedir. İnsanların iletişim araçlarıyla dünyayı görsel
boyutlarıyla öğrenme olanağı elde etmektedirler. Çağdaş toplum üyelerinin yeni bir iletişim evresine
girmesinden, yeni bilgilerden, yeni ilişkilerden ve yönetimlerin alacağı kararlara katılarak, düşüncesini
açıklayarak, toplum çıkarlarını öne çıkararak etkili olmak istemiştir. Bireyin bilgilenmesi açısından bu yığın
iletişim araçları oldukça önemli ve çok etkilidir.
9. ÇEVRE İÇİN EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
Çevre sorunları, çevre kirliliği ve doğanın aşırı biçimde tahrip edilmesi uluslararası örgütlerin 1960’lı yıllardan
sonra dikkatini çekmiştir. Birleşmiş Milletler Örgütü üye ülkelerinin çevre kirliliğine ve doğanın korunmasına
katkıda bulunmak üzere değişik tarihlerde ya da son 45 yıl içinde 150'ye yakın konferans, kongre, sempozyum
gibi toplantılar yapmıştır. Bu kongrelere üst düzey hükümet temsilcileri katılmışlardır. Çevre için eğitime
yönelik en önemli bildirgeler 1975 yılında Belgrad, 1977’de Tiflis ve 1998 yılında Danimarka'nın Aarhus
kentinde yapılan toplantı sonucu yayınlanan bildiridir. Uluslararası düzenlenen bu üç bildiri, ülkelerin çevre
kirliliğini azaltmak ve önlemler almak için eğitime yönelik kimi ilkelere yer vermişlerdir. Çevre için eğitim,
doğayı ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir korumacı eğitimdir. Belgrat Bildirisi (1975) ve Tiflis
Deklarasyonu (1977) dâhil olmak üzere birçok uluslararası anlaşmalar tarafından belirtilen ilkeler doğrultusunda
bireyleri türlü projelere özendirerek, bireyin kendisi ile doğa arasındaki bağlantıyı göstermelerine ve çevre
ekosistemleri hakkında bütüncül bir bakış açısı getirmelerine katkı sağlamayı amaçlamışlardır. Çevre için eğitim
bireyde yalnızca çevreye yönelik bilgi ve duyarlılığı geliştirecek bir eğitim değildir. Düzenlenecek çevre için
eğitim anlayışı çağdaş bireyin çevresel ve yaşamsal tutum ve davranışlarını temelden değiştirmektir. Bu eğitim,
çevre sorunlarına tepkisini gösteren, sorunların çözülmesi için öneri getiren, aktif katılım sağlayan, kestirimde
bulunan, çıkarsama yapan, olayları yorumlayan, çözüm için akıl yürüten, sürekli sorgulayan, gözlem yapan,
düşünen, eleştiren, tartışan, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınmayı kavrayan, bu düşünceyi
içselleştirerek benimseyen, doğa ile uyumlu bilinçli birey yaratmaktır. Çevre için eğitim, çevre sorunlarının
sosyopolitik nedenlerini odak alan bir eğitim anlayışı olup, bireyin çevresini etkileyen bütün değişkenleri
sorgulaması, sorunların sosyoekonomik ve politik yaklaşımların çözümüne ve bilincine ulaşmasını esas alan bir
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eğitimdir. Bu anlamda çevre için eğitim yaklaşımının etkili olabilmesi geniş bir alanda adalet duygusunun ve
gereksiniminin yaratılabilmesi ve halkın etkin katılımı ile demokratik uyanışın harekete geçirilebilmesine bağlı
olmaktadır. BM tarafından düzenlenen Stockholm Konferansı’nda çevre için eğitimin önemi üzerinde
durulmuştur (Carter ve Simmons, 2010).Uluslararası düzeyde bir çevre bilinci oluşturmayı erekleyen Stockholm
konferansının sonuçları şöyle sıralanabilir (Egeli, 1996: 16), çevre koşullarına ilişkin verilerin toplanması,
araştırılması, değerlendirilmesi ve uluslararası düzeyde bilgi alış verişinde bulunulması, çevre yönetimine, yani
çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve ilkelerin belirlenerek öneri niteliğinde plana dahil edilmesidir.
9.1. Belgrat Bildirgesi
Belgrat Bildirgesi çevre için eğitimin amaçlarını bilgi, tutum, beceri, katılım ve farkındalık olarak belirtmiştir
(Carter, 2010). Belgrat’da UNESCO öncülüğünde düzenlenen çalıştay sonucu yayımlanan Belgrat Bildirisine
göre çevre için eğitimin amaçları şöyle belirtilmiştir (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı). Bunlar:
-Bilinç kazandırma: Bireyleri, kümeleri genel çevre, ona bağlı sorunlarla ilişkili bilinç ve duyarlılık
kazandırma.
-Bilgi verme: Bireylere, kümelere, çevre sorunlarıyla ilgili bilgi vermek, insanın bu çevredeki yeri ve
sorumluluğuna ilişkin temel bir anlayış kazanmaya yöneltmek.
-Davranış kazandırma: Bireyleri ve kümeleri toplumsal değerlerin özünü kavramaya, onları çevre için
derin bir bilgi sahibi yapmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine kendi eylemleriyle katkıda bulunmak için
açıkça duyumsanabilecek istenç sahibi olmaya götürmek.
-Yetenek kazandırmak: Bireylerin ve kümelerin çevre sorunlarının çözümü için gerekli olan beceriler
kazanmasını sağlamak.
-Değerlendirme yeteneği kazandırma: Bireyleri ve kümeleri çevre ile ilgili önlemler almaya, izlenceleri;
ekolojik, politik, ekonomik, toplumsal, güzelduyu ve eğitsel türden öğelerle ilişkili olarak değerlendirme
yapabilmeye götürmek.
-Katılımı sağlamak: Bireyleri ve kümeleri kendi sorumluluklarının bilincine varmaya ve ortaya çıkan
çevre sorunlarını çözmek için gerekli önlemlerin alınması konusunda gecikmeden eyleme geçme
zorunluluğunun bilincine varmaya götürmek. Belgrat Bildirisi’nin belirtilen bu amaçlarına göre çevre için
eğitimle verilmek istenen ileti (mesajı) çevre sorunlarının çözümüne katılan bireylere bilgi, güdüleme, yetenek
kazandırarak bir bilinç ve farkındalık uyandırmak olduğu söylenebilir.
9.2. Tiflis Bildirgesi
Belgrat Bildirisi’nden iki yıl sonra yani 1977 yılında 66 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Tiflis Bildirgesi
yayınlanmıştır. Çevre için eğitim konularında uluslararası düzeyde yapılan tüm çalışmalarda Tiflis
Bildirgesi’nin etkisi çok olmuş ve belirtilen ilkeler göz önünde tutulmuştur. Belgrat bildirgesinden iki yıl sonra
düzenlenen Tiflis Bildirgesine göre, çevre için eğitimin esasları şöyle sıralanabilir (Ünal ve Dımışkı, 1999: 144145)
Bildirge çevre için eğitimin amaçlarını; bilinç, bilgi, tutum, beceri, katılım ve farkındalık adı altında altı kümede
toplamıştır. Bilinç bireylerin ve toplumların çevre sorunları hakkında duyarlılık, beceri ve farkındalık
kazanmalarını sağlamak. Bilgi; bireylerin ve toplumların çevre sorunları hakkında bilgi edinmeleri ile birlikte
deneyim sahibi olmalarına katkıda bulunmak. Tutum; bireylerin ve toplumların çevre için belli değer yargılarını,
duygularını, çevreyi koruma, iyileştirme ve geliştirme yönünde etkin katılım isteği uyandırmak. Beceri;
bireylerin ve toplumların çevre sorunlarını tanımaları, çözümlemeleri ve bağımsız olarak değerlendirmeleri için
birikimlerini arttırmak, kazanımlar sağlamak. Katılım; bireylere ve toplumlara çevre sorunları için çözüm
üretebilme ve her düzeyde eylemli olarak katılmalarını sağlamak. Farkındalık; eğitilenlerin çevre ve çevre
sorunlarına karşı duyarlılık ve farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaktır. Çevre için eğitimin erekleri doğal
ve yapay çevreyi; toplumsal, ekonomik, politik, ekinsel, tarihsel, aktöresel, güzelduyu ve çevre dostu
uygulayımbilim öğelerinden oluşmuş bir bütün olarak düşünülmesi olarak ele alınması. Her bilim dalıyla ilgili
kısımları, dengeli ve bütünleştirici bir biçimde bir araya getiren disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesini
sağlamak. Katılımcıların değişik coğrafi bölgelerdeki çevre koşulları hakkında öngörü sahibi olmaları için temel
çevre sorunlarını yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası açılardan ele alınmasını sağlamak. Tüm çevre
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sorunlarının üzerinde araştırma yaparken tarihsel ve ekinsel boyutu da göz önünde tutmak. Kalkınma, büyüme
için yapılan planların yanı sıra her türlü planlar düzeyinde çevre boyutunu göz önünde tutmak. Gerek Belgrat
bildirgesinin gerekse Tiflis bildirgesinin amaçlar yönünden karşılaştırıldığında birbiriyle koşutluk gösterdiği
söylenebilir.
9.3. Bilgiye Erişim, Karar Alma Süreçlerine
Başvurmaya İlişkin Sözleşme (Aarhus Sözleşmesi)

Katılım

ve

Çevre

Konularında

Yargıya

Danimarka'nın Aarhus kentinde BM Avrupa Ekonomi Komisyonu (ECE) tarafından 25 Haziran 1998 tarihinde
imzaya açılan ve 30 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren ‘çevresel bilgiye erişim karar verme sürecine halkın
katılımı ve yargıya başvurma’ sözleşmesi uluslararası önemli bir girişimdir. Çevre sorunlarının karmaşıklığı,
çok yönlülüğü, herkesi etkilemesi, bu sorunların ortaya çıkışlarında herkesin payının varlığının yanı sıra
çevresel varlıkların herkese ait olması, çevre sorunları ile savaşımda başvurulacak önlemlerin herkesin çıkarını
ilgilendirmesi ve bu önlemlerin etkili biçimde birleşip uygulanmasının herkesin katkısına bağlı olması gibi
birçok husus, çevresel sorunlarla savaşımda katılımını çevre hukukunun en önemli öğelerinden biri haline
getirmiştir (Turgut, 2011: 153). Geniş anlamıyla bireylerin çevresel yönetim sürecinde rol oynamaları, etkide
bulunmaları ve böylelikle kendi yaşamlarını şekillendirecek bu süreci yönlendirmeleri demek olan katılım,
genel olarak, karar alma, planlama, yürütme, uygulama, izleme, değerlendirme ile denetim aşamalarında ortaya
çıkmaktadır (Turgut, 2001)
Birleşmiş milletlerin, 1992’de Rio de Janerio’ da düzenlediği ‘Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen
Rio Bildirgesi’nin onuncu ilkesi, çevre sorunlarının ilgili bütün vatandaşların uygun düzeyde katılmasının
sağlanarak ele alınmasını belirtmiştir. Bildirge, her bireyin ulusal düzeyde çevreyle ilgili bilgilere
erişebilmesinin, karar alma süreçlerine katılabilmesinin ve gerek yargısal gerekse yönetsel birimlere etkili bir
biçimde başvurabilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Çevresel bilgilere erişme hakkı, çevresel
kararların alınma süreçlerine katılma hakkı bu bağlamda, çevresel sorunlara halkın katılımının sağlanmasına
yönelik en önemli araçlardır (Kabaoğlu, 1996, 93). Çevre haklarını güvenceye almak için hazırlanan Aarhus
sözleşmesi 1 giriş, 22 madde ve iki ekten oluşmaktadır. Sözleşmenin birinci maddesi amacı şöyle tanımlamıştır;
gerek şimdiki gerekse gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması için, çevresel bilgiye erişim, karar alma
sürecine halkın katılımı ve yargıya başvurma haklarını güvence altına almak olarak belirlenmiştir. Halkın
görüşüne yer verilmesi aracılığı ile daha iyi ve sağlıklı doğayı koruyucu önlemeler alınır. Çevre politikasının
gerçekleştirilebilmesinin temel öğesi bilgilendirme ve bilgi edinmedir. Katılımcı bir yapının oluşturulması
oldukça önemlidir. Bu yapının oluşturulmasında Aarhus sözleşmesi çevre konularında bilgiye erişimin, yargıya
başvurmanın ve yönetim orunlarının (makamlarının) almış olduğu kararlara katılmanın çevre sorunları
karşısında halkın bilinçlenmesine katkıda bulunacağı bireylerin kaygılarını dile getirebileceklerini, bu kaygıların
karar organlarının dikkate alınmasına olanak sağlayacağını belirtmektedir. Sözleşme ikinci maddesinde
tanımlara, genel kurallar başlığını taşıyan 3. maddede ise tarafların uymakla yükümlü olduğu genel kurallar
saptanmıştır. Aarhus sözleşmesinin 4. maddesi, çevresel bilgiye erişim konusunu düzenlemiş, 5. maddede ise
çevresel bilginin toplanması ve dağılması ile ilgilidir. Sözleşme, kamu orunlarının halkın katılımını sağlamak
için yapılması gerekenleri ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir. Aarhus Sözleşmesi, çevre konularında ilgili
kararlara halkın katılımı sağlanmadıkça çevre hakkının gerçekleşmesinin güç olduğunu vurgulamıştır (Atapattu,
2006: 357). Sözleşmenin 6. maddesi, belirli eylemler hakkındaki kararlara halkın katılım sürecini açıklamıştır.
Sözleşmenin 7. maddesinde, çevresel sorunlarla ilgili plan, izlence ve politikalara halkın katılımı belirtilmiştir.
Halkın katılımı süreçleri; halkın bilgilendirilmesine, karar verme sürecine etkin bir biçimde hazırlanmasına,
katılımda bulunmasına izin verecek ölçüde yeterli zamanı verecektir. Böylece erken bir halk katılımına fırsat
yaratılmamış olacaktır, daha da önemlisi kararda halk katılımının dikkate alınması güvenceye bağlanacaktır. 8.
madde, yürütme ile ilgili düzenlemelerin uygulanabilir, yasal olarak bağlayıcı normatif araçların hazırlanması
aşamasında halk katılımını açıklar. Bunun için taslak kuralları yayımlanmalı ya da halk tarafından erişebilir
kılınmalıdır. Halka doğrudan ya da temsili danışmanlık kuruluşları aracılığıyla yorum yapma fırsatı verilmelidir.
Halkın katılmasının sonuçları dikkate alınmalıdır (Coşkun, 2002: 150). Sözleşmenin 9. maddesi, çevresel
konularda yargısal araştırma inceleme yollarına başvuru hakkındadır. Bu düzenleme ile başvuru hakkında halkın
bilgilendirilmesini sağlayacak ve başvurudaki akçal ve ortaya çıkacak öteki engelleri kaldıracak ya da azaltacak
önlemleri almaya ilişkindir. Aarhus sözleşmesinin 3. Bölümünde (10-22) sözleşme ile ilgili 10. madde tarafların
sözleşmeye ve onun işleyişine ilişkin kuralları ortaya korken; 11. madde oy verme hakkını tanımlar.
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Sözleşmenin 12- 18 maddeler; sekreterya, ekler, sözleşmenin değiştirilmesi, sözleşmeye uyumunun denetimi,
anlaşmazlıkların çözümü (16 madde); imza (17. madde), depozito (18. madde), onay, kabul, katılma
(19.madde), yürürlüğe girme (20. madde); geri çekilme (21. madde); geçerli bağlayıcı belgeler (22. madde)
başlıklarını taşımaktadır. Plan ve izlencelerin oluşturulma sürecini erken bir aşamada ve etkin olarak katılımı
halkın bu sözleşme ve 26 Mayıs 2003 tarihli çevre ile ilgili belirli plan ve izlencelerin oluşturulması sürecine
halkın katılımına ilişkin yönerge (2003/35/EG)’ de öngörmektedir. Halkın, yönetim kararlarına katılımının etkili
olması için güvenilir, çevresel bilgiye erişimi gerekir. Başka bir anlatımla, çevresel bilgiye erişim halkın etkin
katılımı için çok önemlidir. Aarhus sözleşmesinin 4. maddesinde bu konu düzenlenmiştir. Ayrıca, bu maddenin
2. fıkrasında çevresel bilgilerin en erken bir zamanda, bilgi isteminden sonraki bir ay içinde verilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Sürenin uzatılması söz konusudur. Sözleşme, çevre sorunlarının karmaşıklığı, çok
yönlülüğü ve herkesi etkilemesini göz önüne alarak bu sürenin 2 aya kadar uzatılabileceğini belirtmiştir. Ancak
sözleşme bu durumda bilgi isteminde bulunan bireyin süreyi uzatma nedenleri hakkında bilgilendirilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımı oldukça önemlidir. Aarhus sözleşmesinin
girişinde çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımının yararları belirtilmiştir. Halkın çevresel karar alma
süreçlerine katılımı ile, yönetsel kararların niteliği, uygulamanın kolaylaştığı, halkın bilincinin geliştirdiği,
halkın kendi istemlerini, düşüncelerini ifade etme olanağı sunduğu ve sorunlara halkın istemlerini göz önünde
bulundurma olanağı yarattığı belirtilerek; katılımın karar alma süreçlerinde sorumluluğu ve açıklığı arttıracağı
ve halkın çevresel kararlara olan desteğini güçlendireceği vurgulanmıştır (Güneş, 2010: 310). Daha önce
belirtildiği gibi halkın belirli eylemlere ilişkin kararlara katılımı sözleşmenin 6. maddesinde, halkın çevre ile
ilgili plan, izlence ve politikalara katılımını 7. maddesinde ele almıştır. Çevre koruma yasası yapma ve ÇED
yazanakları hazırlamak çevre korumada yeterli değildir. Planların uygulanamaya konulması planlama sürecinin
en güç evresidir. Doğanın korunması için yapılan çevre düzeni planlaması ve ekolojik planlama ayrı bir önem
sunmaktadır. Bu bakımdan doğaya ilişkin yapılacak işleri halkın bilmesi yararına inanması, demokratik düzenin
zorunlu bir sonucudur. Öte yandan bireylerin üzerinde yaşadıkları yerin gelişmesinde güzelleşmesinde rahatlık
ve huzur veren bir konuma gelmesinde bireylerin kamu yönetimlerine katkıda bulunmalarının büyük payı
vardır. Yönetimleri doğa ve çevre sorunları konusunda halkın işbirliğine yöneltecek, bu alandaki çalışmalar
çevresel sorunların çözümlerini kolaylaştırır.
GENEL DEĞERLENDİRME
Bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalar göstermektedir ki doğa her geçen gün her bölgesinde
kirlenmekte ve tahrip edilmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası kimi düzenlemeler ve sözleşmeler yürürlüğe
konmuş olsa da doğanın tahrip edilmesi ve çevre sorunlarının giderek artması canlı yaşamının geleceğini tehdit
etmektedir. Doğayı, yeniden anlamaya çalışıp, bugünün nesillerine emanet edilen değerleri gelecek nesillere en
temiz ve güzelduyu korunarak, kirletilmeden, türler azalmadan, çeşitler yok olmadan bırakmak ödenmesi
gereken en önemli yükümlülüktür. Doğanın yıkımını, kirlenmesini ve tahrip edilmesini durdurmak için
hukuksal ve yönetsel yapıların gözden geçirilmesi ile birlikte halkın çevreye ilişkin alınan kararlara, çevre
düzeni ve ekolojik planların yapılmasına, uygulamasına katılması sağlanmalıdır. Çevrenin kirliliğinin ortadan
kaldırılması ya da en az düzeye indirilmesi için duyarlı bireylerin olması gerekir. Duyarlı, bilgili, bilinçli
bireyler ile doğa değerlerinin korunması ve sorunların üstesinden gelinmesi olanaklıdır. Çevre kirliliğinin
önlenmesi ve doğa değerlerine duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ile dünyanın daha güzel yaşanılır, temiz olacağı
beklenir. Bireye bilinç, bilgi, farkındalık, tutum, çocukluk devresinde verilecek çevre için eğitim ile onların
davranışlarında kalıcı, doğayı koruyucu ve çevreyi temiz tutma alışkanlıkları edinmelerini sağlayacaktır.
Doğayı gerçekten yaşamayı, doğanın yasalarına uymayı insan öğrenmelidir. Yeryüzünde doğa yasalarıyla
insanlık uyumlu yaşamalıdır. Dünyanın ve yaşayan canlıların akıbetine ilişkin kaygı duyan her bir birey mutlaka
çevre bilinci geliştirmeye, bilgi edinmeye gereksinim duymalıdır. Doğaya baskı yapmayacak yöntemlerin
bulunması ve en az girdiyle, en çok çıktı sağlayabilecek uygulayımbilimlerin (teknoloji) kullanılmasına,
ülkelerin her düzeydeki yönetimleri ve halkı özen göstermelidir. Çöp toplama ve bunu değerlendirme bir servet
yaratabilir. Her ülkenin yerel yönetimleri önemle bunun üzerinde durmalı ve ekonomiye yeniden
kazandırılmalıdır. Her ülkede çöplüğe atık maddelerden nelerin atılacağını, nelerin atılmayacağını yasal
düzenlemeler ve zararlı maddeleri içeren atıkların bırakılacağı ayrı çöplükler belirlenmelidir. Kömür, petrol,
doğal gaz ve benzeri yenilenemeyen fosil yakıt kaynaklarının kullanımını azaltarak, yenilenebilen kaynakların
kullanımını arttırarak nüfus artışını azaltarak doğal kaynakları koruma yoluna gidilmelidir. Atık sorunu
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önemlidir. Yerel yönetimler, çevre kirliliği düzeylerini azaltarak, geri dönüşümü arttırarak daha az doğayı
kirleten uygulayımbilimler üreterek atık maddelerinin verdiği zararı azaltabilirler.
Dünya genelinde nüfustaki artışa eşlik eden ekonomik ve toplumsal gelişme doğayla ilgili çok ciddi sorunlara
neden olmaktadır. Kalkınmış ve kalkınmakta olan hemen her ülkede yağmacılığın izleri açıkça görülmektedir.
Bu nedenle de doğada çevre kirliliği yaşanmaktadır. Bireylerin, toplumların ve yönetenlerin çevre sorunlarını
belirlemeleri oldukça kolay olsa da bu sorunlara toplumsal, siyasal ve bilimsel açılardan kabul edilebilir
gerçekçi çözümler üretmek daha çok zordur. Ama kimi iyileştirici önlemler alınmış olsa da 21. yüzyılın ilk
çeyreğinin on yılında da doğadaki tahribat durdurulmamış, hatta yavaşlamış bile değil. Özellikle doğal
kaynaklar, katı ve sıvı atıklar, yaban yaşamı, doğayı korumak için alınan önlemler yeterli düzeyde bugüne
kadar sağlanamamıştır. Bu insanlığın karşılaştığı büyük sorunu çözmek için yerel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde işbirliği yapılarak çözülebilir. Gezegenimizin gereksinim duyduğu çözümleri üretmek için sadece
bireylerin daha duyarlı, anlayışlı, ilgi ve istekli olmasının geliştirilmesi önemlidir. Yeryüzü ekolojisiyle ilgili
olarak en yüksek dağın doruğundan en derin denizin dibine, vahşi kutuplardan tüm canlılar için bol oksijen
sağlayan tropikal yağmur ormanları başta olmak üzere her türlü ormanın korunması, bilim ve uygulayımbilimin
insanlar tarafından doğayı koruyacak bilince sahip olarak kullanılması ile sağlanabilir. 21. yüzyılda insanı doğa
ile arasında yeni bir ilişki kurmak gibi zor, ancak bir o kadar da yaratıcı bir görev beklemektedir. Dünya
üzerinde yoksulluk, insanlık tarihi ile başlatılsa da 21. yüzyılda en üst düzeye çıkmıştır. Küresel ısınmanın
azaltılmasında, bireyler üzerine düşenleri yaparsa yardımcı olur, Bireyler, başta enerji tasarrufu yaparak,
otomobili az kullanarak, doğal gaz tasarrufunda bulunarak küresel ısınmanın azalmasına yardımcı olurlar. Ozon
tabakasındaki incelme insan sağlığı için çok ciddi bir çekince oluşturmaktadır. Çevre kirliliğine neden olan
maddelerin çoğu insan etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Doğanın korunması için etkili çözüm
ulusötesi şirketlerin, ülke özeksel yönetimlerinin, yerel yönetimlerin kısa süreli kazançlar ve getirimlerden
(rantlara) vazgeçerek tüm canlıların yaşamlarını destekleyen doğal projeleri geliştirmelidirler. Doğayı
korumanın başarısı, ulusal hükümet, devlete bağlı olmayan kuruluşlar, gönüllü örgütler ve bilinçli bireyler
arasında işbirliği yaparak etkili önlemler alabilirler. Gerçek temel anahtar işlevi görecek olan yönü bireylerin ve
bireylerden oluşan toplumların koşullarını iyileştirmektir. Kökeni tarihin ilk dönemlerine kadar uzanan, ancak
sanayi devriminden sonra çok hız kazana tüm canlı ve cansız varlıklar için tehlikeli bir düzeye gelen çevre
kirliliği; ekonomik, toplumsal, ekinsel, siyasal ve yönetsel birçok olgu ile yakından ilişkilidir. Sınır tanımaz
özelliğe sahip olan çevre kirliliği sadece kaynaklandığı bölgeyi değil, başka bölgeleri de etkileme gücüne
sahiptir. Kirliliğe neden olan kirleticilerin önlenebilmesi için korunmak istenen erekleri belirleyen kirlilik
ölçünleri, kirletici eylemlere yasak ve sınırlamalar getirmek, ölçünlerin doğru belirlenmesine ve politikaları
yürüten kamu otoritesinin gücüne bağlıdır. Yasal düzenlemeler yeterli bir düzeyde olsa da çevre sorunları temeli
insan çıkışlıdır. Çevre sorunlarında çok sık karşılaşıldığı üzere ekosistemlerin korunması yerine, ülke üst
yönetiminin siyasal kararları doğrultusunda halkın görüşü alınmadan çözümlemeye çalışılır. Oysaki her birey
yaşamını sürdürdüğü çevrenin durumuna ilişkin karar verme hakkına sahiptir. Bir toplumda bireyin konumu
hangi düzeyde olursa olsun, yaşadığı çevrenin koşulları bireyi yakından ilgilendirir. Bireyin çevreye yönelik
bilgi edinme, kamusal katılım ve hukuksal yollara başvurma hakkıyla ilgili 1998 de Avrupa ülkeleri Çevre
Bakanları tarafından imzalanan Aarhus Sözleşmesi bu alanda önemli bir evredir. Bu sözleşme halka çevre
politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda güçlü bir dayanaktır. Çevre sorunlarıyla ilgili
konulardaki karar süreçlerine halkın katılımı çevrenin korunması için daha iyi kararlar alınmasını sağlar. Çevre
sorunlarında çok sık karşılaşıldığı üzere, ekosistemlerin korunması yerine siyasal kararlar doğrultusunda
çevreye karışılır. Sanayi devrimi ile birlikte doğal değerler aşırı kar sağlanabilmesi için, plansız, toplum yararına
aykırı biçimde tüketilerek bir tür yağmalanmıştır. Sanayileşmiş ülkelerde doğa; bunun için insan ve öteki
canlıların yaşamını, sağlığını tehlikeye sokacak derecede/düzeyde yaşam kaynaklarına zarar verecek biçimde
bozulmuş ve genel anlamda çevre kirlenmesi olayı ortaya çıkmıştır. Çevre sorunları ya da çevre kirlenmesi,
özellikle gelişmiş ülkelerde 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra büyük boyutlara ulaşmıştır. Denizlerde yaşam
azalmış, su kaynakları, toprak ve hava kirliliği artmış, doğal kaynaklar tükenmeye yüz tutmuş, insanlar kötü
yaşama ve çalışma koşullarına itilmiştir. Çevre kirlenmesinin, yoğun biçimde sanayi bölgelerinde görülmesi,
kirlenmeye genellikle sanayi artıkları ve atıklarının yol açması oldukça önemlidir. Hızlı ve plansız kentleşme,
hava kirliliği, gürültü kirliliği, kentlerin yoğun nüfusu, yeşil alanların azlığı, toplu ulaşım yerine küçük özel
taşıtların ağırlıklı olarak kullanılması, merkezi ısıtma sisteminin kurulmaması, ısınma için kullanılan yakıtların
düşük nitelikli olması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Her ülke, doğal kaynaklarını ve çevreyi iyileştirecek,
doğayı koruyacak ilkesinden hareket ederek planlama, yönetme ve denetleme görevini ulusal uzmanlık
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kurumlarına vermelidir. Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıları nedeniyle hem bilim hem de geliştirilen
teknoloji çevre risklerinin engellenmesi, denetimi, çevre sorunlarının çözümü ve insanlığın ortak çıkarları için
kullanılmasına her ülke çaba göstermeli ve katkı sağlamalıdır. Yığın iletişim araçları bireylerin her yönden
gelişmesini sağlayacak, çevreyi iyileştirecek eğitsel bilgiyi yaymalıdır. Ulusal ve uluslararası doğa değerlerini
olumsuz yönde etkileyen nedenler bütün uluslar tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilimsel
araştırmalar ve halkın eğitilmesi özendirilmelidir. Böylece bilinçli bir halk kitlesinin kamu yönetim kararlarına
katılması için gerekli ortamlar yaratılmalıdır. Çevre sorunlarının çözümlerini kolaylaştırmak için güncel,
bilimsel bilgilenmenin serbest akışı ve deneyiminin aktarımı uluslararası kuruluşlarca desteklenmelidir.
Uluslararası kurumlarca kabul edilen ölçütlerde ya da ulusal olarak kararlaştırılan ölçünlerde her ülke ön
yargısız, geliştirilen değerler dizgesini dikkate almalıdır. Koruma alanlarının seçimi, koruma alanlarının
kurulması, yönetilmesi, ölçümlerin geliştirilmesi ve koruma alanları ile ilgili belgelerin belirlenmesi önemlidir.
Biyolojik dengelerin sürekliliğinde yabani flora ve faunaların oynadığı temel rolü bilerek yaban yaşamı
korunmalıdır. Nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlere ve özellikle ciddi biçimde türlerin yok olma
tehlikesine dikkat edilmeli ve korunmasına özen gösterilmelidir. Ozon tabakasının korunması için 1985 tarihli
Viyana Sözleşmesi ile benimsenen ilkeler, dikkate alınarak insan sağlığını ve çevreyi korumaya her ülke
uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak çözüm üretilmelidir. Bilimsel araştırmalar, sistematik gözlemler,
yetkili uluslararası kuruluşların özellikle dünya meteoroloji örgütü, dünya sağlık örgütü ve ozon tabakası
koordinasyon komitesinin yardımlarına başvurarak bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Tarih
boyunca insanlar eylemlerinin kapsamını genişletmeye çalışmışlar ve ulaşım tekniklerini olanakları içinde
geliştirmeye yönelmişlerdir. Ulaşım tekniklerinin her değişmesi ve gelişmesi ile insan yaşamı da değişmiştir.
Günümüzün kentlerinde otomobil, otobüs, raylı sistemle taşıma ve mal taşımacılığı ile ilgili ulaşımın etkilerinin
iç içe girdiği gözlenmektedir. Bu durum türlü sonuçlar doğurmaktadır. Otomobiller gürültüye, rahatsızlığa,
psikolojik, fiziksel güvensizliğe, toplumsal mekanların elden çıkmasına ve çıkardığı türlü gazlarla atmosfer
kirliliğine yol açarak kentleri tehdit etmektedirler. Verimli ve ekonomik kamu taşımacılığı örgütlenmelidir.
Özellikle özel arabayla yapılan yolculuğun azaltılması oldukça önemlidir. Ulaşımı ya da yolculuğu ortadan
kaldırmak ne olanaklıdır ne de önerilir. Farklı yolculuk ve ulaşım biçimlerini yeniden düzenlemek yerinde
olacaktır. Bireyin kendi kökleşmiş davranış yapılarını değiştirme isteği, genellikle çevre değerleri konusunda
duydukları kaygı ölçüsünde değildir. Yerel yönetimler, bireyin bilincini, bilgisini ve becerisini arttırıcı çevre
için eğitime özel önem verilmelidir. Doğa kendi içinde duyarlı bir denge taşıyan bütünlüğe sahip bir
ekosistemdir. Sınırlı iyileşmeler olsa da çevre sorunları dünya genelinde giderek artmaktadır. Bu düzenlemeler
günün koşullarına, bilim ve teknolojik gelişmelere uygun önleyici ilkeler getirse bile, bireylerde çevre bilinci,
duyarlılık, tutum ve farkındalık yaratmadan çevre sorunlarının ve kirliliğinin azaltılması beklenemez.
Çevre için eğitim her yaştaki bireylere sürekli verilmelidir. Okul öncesi ve ilköğretim okullarından başlatılarak
her aşamadaki eğitim kurumlarında yaygınlaştırılmalıdır. Halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi, duyarlılık
kazandırılması için STK, sendikalar, dernekler, vakıflar, odalar, gibi kuruluşlar üzerlerine düşen sorumluluğu
yerine getirmelilerdir. Halkın ve STK’ların katılımı kurumlaştırılmalı çevre ile ilgili bilgilere erişim
yönetimlerce kolaylaştırılmalıdır Doğanın korunmasına karşı her birey sorumludur. Çünkü doğa ortak paylaşım
yeridir. Herkes nasıl yararlanıyorsa o ölçüde de doğayı korumaktan da sorumludur. Dolayısıyla bu konuda her
bireyin çevre bilincine erişmesi ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi kaçınılmazdır. Her ülke
topraklarında bulunan ekinsel ve doğal kalıtın envanterini çıkararak korunmasını, teşhiri ve gelecek nesillere
iletilmesinin sağlanması görevinin yükümlüsü olmalıdır. Çevre kirliliğini temizlemek, doğal güzelliği korumak
ve doğa kaynaklarını savurganca kullanımını engellemek her bireyin karşı karşıya olduğu bir sorumluluktur.
Hemen her ülkede doğayı korumak için çok sayıda yasa, yasa gücün de kararname yönetmelik, genelge
çıkarılmıştır. Bu mevzuatla getirilen ilkeler, sınırlamalar, ceza uygulamaları ve daha başka yaptırımlar hemen
hiçbir ülkede doğayı yeterli düzeyde korunduğu söylenemez. Çevre kirliliğini temizlemek, doğal güzelliği
korumak ve doğa kaynaklarını savurganca kullanımını engellemek her bireyin karşı karşıya olduğu bir
sorumluluktur. Çevre sorunları için üretilen çözümlerin yaşama geçirilmesinde demokratik ve katılımcı süreçler
kullanılmalıdır. Doğa değerlerinin korunması ve yönetimine ilişkin etkinliklerin başarıya ulaşabilmesi, verimli
olabilmesi için demokratik düzeneklerin (mekanizmaların) geniş halk katılımını ve uzlaşmayı sağlayacak
biçimde işletilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliklerin salt yönetsel düzeneklerle sağlanması ya da karşılanması
güç olabilir. Dolayısıyla çevre stratejisi eylem planının güncelleştirilmesi ve değiştirilmesinde ilgili halk
kesimlerinin katılımını sağlamayı güvenceye alan bir düzeneğe kurumsallık kazandırılmalıdır. Bunun için
oluşturulacak düzeneklerin işlevleri, katılımcıları, katılımın niteliği, çalışmanın koşulları, süresi, karar verme
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sürecinin ilkeleri resmi bir belge ile belirlenmelidir. Her insanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı
vardır. Bir çok ülkenin anayasasında ve öteki yasalarında bireylerin sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkı
olduğuna yer verilmiştir. 1972 yılından bu yana dünya genelinde çevreye yönelik pek çok çalışma yapılmıştır.
Hemen her ülkede çevre yasaları çıkarılmış, yönetmelikler hazırlanmış, çevrenin korunmasına yönelik
sorumluluklar özekten kuruluşlara ve yerel yönetimlere verilmiş, özel fonlar oluşturulmuştur. Uluslararası
örgütlerin yayınladığı istatistiksel verilere göre 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana çevre ile ilgili duyarlılığın
henüz bütün ekonomik ve toplumsal kararlara, hukuksal ve örgütsel düzenlemeler ile içselleştirilmediği
söylenebilir. Her ülke bir çevre finansman sistemiyle, bilgi veri tabanının oluşturulmasına hukuksal
düzenlemelerle etkin bir çevre yönetimine olanak tanıyacak biçimde geliştirilmesine öncelik ve önem
verilmelidir.
Bireylerin katılımı, demokratik ve katılımcı düzeneklerin kullanılması ile sağlanmalıdır. Çünkü doğayı korumak
ve çevre sorunlarına yönelik çözüm üretimleri toplumsal uzlaşmayla yakından ilgilidir ve uzlaşmaya
dayanmalıdır. Çevre sorunlarını toplumlar yaratmışlardır, ama bunların çoğunu yine onlar düzelteceklerdir.
Çevre sorunlarının belirlenmesi için seçeneklerin geliştirilmesi, karar alma ve uygulama da halkın katılımını
artırmak için, planlama ve kaynak özgülenmesi aşırı özekselleştirici düzeneklerden kaçınılıp yerelleştirilerek
yerel düzeylerde çözülmesine çalışılmalıdır. Bütün ekonomik politikalarda çevre boyutunun dikkate alınmasına
her düzeyde yönetim özen göstermelidir. Olası çevre bozulmaları gözden geçirilerek gerekli önlemler çevre
kirliliği ortaya çıkamadan alınmalıdır. Buda çevre için eğitim almış ve belli düzeyde doğa değerleri konusunda
birikimi olan bireylerle sağlanır. Düzenleyici etki analizi herhangi bir alanda düzenlenmenin hazırlanması
aşamasında seçeneklerinin yaratabileceği sonuçları, maliyetleri olumlu ve olumsuz etkileri öngören bir
değerlendirme yapılmalıdır. Bir projenin bulunduğu alana en az olumsuz etkiyi yaratarak, amacına en uygun
biçimde hazırlanmasını sağlayan, somut istatistiksel verilerle desteklenen bu analiz yöntemi her proje için
yapılmalıdır. Düzenleme etki analizi proje uygulaması öncesi ve düzenlemenin etkilerini koymak eksiklikleri
gidermek için uygulama aşaması sırasında ve sonrasında da yapılabilir. Paydaşların bilgilerinden yararlanılacak
biçimde katılımcı bir yaklaşım izlenerek, projenin sonucunda tüm katılımcıların sonuç ve çıktılara
sahiplenmeleri sağlanabilir. Her disiplinin ilgili kısımları, dengeli ve bütünleştirici bir biçimde bir araya getiren
disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmelidir. Çevre için eğitime katılan bireylerin değişik coğrafya
bölgelerindeki çevre koşulları hakkında öngörü sahibi olmaları için, temel çevre sorunları yerel, ulusal, bölgesel
ve uluslararası açılardan ele alınmalıdır. Ülkelerin kalkınma planlarında işin çevre boyutu göz önünde
tutulmalıdır. Çevre için eğitime katılanların, ortaya çıkan çevre sorunlarının nedenlerini kendilerinin araştırıp
bulmasına yardımcı olmalıdır. Çevre için eğitime katılacakların, planlama yapılmasında rol sahibi olmaları
sağlanmalıdır, karar almaları ve aldıkları kararların sonuçlarını kabul etmeleri için fırsat tanınmalıdır. Çevre
duyarlılığı bilgisi, sorun çözme becerisi ve değer yargılarının biçimlendirilmesi her yaş kümesine seslenecek
biçimde verilmesi sağlanmalıdır. Çevre için eğitim uygulamalı olarak yapılmalıdır. Bu eğitim konusunda
uluslararası konferanslarda ne kadar temel ilkeler geliştirilmiş ve önerilmiş olursa olsun, bu ilkelerden de
yararlanılarak her ülke kendi özel koşullarına uygun çevre için eğitim izlenceleri geliştirilmelidir. Halkların,
temiz bir çevreye yönelik duyarlılığı ve bu yöndeki istemleri giderek artmaktadır. Doğadan en çok yararlanan
doğaya en çok zarar veren ve doğayı bozan insandır, düzeltecek olanda insandır.
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SOKAK ATIK TOPLAYICILARI SORUNUNUN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ali EKŞİ
Ege üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bornova-İzmir,
a_eksi@yahoo.com
ÖZ
Çalışmada, sokak atık toplayıcıları sorununun farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sokak atık
toplayıcıları, sayılarının çok hızlı artması, sağlıksız çalışma ortamları, kent güvenliği sorunları ve kayıt dışı çalışmaları gibi
nedenlerle sıkça tartışma konusu olmaktadır. Çalışmada, geri kazanım konusunda toplumsal farkındalığın ve sokak
toplayıcılarına bakış açısının değerlendirilmesi adına bir anket çalışması yapılmıştır. İzmir ilinin kapsama alındığı anket
çalışmasına 247 kişi katılmış, toplanan veriler SPSS 16,0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Alan çalışmasından
elde edilen verilerin yanı sıra konunun literatüre yansımaları değerlendirilmiş; sokak atık toplayıcılarının geri kazanım
politikalarına katkısı ve sosyal içerme başta olmak üzere kişisel sorunları değerlendirilmiş; sorunların çözümü için farklı ülke
örnekleri ışığında öneriler geliştirilerek ve sokak atık toplayıcıları olgusunun kötü atık yönetiminin nedeni mi yoksa sonucu mu
sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışma, son yıllarda Türkiye’de küresel göç hareketliliğinin artması başta olmak üzere, çeşitli
faktörlerin etkisi ile sokak atık toplayıcılarının sayısının hızla artması ve sorunların toplumsal soruna dönüşme riski olması
açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Sokak Atık Toplayıcıları, Geri Kazanım, Katılım, Sosyal İçerme.

Evaluation of the Problem of Street Waste Pickers from a Different Perspective
Abstract
The objective of the study was to evaluate the problem of street waste pickers from a different perspective. Street
waste pickers frequently become the topic of discussions due to the facts that their numbers increase rapidly, unhealthy working
environment, urban safety issues and unregistered employment. A survey study was carried out in the study to evaluate the
social awareness regarding recycling and the perspective towards street waste pickers. The city of Izmir comprised the scope of
the survey in the study to which 247 people participated and the acquired data were analyzed via SPSS 16,0 statistics software.
In addition to the data obtained from the field study, reflections of the issue in the relevant literature were evaluated along with
contributions of street waste pickers to recycling policies in addition to their personal problems first and foremost being social
inclusion as a result of which suggestions were developed in the light of examples from different countries thus looking for an
answer to the question of whether the concept of street waste pickers is the reason for or the result of bad waste management.
The study is important due to the increasing number of street waste pickers as a result of an increase in the global migration
activity as well as various other factors in addition to the risk of the transformation of these issues into social problems.
Keywords: Waste Management, Street Waste Pickers, Recycling, Participation, Social Inclusion.

1. GİRİŞ
Tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak, insan faaliyetleri nedeniyle oluşan atıkların hızla artması, plastik
başta olmak üzere inorganik maddelerin kullanımının yoğunlaşması, son yıllarda tüketimi artan ve kullanma süreleri
kısalan elektronik eşyalar, özellikle kentlerde çevre üzerindeki atık baskısını arttırmaktadır. Atıkları, insan sağlığı
ve çevresi açısından zararsızlaştırma ve hatta hammaddeye dönüştürerek ekonomiye yararlı ürünler haline getirme,
karmaşık bir süreç yönetimi gerektirir (Hassan, 2004:484). Kentsel atık yönetimi, kentsel alanlarda üretilen atıkların
çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerini önlemek amacıyla toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanımı ve
bertarafı gibi süreçleri kapsar. Günümüzde atık yönetiminden tek başına, atıkların zararsızlaştırılması ya da kontrol
altına alınması anlaşılmamakta, tanımın içerisinde atıkların ekonomik değerinin yönetilmesi de oldukça önemli yer
tutmaktadır. Atık yönetimi, günümüz kent yönetimlerinin üzerinde en fazla çalıştığı, en fazla kaynağı ayırdıkları
alan haline gelmiş, iyi kent yönetiminin ilk basamaklarından birini oluşturmuştur. Bireyler, merkezi yönetim, yerel
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yönetimler ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte, bu atık yönetim sürecinin kilit unsurunu oluşturmaktadır
(Toprak, 2003:343, Karacan, 2012:43).
Gelişen üretim ve hizmet sektörü ve insanların yaşam tarzındaki değişim karşısında; toplama, taşıma ve
depolamadan oluşan geleneksel atık yönetimi yetersiz kalmaktadır. Atık yönetimindeki başarısızlıklar hem düzensiz
toplamanın oluşturduğu toplum sağlığı riskleri, hem de ek depolama ve bertaraf maliyetleri getirmekte, başarılı atık
yönetimi için geri kazanım ön plana çıkmaktadır (Yılmaz ve Bozkurt, 2010:12). Katı atıkların içerisinde yer alan
maddelerin, tekrar kullanıma kazandırılması olarak tanımlanabilecek geri kazanım, bugün ülke ekonomilerinin ve
rekabet edebilirliğin anahtar faktörü haline gelmiştir. Geri kazanım politikalarının başarısında ekonomik, politik ve
sosyal birçok faktör etkili olmakla birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulamada başarılı politikalar
geliştirilebildiğini söyleyebilmek zordur. Ancak politikaların başarısızlığı, geri kazanım maddelerinin ekonomik
değerini ortadan kaldırmamakta ve piyasaya yeni aktörlerin girmesine neden olmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu
kültürel ve sosyal yapıya ilişik bir hurdacılık sektörü gelişmekte ve bu sektörü besleyecek yapılar oluşmaktadır. Son
yıllarda, bu informal yapının oluşturduğu sokak atık toplayıcıları, birçok ülkede önemli gündem maddesi haline
gelmiştir (Şen ve Kestioğlu, 2007:45).
Türkiye’de, 2016 yılı itibari ile sayıları 500 bine ulaştığı tahmin edilen sokak atık toplayıcıları, farklı
açılardan tartışma konusu olmaktadır. Atık toplayıcıların, çöplerden hiçbir hijyen kuralına uymadan, hastalık
bulaşma riski içerisindeki çalışma koşulları, bunun yanında kentsel alanlarda güvenlik zafiyeti oluşturduklarının
düşünülmesi ve sektörün kayıt dışı çalışması, önemli tartışma konularıdır (Akıncı, 2016). 2016 yılının ilk
haftalarında gündeme gelen tartışma ise 2005 yılında yayınlanmış olan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” yaptırımlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık alımı yapan firmalara tebligatla
bildirilmesinin, ruhsatsız atık toplamanın yasaklandığı şeklinde anlaşılması ile başlamıştır. Çalışmada, sokak atık
toplayıcıları sorununun farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Alan çalışmasından elde edilen
verilerin yanı sıra, konunun literatüre yansımaları değerlendirilecek; sokak atık toplayıcıların geri kazanım
politikalarına katkısı ve sosyal içerme başta olmak üzere kişisel sorunları değerlendirilecek; sorunların çözümü için
farklı ülke örnekleri ışığında öneriler geliştirilerek ve yasadışı sokak atık toplayıcıları, “kötü atık yönetiminin”
nedeni mi yoksa sonucu mu sorusuna yanıt aranacaktır. Çalışma, son yıllarda Türkiye’de küresel göç
hareketliliğinin artması başta olmak üzere, çeşitli faktörlerin etkisi ile sokak atık toplayıcılarının sayısının hızla
artması ve sorunların toplumsal soruna dönüşme riskinin olması açısından önemlidir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kentsel Katı Atık Yönetimi
Atık tanımı, 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde, “üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek
veya tüzel kişi tarafından, çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya
materyal” olarak tanımlanmaktadır (Atık Yönetimi Yönetmeliği, Md.4/d). Katı atıklar, atık niteliği taşıyan ve
düzenli bir şekilde toplanıp, depolanıp ve bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurlarını
kapsamaktadır. Katı atıklar, üreticisi ya da ortaya çıkaranı tarafından, bir işe yaramaması nedeniyle atılmak istenen,
çevre ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin engellenmesi için düzenli olarak bertaraf edilmesi gereken
maddelerdir. Kentsel katı atık kavramı, katı atık kavramı ile örtüşmekle birlikte, genellikle kentsel alanda üretilen
ancak zararlı ve tehlikeli katı atık kapsamına girmeyen atıklar için kullanılır. Kentsel atığın içeriği, evsel nitelikli
atıklarla birlikte, endüstriyel, ticari ve ortak kullanım alanlarında oluşan faaliyetler sonrası ortaya çıkan atıklardan
oluşmaktadır (Karacan, 2012:427).
Kentsel katı atıklar yerel yönetimlerce ya da onlar adına hizmet gören kurum ve kuruluşlarca toplanıp,
dönüştürülen ya da bertaraf edilen atıklardır. Üretim ya da hizmet sürecinde ya da tüketim sürecinde ortaya çıkan
atıklar, kentlerde önemli sorunlar oluşturabilmektedir. Kentsel atık sorunu hızlı kentleşme ile birlikte, diğer alt yapı
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sorunlarıyla da entegre olarak, günümüzün en önemli kentsel sorunlarından biri haline dönüşmüştür (Hassan,
2004:484; UNEP, 2013). Kentsel alanlarda üretilen atıkların yaklaşık yarısı gıda atıklarından oluşmakla birlikte,
dörtte biri plastik ve benzeri ürünlerden oluşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına günlük kentsel atık
üretimi, bir kilogramın üzerindedir (Desa vd., 2012:47). AB ortalamasında bu oran, 1.3 kg’ın üzerindeyken,
Türkiye’de 2014 yılı için 1.08 kg olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, büyük şehirlerde kişi başı atık üretimi
ortalamanın oldukça üzerindedir. Büyük şehirlerde atık üretiminin fazla olması ile birlikte, kitlesel yaşam
koşullarından dolayı toplanan atıklar, devasa miktarlar oluşturmaktadır (TUİK, 2015). Türkiye’de kentsel katı
atıkların üçte birinden daha fazlası, üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir’den toplanmaktadır (Yaban TV,
2016).
Başarılı atık yönetimi için toplumun desteği ve katılımı son yıllarda çok daha fazla tartışılan bir meseledir.
Atık, insan faaliyetlerinin sonucu oluşur ve yönetiminde de herkesin en iyi katkıyı sağlaması beklenir. Literatürde
son yıllarda atık ile ilgili ağırlığı artan çalışmalarda; başarılı atık yönetiminde kamu bilinci ve katılımın etkili
olduğunu göstermektedir. Haziran 2012’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın (Rio+20) “Arzu Ettiğimiz Gelecek” başlıklı sonuç belgesinde, başarılı atık
yönetiminde katılımın ve politikaların diğer kent ve çevre politikalarına entegrasyonunun önemine vurgu
yapılmaktadır (UNDP, 2012:41). Ortak sorumlulukların hatırlatılması adına, atık yönetimi ile ilgili sorunlar
hakkında toplumda farkındalık oluşturulması önemlidir. Geri kazanım politikalarının başarısında da halkın desteği
ve katılımı önemlidir (Hassan, 2004:490). Daha az atık oluşturma, geri dönüştürülebilecek atıkların kaynakta ayrı
toplanması, geri dönüşümün ekonomik ve çevresel faydaları gibi konularda toplumun her seviyesinde farkındalığın
artırılması, özellikle toplanan geri dönüştürülebilir atığın, nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi açısından da
önemlidir (Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi, 2014:68).
Türkiye’de son yıllarda, atık yönetimi politikaları ile ilgili hem mevzuat düzenlemelerinde hem de idari
uygulamalarda olan gelişmeler dikkat çekicidir. Bu gelişmelerde, bütünleşik bir atık yönetim politikasının tüm
Avrupa Birliği’n de (AB) yaygınlaştırılması hedefini taşıyan, AB Çevre Müktesebatına uyum çalışmaları önemli bir
rol oluşturmaktadır (Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi, 2014:40). Türkiye’de 5216 ve 5393 sayılı Belediye
Kanunlarında; atıkların toplanmasından, taşınmasından ve bertarafından sorumlu olan kuruluşun belediyeler olduğu
belirtilmiştir. Türkiye’de ambalaj atıklarının kaynakta ayrı olarak toplanmasından da birinci derecede belediyeler
sorumludur. Büyükşehir belediye yapısının olduğu illerde ise atıkların toplanmasından ilçe belediyeleri,
bertarafından ise büyükşehir belediyeleri sorumludur. Atık yönetimi günümüz kent yönetiminde, iyi kent
yönetiminin ilk basamaklarından birini oluşturmaktadır. Bugün özellikle gelişmekte olan ülkelerde yerel
yönetimlerin bütçelerinin en önemli kısmını, katı atık yönetimi ve buna bağlı hizmetler oluşturmaktadır (Atık
Yönetimi Eylem Planı, 2008:22).
2.2 Geri Kazanım
Atık yönetiminde, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım birbiri ile sık karıştırılan önemli
tanımlardır. Tekrar kullanım, atıkların temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmaksızın, defalarca kullanılmasıdır.
Geri dönüşüm, “atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak üretim
sürecine sokulmasını” ifade eder. Geri kazanım ise “tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan,
atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenleri fiziksel, kimyasal ya da biyo-kimyasal yöntemlerle başka
ürünlere veya enerjiye çevrilmesini” tanımlar (Yılmaz ve Bozkurt, 2010:14). Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği’ne göre geri dönüştürülebilecek atıklar, “evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt
içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün
ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 2011). Geri
kazanım süreci, maddi değeri olan maddelerin toplanması, ayrıştırılması, dönüşümünü kapsayan karmaşık bir
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süreçten oluşur. Geri kazanım ile hem çoğunluğu inorganik maddelerden oluşan atıkların oluşturabileceği kirlilik
engellenir hem de ekonomiye önemli oranda katkı sağlanır (UN-HABITAT, 2011:4).
Geri kazanım sürecinde maddelerin toplanması, kaynakta ayırma, toplama sırasında ayırma ya da depolama
alanında ayırma gibi yöntemlerle yapılabilmektedir. Ancak en etkin yöntem, ‘kaynakta ayırma’ yöntemidir.
Özellikle depolama alanlarında yapılan ayrıştırmada, maddi değeri olan maddelerin ancak %10 ile %20’si
ayrıştırılabilmektedir. Bununla birlikte, kaynaktan ayırma yönteminde ayrıştırılan madde miktarı %100’lere kadar
çıkabilmekteyken, başarıda iyi eğitilmiş bir toplum ve iyi bir organizasyon yapısı önemlidir. Kaynakta ayırmanın
başarılı olabilmesi için toplumsal destek ve katılım çok önemlidir (Hanay ve Koçer, 2006:508). Atığı sorun
olmaktan çıkarmış gelişmiş ülkelerde, tüm atıklarda geri kazanım oranı, %60’ın üzerine çıkarılabilmektedir.
Türkiye'de ise tüm atıkların geri kazanım oranı ortalama %7’lerdeyken, ambalaj malzemelerinin geri kazanım oranı
ise %20'ler seviyesindedir (Yetim, 2014:12).
2.3. Sokak Atık Toplayıcıları
Sokak atık toplayıcıları daha çok gelişmekte olan ve geri kazanım politikalarında toplumsal bir farkındalık
sağlayamamış ülkelerde yaygındır. Bugün için Güney Amerika ve Afrika ülkeleri ile birlikte, Pakistan, Hindistan
ve Nepal gibi Asya ülkelerinde daha yaygındır. Atık toplayıcılar, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda
dönüştürülebilir katı atık toplama ve ayrıştırmanın, tek ve en etkili yöntemini oluşturmakta ve geri kazanılabilir
atığın %50 ile %100’ü arasındaki oranını toplamaktadırlar (Dias, 2012). Türkiye’de toplanan yıllık 3 milyon ton
ambalaj atığının, yaklaşık yarısı atık toplayıcıları tarından sisteme kazandırılmaktadır (Akkoç, 2016). Brezilya
sistematik olarak atık toplayıcılar ile ilgili resmi istatistiki verilerin rapor edildiği tek ülkedir. Brezilya'da 220
binden fazla kişi, atık toplayıcılığından geçimini sağlamaktadır. Brezilya’da atık toplayıcıları kentsel iş gücünün
yaklaşık %1’ni oluşturmaktadırlar (Dias, 2011a). Türkiye’de toplam nüfusun %3’nün hurdacılık ve bağlantılı iş
kollarından geçimini sağladığı tahmin edilmektedir (Yetim, 2014:12). Yine 2016 yılı itibari ile Türkiye’de ki sokak
atık toplayıcılarının sayısının, 500 bine ulaştığı tahmin edilmektedir (Akıncı, 2016).
Farklı bir açıdan bakıldığında, sokak atık toplayıcılarının daha temiz, daha sağlıklı kentsel alanlar
oluşturulmasına ve ekonomiye önemli katkıları olduğu yorumlanabilir. Atık toplayıcılarının belediyelere dolaylı
olarak, sosyal ve ekonomik birçok yararı bulunmaktadır (Scheinberg vd., 2010:30). Yönetimsel açıdan atık toplama
sorumluluğunu taşıyan yerel yönetimler, sokak atık toplayıcıları sayesinde atık sorununa hiçbir kaynak ayırmadan
çözüm bulmaktadırlar. Bununla birlikte, atık toplayıcılar, toplumun en dezavantajlı kesiminden oluşmaktadır. Bu
grupların önemli bir kısmı, yaptıkları sokak atık toplayıcılığı ile yapabilirlik kazanmakta ve kendi gelirini
oluşturabilmektedir. Ancak atık toplayıcılar, sosyal statü açısından çok kötü yaşam ve çalışma koşullarında, aşırı
yoksul bir şekilde yaşamlarını sürdürmekte ve atık sektörünün de en fazla sömürülen kesimini oluşturmaktadırlar.
Sokak atık toplayıcılarına yönelik, yerel yönetimlerin ihmalleri de dikkat çekmekle birlikte, toplumun bu kesimine
yönelik, sosyal dışlanmayı arttırıcı bir takım politikalar da dikkat çekmektedir (The World Bank, 2013; Akıncı,
2016).
Son yıllarda, sokakta atık toplayanların sayısının hızla artıp kontrolden çıkması; çöplerden hiçbir hijyen
kuralına uyulmadan, hastalık bulaşma riskine rağmen atık toplamanın sürdürülmesi; bunun yanında güvenlik
zafiyetinin oluşması gibi endişeler, yönetimler tarafından atık toplayıcılarla ilgili çeşitli düzenlemelerin gündeme
getirilmesine neden olmaktadır. Bu görünen gerekçelerle beraber, atık sektörünün büyüyen ekonomisi ve bu
alandaki ekonomiyi kayıt altına alma çabaları, idareyi yeni düzenlemeler yapmaya itmektedir. Bu alanda
Türkiye’de son yıllarda yaşanan gelişmeler dikkat çekicidir (Milliyet, 2016). 2005 yılında yayınlanan “Ambalaj ve
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ile ambalaj atıklarının toplanması konusunda, Çevre Koruma ve
Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) yetkilendirilmiştir. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü
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Yönetmeliği, 2007 yılında büyük değişiklikler yapılarak “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” adıyla
yeniden yayınlanmıştır. Bu dönemdeki düzenlemeler, sağlıklı bir sektörel yapı oluşturamamış, geri kazanım
politikalarında etkinlik sağlanamamıştır. Bunun üzerine 2011 yılında “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği”nin yeni hali yayınlanmıştır. Atığı toplama süreci bu yönetmelikle kayıt altına alınmaya çalışılmış ve
“Kaynağından Ayrı Toplama” uygulaması ÇEVKO eliyle hayata geçirilmeye çalışılmıştır (Başkavak, 2013:72-73).
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2014’de yayınlanan “Atık Getirme Merkezi Tebliği” ile
Belediye ve diğer yerel yönetim birimlerinin sorumlulukları yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak Bakanlığın,
2016’nın ilk haftalarında yayınladığı tebligatta, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin yaptırımlarını, atık
alımı yapan firmalara hatırlatmasından; “kayıt altında olmayan toplayıcılardan atık alan firmalara yüksek para
cezalarının uygulanacağı” anlaşılmıştır. Bunun üzerine birçok atık firması, sokak toplayıcılarından atık alımını
durdurmuştur (Milliyet, 2016). Kamuoyunda oluşan tepkinin üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklama yaparak,
düzenlemenin sokak toplayıcıları ile ilgisi olmadığını açıklamış, ancak anlam kargaşasını gidermek için yeni
düzenleme yapılacağını bildirmiştir. Devam eden süreçte, Bakanlık tarafından “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği Taslağı” paydaşların görüşüne açılmıştır. Taslakta, “ambalaj atıkları ayırma, geri dönüşüm ve geri
kazanım faaliyetlerini gerçekleştirecek tesisler için çevre lisansı zorunlu tutulurken, toplama faaliyeti çevre
lisansından muaf tutulmaktadır (Akkoç, 2016).
3. ALAN ÇALIŞMASI
3.1. Materyal ve Yöntem
Çalışmada, geri kazanılabilir atık konusunda toplumsal farkındalığın ve sokak toplayıcılarına bakış açısının
değerlendirilmesi için bir anket çalışması yapılmıştır. Ankette, katılımcıların kişisel özelliklerini tanımlayıcı
sorularla birlikte; atık politikalarına katılım, atık yönetimi konusunda bilgi durumu, geri kazanımla ilgili bilgi
durumu ve sokak atık toplayıcılarına bakış açısının değerlendirilmesi ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Anket
çalışmasında, İzmir ili kapsama alınmış, çalışma evrenini 18 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturmuştur. Çalışmaya 247
kişi katılmış, toplanan veriler SPSS 16,0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket çalışması
anketörler aracılığıyla, yüz-yüze görüşme metodu ile uygulanmıştır. Anketörlere, uygulama öncesinde konu ile ilgili
bir saatlik eğitim verilmiştir. Toplanan veriler SPSS (v16) istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri
çözümlenmesinde frekans dağılımı ve yüzdelerden yararlanılmış, değişkenler arasındaki farkın belirlenmesinde kikare testi kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
3.2. Bulgular
Anket çalışmasına toplam 247 kişi katılmıştır. Katılımcıları tanımlayıcı bilgiler, Tablo 1’de verilmiştir.
%

Kadın

139

56,3

Erkek

108
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18-24 yaş
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25-34 yaş
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35-44 yaş

52

21,1

45-54 yaş
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13,4

55-64 yaş
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Tablo 1: Katılımcıları Tanımlayıcı Bilgiler
n

Aylık Gelir
durumu

Eğitim Durumu

802 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Emekli ve diğer

44

17,8

Öğrenci

42

17

İşsiz
kamu ücretli

34
28

13,8
11,3

İşveren

15

6,1

İşçi
Kendi hesabına çalışan
Okur-yazar değil
Okur-yazar

13
7
3
16

5,3
2,8
1,2
6,5

İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Geliri yok
1300 TL ve altı
1300 - 1500 TL
1501-3000 TL

46
50
113
19
87
44
44
45

18,6
20,2
45,7
7,7
35,2
17,8
17,8
18,2

3001-4000 TL

21

8,5

4000 TL ve üzeri

6

2,4

Katılımcıların %10,9’u (n=27) “atık yönetimi ile ilgili eğitim ya da tanıtım çalışmalarına katıldığını”
bildirmektedir. Katılımcıların %51’i (n=126) “atık yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu” belirtmiş,
katılımcıların %53,0’ı (n=131) “atıkların ayrıştırılarak toplanması ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu” belirtmiş,
%28,3’ü (n=70) “atık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri bildiğini” belirtmiştir. Geri kazanım atıklarını düzenli
olarak ayrı biriktirir ve uygun şekilde toplanmasına yardımcı olur musunuz? Sorusuna Katılımcıların %46,6’sı
(n=115) evet, %53,4’ü (n=132) hayır yanıtını vermiştir. “Kötü atık yönetiminin çevre ve insan üzerine doğrudan
olumsuz etkileri vardır” görüşüne katılımcıların %3,6’sı (n=9) kesinlikle katılmıyorum, %3,2’si (n=8)
katılmıyorum, %10,1’i (n=25) kararsızım, %47,4’ü (n=117) katılıyorum ve %35,6’sı (n=88) kesinlikle katılıyorum
yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların içerisinde, “çevre ve atık yönetimi konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarına
üyeyim/üye olmayı düşünürüm” diyenlerin oranı %12,6’dır (n=31).
Katılımcıların %18,6’sı (n=46) sokakta gördüğü atık toplayıcılarından rahatsız olduğunu belirtmiştir. Atık
toplayıcılardan rahatsız olanlar, bunun nedenini Tablo 2’deki gibi sıralamıştır.
Tablo 2: Katılımcıların Sokak Atık Toplayıcılarından Rahatsız Olma Nedenleri
Değişken
n
%
Atık toplayıcılarının kendi kişisel sağlıklarını tehdit etmesi
37
80,4
Atık toplayıcılarının iş güvencesi olmadan, sağlıksız koşullarda
33
71,7
çalışmak zorunda kalmaları
Atık toplayıcılarının çöp toplama alanlarındaki çöpleri dağıtmaları
22
47,8
Atık toplayıcılarının halk sağlığını tehdit etmeleri
19
41,3
Atık toplayıcılarının kamusal güvenliği tehdit etmeleri
9
19,6
Atık toplayıcılarının haksız kazanç elde etmeleri
2
4,3
*Katılımcılar birden fazla şık tercih edebilmişlerdir.

Yaş, cinsiyet ve meslek grupları ile sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki bulunmazken, eğitim durumu ve aylık gelir durumu ile sokak atık toplayıcılarından rahatsız
olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmaktadır (P<0,05). Üniversite eğitimi alanlarda
(%20,4), lisansüstü eğitim alanlarda (%26,3), gelir durumu 3001-4000 TL olanlarda (%28,6) ve gelir durumu 4000
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TL ve üzerinde olanlarda sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu daha yüksektir. Üniversite ve lisansüstü
eğitim alanlar ile gelir durumu 3001 TL ve üzerinde olanlar, sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumlarını
yüksek oranda, “atık toplayıcıların kendi kişisel sağlıklarını tehdit etmesine” ve “iş güvencesi olmadan, sağlıksız
koşullarda çalışmak zorunda kalmalarına” bağlamaktadır.
Atık yönetimi ile ilgili eğitim ve tanıtım çalışmalarına katılmış olma durumu ile sokak atık toplayıcılarından
rahatsız olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmaktadır (P<0,05). Eğitim ve tanıtım
çalışmalarına katılmış olanlarda, sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu daha yüksektir. Kötü atık
yönetiminin insan ve çevre üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğunu bilenler ile sokak atık toplayıcılarından
rahatsız olma durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı açıdan ilişki bulunmaktadır (P<0,05). Kötü atık
yönetiminin insan ve çevre üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu görüşüne katılanlarda (%32,6) ve kesinlikle
katılanlarda (%30,7), sokak atık toplayıcılarından rahatsız olma durumu daha yüksektir.
3.3. Tartışma
Bu çalışmada katılımcıların sadece yarısı atık yönetimi ile ilgili genel konularda bilgi sahibi olduğunu
belirtirken, atık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri bildiğini düşünenlerin oranı %30’lar seviyesindedir. Atık
yönetimi konusunda vatandaştaki bilgi eksikliği, geri kazanım politikalarını da olumsuz etkilemektedir. Vatandaşın
atık yönetimi ile ilgili bilinç durumu düşüktür ve bu yönetimine katılım konusunda aktif değillerdir. Türkiye’de
yıllık 30 Milyon tonun üzerinde olan kentsel katı atık üretiminin, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır
(TUİK, 2015). Bununla birlikte, Türkiye’de, geri kazanılabilecek atıklardan dönüşüm sağlanamayan kısmından mali
kaybın, yıllık 1.5 Milyar TL’nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (Yetim, 2014:13). Ayrıca literatür
değerlendirmesinde, geri dönüşüme katılımı düşük olanların, çevre ile ilgili kurallara uyma konusunda gönülsüz
oldukları görülmektedir (Jones vd.,2010:539).
Britanya’da, AB Sıfır Atık Hedefi Direktifi doğrultusunda yapılan çalışmalarda, tüm kentsel atıklar
içerisinde geri dönüşüm ve kompostlama oranı 2014 yılında %50’nin üzerine çıkarılmış, 2025 yılında %70
hedefinin aşılması ve 2050 yılında da sıfır atık hedefine ulaşılması planlanmaktadır. Tüm bunlar yapılırken de yerel
yönetimler asli görev üslenmiş, ancak en önemli paydaş olarak da STK’lar olarak belirlenmiştir (Thomas, 2012:3940). Yine Britanya’da, Timlett ve Williams’ın (2008) yapmış olduğu çalışmada halkın geri kazanım çalışmalarına
katılımı %90’lar seviyesinde bulunmuş, veriler geri kazanım politikalarındaki başarı ile ilişkilendirilmiştir (Timlett
ve Williams, 2008:622). Çevre ve atık yönetimi konusunda farkındalığın artmasında, bir diğer etkende STK’lardır
(Yıldız vd., 2011:339). Çalışmada, çevre ve atık yönetimi konusunda çalışma yapan STK’lara üye olduğunu ya da
üye olmayı düşündüğünü belirtenlerin oranı %10’lar seviyesindedir. Ekşi ve Özer’in (2015) yapmış oldukları
çalışmada, üniversite öğrencilerinin sadece % 4.7’sinin çevre ile ilgili STK’lara üye oldukları bulunmuştur.
Türkiye’de geri kazanım politikalarının başarısızlığında, çevre konusunda çalışan STK’ların yeterince güçlü
olmaması da önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir (Ekşi ve Özer, 2015:109).
Türkiye’de atık toplayıcıları, atık politikalarının içerisinde resmen tanımlanmış ya da kurumlar tarafından
bu yönde sistemli politikalar oluşturulmuş değildir. Atık toplayıcılarla ilgili politikalar daha çok toplayıcıların,
kendi sağlıkları ve toplum sağlığını olumsuz etkiledikleri, toplumsal güvenliği riske ettikleri ve atık ticareti ile
oluşturulan ekonomik değerin kayıt dışı olduğu gibi olumsuz algılarla oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hatta bazen
atık toplayıcılar, haksız gelir elde etmekle suçlanabilmektedir. Ekim 2006’da, Ankara Büyükşehir Belediyesi
bülteninde, Sağlık İşleri Daire Başkanı, sokak atık toplayıcılarını “kaçak çöp avcıları olarak tanımlamış”, atık
toplayıcıları belediyenin çöpünü çalmakla suçlamıştır. Aynı yazıda, atık toplayıcıların profili, tiner bağımlıları,
gaspçı ve hırsız gibi tanımlamalarla çizilmiştir. Yani kısacası, sokak atık toplayıcıları, kötü kentsel katı atık
yönetiminin nedeni olarak gösterilmişlerdir (Mendioğlu, 2007:15). Yine anaakım medyada, atık toplayıcıları
üzerinden yoksulluğun suçla özleştirilmesi sık karşılaşılan bir durumdur (Özsoy, 2012:106). Bu çalışmadan çıkan
sonuçlara göre, toplumun atık toplayıcılarına bakışı, yukarıdaki yaklaşımlardan daha farklı görünmektedir. Atık
toplayıcılardan rahatsız olduğunu bildiren katılımcıların oranı beşte birden daha azdır. Bununla birlikte atık
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toplayıcılardan rahatsız olduğunu bildiren katılımcıların önemli bir kısmı, rahatsız olma nedenini; atık toplayıcıların
kişisel sağlıkları ve iş güvencesi olmadan çalışmalarına bağlamakta, sadece %4’ü atık toplayıcıların haksız kazanç
elde ettiğini düşünmektedir. Yine eğitim seviyesi ve geliri daha yüksek olan ve atık yönetimi konusunda bilgi sahibi
olduğunu düşünen katılımcılarda, rahatsız olma durumunda, atık toplayıcıların sağlıksız ve güvencesiz çalışma
ortamları ön plana çıkmaktadır.
Tartışmanın buraya kadar olan bölümü değerlendirildiğinde, Türkiye atık yönetiminde yeni paydaşlara,
güçlü STK’lara ve halkın katılımına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Özellikle halkın katılımını arttırmaya ve
sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına teşvik araçlarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Türkiye’de
halihazırda geri dönüştürülebilir atığın yarıdan fazlasının atık toplayıcılar tarafından sisteme kazandırıldığı
düşünüldüğünde, ülkenin sosyo-ekonomik yapısı ve son yıllardaki uluslararası göç hareketliliği de dikkate alınarak
jeopolitik yapısı değerlendirildiğinde, atık toplayıcılara yönelik geliştirilmesi gereken politikaların önemi ortaya
çıkmaktadır (Akkoç, 2016). Öncelikle, gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi atık toplayıcılar olmaksızın geri
kazanım politikalarında başarı sağlamak çok mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, toplumun en
dezavantajlı gruplarından oluşan atık toplayıcılarda, sosyal içermenin sağlanmasına yönelik politikalarda ihmal
edilmemelidir. Bu durum, belediyeler açısından atık yönetimi politikaları ile sosyal politikaların bütünleşik
yürütülmesini zorunlu kılmaktadır (Marello ve Helwege, 2014:1). Atık yönetiminde oluşturulacak olan doğru
projelerle hem atık toplama etkinliği sağlanabilir hem de bu dezavantajlı gurubun, çalışma ve yaşam koşulları
iyileştirilebilir (Scheinberg vd., 2010:28).
Atık toplayıcılar ile ilgili belediyelerin yürüteceği politikalar, aslında belediyeler için katı atık yönetimine
katılım politikaları için fırsata dönüştürülebilir. Bu yolla hem daha sağlıklı kentsel ortamlar sağlanabilir hem de
ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Latin Amerika‘da geliştirilen politikalarla şehirlerin atık yönetiminde, atık
toplayıcılarına yönelik politikalar önemli yer tutmaktadır (Scheinberg vd., 2010:30). Bu ülkelerde, atık
toplayıcıların örgütlü yapısı ve belediyelerin ürettiği sosyal politikalar dikkat çekicidir. Bazı ülkelerde atık
toplayıcılar, yerel yönetimlerin gözetiminde kooperatifler oluşturmuş ve daha iyi çalışma koşullarına ulaşmak için
belediyelerle işbirliği sağlanmıştır (Marello ve Helwege, 2014:1). Türkiye’de çok sınırlı sayıda belediye, doğrudan
atık toplayıcılarla ilgili proje ve politikalar geliştirmektedir. Ankara Çankaya Belediyesi 2016 yılında sokak
toplayıcılarını, geri kazanım anlaşması yaptığı firma üzerinden istihdam etmeye yönelik projeler geliştirmiştir
(Çankaya Belediyesi, 2016). Ancak kısıtlı sayıda oluşan bu istihdam, sadece Ankara’da sayıları binlerle açıklanan
sokak toplayıcıları sorununu çözmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte, atık toplayıcıların bir nevi taşören
sisteme entegrasyonu olan bu uygulamanın, farkı olumsuz etkileri de olabilir (Başkavak, 2013).
Türkiye’de atıkların ekonomik değerinin anlaşılması ve rantının büyümesi, ilgili alanın giderek daha fazla
taşörenleştirilmesine neden olmaktadır. Atık toplayıcılarının taşören sistemine adapte edilmeleri, tek başına soruna
yanıt verebilecek bir çözüm değildir. En başta atık toplayıcıların önemli bir kısmı formal yollarla işgücüne katılma
özelliklerini taşımamaktadır. İçlerinde eski hükümlüler ve madde bağımlıların azımsanmayacak orandadır. Yine
önemli bir kısmı formal çalışma saatlerine uyabilecek nitelikte değildir. Tüm bunlarla birlikte taşören sistemi iş ve
düzenli gelir garantisi de getirmemektedir. Yine yapılan başka bir yanlışta, atık toplayıcılara yönelik yapılan kayıt
altına alma çalışmalarında, dağıtılan lisansların maddi değer taşımasıdır. Bu hem özellikle dezavantajlı atık
toplayıcılarının bu lisanslara erişmesini zorlaştırmakta, hem de kendi içerisinde bir rant alanının oluşmasına neden
olmaktadır (WIEGO, 2016). Atık toplayıcılarının rehabilitasyonunda, mülk sahibi yapılmaları önemli bir adım
olarak görülmektedir. Oysa Türkiye’de özellikle belediyelerin yaptığı zabıta denetimleri ile atık toplayıcılarının
yaptıkları işlerde kullandıkları el arabaları ve araçlarına el konularak, önerilenin tam tersine, mülksüzleştirme
uygulamaları ile sık karşılaşılmaktadır. Aslında bu tip mülksüzleştirme uygulamaları, bu insanların sosyal içerme
açısından daha da geri gitmelerine neden olmaktadır (Başkavak, 2013; Halkhaber, 2016).
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Sokak toplayıcıları genelde eğitim seviyesi düşük ya da hiç eğitim almamış kişilerden ve iş bulma
konusunda çeşitli nedenlerle dezavantajlı olan kişilerden oluşmaktadır. Schenck ve Blaauw’un (2011) Güney
Afrika’da yaptıkları çalışmada, atık toplayıcıların yaklaşık %90’ının okuma-yazma bilmediği bulunmuştur
(Schenck ve Blaauw, 2011:9). Atık toplayıcıların önemli bir kısmı evsizlerden oluşmakta ve önemli bir kısmı,
göçmenlerden oluşmaktadır (IEMS, 2012). İstanbul’daki kâğıt toplayıcıların büyük çoğunluğunu Aksaraylılar
oluşturmaktadır. Yabancı göçmenlerde ise ilk sırada, Suriyeliler ve Afganlar bulunmaktadır. Atık toplayıcıların
önemli bir kısmı sosyal dışlanma yaşamış insanlardır (Akıncı, 2016). Webster (2010), atık toplayıcıların "kişisel
sorunlarının" olduğunu ama bu insanların "kamusal sorun" olmadıklarını vurgulamaktadır. Atık toplayıcılar,
toplumun gerçekten ihmal edilmemesi gereken kesimlerinden oluşmaktadır ve yönetimler tarafından ihmal
edilmeleri durumunda kamusal soruna dönüşebilirler. Sosyal açıdan desteklenmesi gereken toplum kesimlerinden
oluşan atık toplayıcıları için oluşturulacak politika ve projelerin, sosyal politikalara entegrasyonu
yadırganmamalıdır (Webster, 2010).
Brezilya’da son 20 yıldır atık toplayıcılarda sosyal içerme sorununun çözümü ve örgütlenmelerinin
desteklenmesi üzerine kamu politikaları oluşturulmakta, sokak atık toplayıcılarının kooperatifler ve birlikler
kurmaları yönünde çalışmalar yapılmaktadır (IJgosse, 2012:2). Bu tip çalışmalar başlatılmadan önce, belediyeler,
STK’lar ve atık toplayıcıların katılımıyla forumlar düzenlenmiş, politikalar katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiştir
(Dias, 2011b:2). Peru’da 2010 yılında, atık toplayıcı örgütlerinin temsilcilerini kapsayan katılımcı bir süreçle
geliştirilen yasa ile atık toplayıcıların faaliyetleri düzenlenmiş ve önemli bir norm oluşturulmuştur. Filipinlerde
bütünleşik sosyal hizmetler çalışmalarının önemli bir ilgi alanını, kayıt dışı çalışan atık toplayıcılar oluşturmakta ve
destek politikaları oluşturulmaktadır. Hindistan’da 2006 yılında ulusal politikalarda kayıt dışı çalışan atık
toplayıcılar resmen tanınmış, ulusal çevre politikasında atık toplayıcıların desteklenmesine yönelik adımlar
atılmıştır (WIEGO, 2016).
Daha geniş literatür değerlendirmesinde de, atık yönetimi politikalarının atık toplayıcıların ihtiyaçlarını da
dikkate alarak, onlara daha fazla temsil olanağı sağlayarak ve onları, atık yönetim sisteminin bir parçası olarak
kabul edilmesi savunulmaktadır (Schenck ve Blaauw, 2011:15). Türkiye’de atık toplayıcı örgütlerinin oldukça
zayıf olmasıyla birlikte, bu örgütlerin kamu kurumlarıyla yeterli işbirliği alanı bulabildiklerini söylemek çok
mümkün değildir. Yine sınırlıda olsa olumlu örnekler görmek mümkündür. Çukurova Atık Toplayıcılar Derneği,
kurdukları iktisadi işletmeye lisans alarak, alım ve gelir garantisi ile atık toplayıcıları örgütlü yapılarına entegre
etmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir (Milliyet, 2016). Ancak bu tip örgütlerin, kamu kurumlarından yeterli
desteği aldıklarını söylemek mümkün değildir.
Türkiye’de atık toplayıcılara yönelik, belli bir stratejiden uzak geliştirilen, dağınık politikalar dikkat
çekicidir. Ankara Valiliği’nin, 05 Eylül 2013 Tarihli “Ankara İlinde Cadde ve Sokaklarda Kağıt Toplanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı genelgesi ile sokak atık toplayıcılarının, belediyelerden izin belgesi almaksızın atık
toplamaları yasaklanmıştır. Genelgede yasağın gerekçesi açıklanırken, “sağlıksız şekil ve şartlarda, uygun olmayan
el araçları ve depolama vasıtalarıyla atıkların yerinde ayrıştırılarak toplanması, çöp birikintilerinin sokak, cadde ve
kaldırımlara yayılması, görüntü kirliliği ile birlikte vatandaşların sağlıklı çevrede yaşama hakkının da tehdit
edilmesi yanında, kayıt dışı ekonomik faaliyet vurgusu da yapılmıştır (Ankara Valiliği, 2013).
Sokak atık toplayıcılarının dörtte üçünün tek geçim kaynağı, atık toplayıcılığıdır (IEMS,2012). Yönetimler
tarafından, atık toplayıcıları destekleyecek mekanizmalar oluşturulmazsa, atık toplayıcılar sistemin en fazla
sömürülen üyesi haline gelebilmektedirler. Oluşturulan yasakçı politikalar, düzenli gelir elde etmeleri konusunda
atık toplayıcıları daha fazla sıkıştırmakta ve daha fazla sömürülmelerine neden olmaktadır. Örneğin Türkiye’de,
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sokak toplayıcıları tarafından toplanan atık kağıt, küçük depolara kilosu 20 kuruşa satılmakta, atık kâğıdın fiyatı
fabrikaya ulaşana kadar 60 kuruşa çıkmaktadır (Akıncı, 2016).
Brezilya’da, tüm atık toplayıcılar ücretsiz olarak lisans ve kimlik sahibi yapılmakta, kendilerinin ve atık
toplamada kullandıkları atların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, hijyen kuralları ve atıkların
ayrıştırılması ile ilgili eğitimler verilmektedir. Atık toplayıcıların kurdukları kooperatiflere depolama alanları tahsis
edilmekte ve belediyeler tarafından ücretsiz ruhsatlandırılmakta, atık toplama işinde kullanabilecekleri kıyafet ve
ekipman ile donatılmaktadırlar (Dias, 2011b:6). Brezilya, Kolombiya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde atık
toplayıcılar, topladıkları atıkları belediyeye satabilmekte, alım sözleşmeleri yapabilmektedir. Mart 2013'te,
Kolombiya Bogota Belediyesi geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanması karşılığında atık toplayıcılar için bir
ödeme sistemi başlatmış, ilk aylarda programa yaklaşık 14,000 atık toplayıcı kayıt olurken, programa katılanların
yaşam standartlarında gözle görülür iyileşmeler sağlanmıştır (WIEGO, 2016). Yerel yönetimler, geri dönüşüm
şirketleri, STK'lar ve hatta halk, atık yönetimi zincirinin değerli bir halkası olarak atık toplayıcıları kabul ederse,
atık yönetimi sorunlarına daha kolay çözümler üretilebilir. Bu çalışmalarla, toplumun bu dezavantajlı grubuna
yapabilirlik sağlanarak, kendi gelirlerini oluşturabilme imkanı sağlanabilir ve bu durum sosyal içerme sorununun
çözümünde katkı sunabilir (Schenck ve Blaauw, 2011:17).
4. SONUÇ
Türkiye’de atık politikalarında başarı sağlamak adına, halkın politikalara katılımının sağlanması için güçlü
STK’lara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, halkın katılımına yönelik teşvik politikaları, geri kazanım
politikalarının sürdürülebilirliği açısından önemli görünmektedir. Türkiye’de geri kazanım politikalarında var olan
tüm sorunların yanında, tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi görmezden gelinemeyecek, sokak atık
toplayıcıları gerçeği bulunmaktadır. Hâlihazırda Türkiye’de geri kazandırılabilir atığın yaklaşık yarısı, sokak atık
toplayıcıları aracılığıyla toplanmaktadır. Türkiye gibi ülkelerin atık politikalarında, sokak atık toplayıcıları
olmaksızın geri kazanım politikalarında başarı sağlanamayacağı gerçeği bir yana; atık toplayıcılarla ilgili
politikalar, atık mevzuatında henüz tanımlanmış değildir. Bununla birlikte, yerel ya da merkezi yönetim
kurumlarında da atık toplayıcılarla ilgili bir farkındalık, henüz oluşmuş değildir.
Sokak atık toplayıcıları gerçeği ve geri kazanım politikalarına katkısı, madalyanın bir yüzünü oluştururken,
diğer yüzde; toplumun en dezavantajlı gruplarından oluşan bu insanların, sosyal içerme başta olmak üzere kişisel
sorunları yer almaktadır. Türkiye’de, ekonomik değeri artan ve yeni rant alanları oluşturulan geri kazanım
politikalarında, sokak atık toplayıcıları zaman zaman kamu idaresi başta olmak üzere bazı çevreler tarafından, kayıt
dışı gelir elde eden gruplar olarak tanımlanmaktadır. Yine bu insanların, anaakım medya tarafından da suç ile
özdeşleştirildikleri ve bir kamusal güvenlik sorunu algısının oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Oysa
toplumun sokak atık toplayıcıları ile ilgili rahatsızlığı, bu insanların iş güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarında
yoğunlaşmaktadır. Özellikle yerel yönetimler açısından, sokak atık toplayıcılarıyla ilgili tek çözülmesi gereken
sorun, sokak atık toplayıcılarının kayıt altına alınmaya çalışılması olmamalıdır. Bu konuda yürütülecek olan
politikaların, sosyal politikalarla bütünleşik yürütülmesi zorunluluk olarak görünmektedir.
Özellikle Güney Amerika ülkelerinde ki sokak atık toplayıcılar için geliştirilen başarılı politikalar
değerlendirildiğinde; öncelikle yasakçı politikaların terk edildiği, sokak atık toplayıcılarının örgütlenmesinin
sağlandığı ve politikaların katılımcı bir yaklaşımla geliştirildiği görülmektedir. Geliştirilen politikaların üç ana
hedefinin olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, sokak atık toplayıcılarının; (1) çalışma koşullarının iyileştirilmesi, (2)
istikrarlı bir aylık gelire sahip olmaları, (3) çalışma ekipmanı ve donanımı ile birlikte, konut yardımına kadar varan
politikalarla mülk sahibi yapılmalarıdır. Bu çalışmadan da anlaşıldığı gibi, sokak atık toplayıcıları yetersiz geri
kazanım politikalarının nedeni değil, sonucudur. Sokak atık toplayıcılarının çok sayıda kişisel sorununun olduğu
doğrudur. Bu sorunların toplumsal soruna dönüşmesinin engellenmesi, ülke örnekleri incelendiğinde mümkün
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görünmektedir. Sokak atık toplayıcılarıyla ile ilgili doğru politikalar uygulandığında, geri kazanım politikalarına
önemli bir paydaş kazanılabileceği gibi aynı zamanda, toplumun en dezavantajlı gruplarını oluşturan bu insanlar
için sosyal içerme sorununun çözümüne de katkı sağlanabilir.
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ÖZ
Çevre sorunları insanlığın son dönmede üzerinde en çok tartıştığı küresel sorunların başında
gelmektedir. Sorunun niteliğinde yer alan “sınır tanımazlık” boyutundan dolayı da çevre sorunları uluslararası
düzeyde mücadele edilmesi gereken bir sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak sorunun çözümüne yönelik
ortaya koyulan politika önerileri ekonomik kalkınma – çevre koruma paradoksunda politika aktörleri açısından
bir sınırlılık/tercih zorlaması da üretmektedir. Zira toplumlar açısından ekonomik kalkınma hangi düzeyde kamu
yararı içeriyorsa çevrenin korunmasında da aynı oranda kamu yararı olduğu açıktır. Aynı anda her iki kamu
yararının birlikte tesis edilemediği durumlarda politika aktörlerinin hangi yarar lehinde tercihte bulunacakları
konusu üstün kamu yararı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile üstün kamu yararı, ortada birden fazla,
birbiriyle çelişen kamu yararı olduğu durumda, karar vericiler için birini diğerine tercih etmede ölçüt olarak
kullanılan bir kavramdır.
Ekonomik kalkınma çevre koruma dikatomisi içinde üstün kamu yararının tespiti ve tesisi için
geliştirilen sürdürülebilir kalkınma kavramı ve bu kavramın somut politika uygulama araçlarından biri olarak
ortaya çıkan ÇED süreçlerinde, Türkiye’de çoğunlukla idare aygıtının ekonomik kalkınma yönünde tercihte
bulunduğu bilinmektedir. İdare aygıtının bu tercihine karşın ÇED kararlarına ilişkin bazı yargı içtihatlarında ve
çevresel eylemlerin temel referanslarında ise çevrenin korunması yönünde bir tercihin politika aktörlerine
yöneltildiği de açıktır.
Bu çalışmada enerji arz güvenliği bağlamında idare aygıtının hem yenilenebilir hem de “yerli” enerji
kaynağı olarak teşvik ettiği HES politikası ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik politika tercihini
belirleyen “kamu yararı” anlayışı ile bu tercihe karşı çıkanların çevresel güvenlik bağlamında HES’lere
yüklediği ve kamu yararına aykırı olduğu yönündeki anlayışı besleyen argümanlar ortaya koyulmaya çalışılacak,
bu çatışan iki kamu yararı arasından hangisinin üstün kamu yararı olduğuna karar vermek okuyucuya
bırakılacaktır.
Anahtar Kelimeler; üstün kamu yararı, enerji politikası, HES, enerji arz güvenliği, çevresel güvenlik

An Assessment of HEPP Policies in Turkey in the Context of Weighty Public Interest
Abstract
Environmental problems are at the top of the global problems that the humanity has recently been
debating the most. Due to the “borderlessness” dimension in the nature of the problem, environmental problems
emerge as a problem area to be fought at international level. However, the policy proposal for resolving the
problem also produces a choice constraint for policy actors in terms of the paradox of economic development
and environmental protection. Because, for societies, it is clear that if economic development involves public
interest to some degree, protection of the environment also benefits to public in the same way. When the two
public interests cannot be co-founded at the same time, the issue of what benefits policy actors would prefer in
favor of the public is emerging as a weighty public interest. Therefore, weighty public interest is a concept that is
used as a criterion for decision makers without preferring one to another when there are more than one public
interest contradictory to each other.
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It is known that in the EIA processes emerging as one of the means of concrete policy implementation of the
concept of sustainable development created for the determination and establishment of weighty public interest in
the economic development - environment protection dichotomy, the administrative apparatus in Turkey is
predominantly in the direction of economic development. In spite of this preference of the administrative
apparatus, it is also clear that in some jurisprudence related to EIA decisions and in the basic references of
environmental actions, preference towards protection of the environment is directed to policy actors.
In the context of the security of energy supply and the environmental security, policy choices are started
to be based upon encouraging and spreading the hydroelectric power plants (HES) for the purpose of giving
priority to the national energy resources.
Despite the economic contribution of hydroelectric power plants (HES), the claims against the
implementations due to violations of “environmental rights” have led numerous court cases. For some cases, the
courts have made decisions to disentitle investment decisions while for others the actions for annulment brought
to the courts are dismissed.
In this study, Turkish State Council decisions with their justifications on the investments of
hydroelectric power plants will be analysed to elaborate and evaluate the consistency of the withdrawal of appeal
and acceptance of objection decisions.
Keywords: weighty public interest public interest, HES, right to environment, economic interest

1. KAMU YARARI KAVRAMI
Anayasa Mahkemesi kamu yararı kavramının içeriğini belirlemede; kamu düzeni, toplum
yararı gibi kavramlardan yararlanmakla birlikte kamu yararını “kişinin ve toplumun huzur ve refahını
sağlamak” olarak tanımlamıştır1 (Akıllıoğlu,1988:19).
1789 Devriminde İnsan Hakları Evrensel Bildirisindeki ifadesiyle kamu yararı, “genel irade”
ye uygunluk şeklinde anlamlandırılmaktadır. Öyle ki kanunlar genel iradenin ürünüdür yani kamu
yararınadır. Anayasa Mahkememiz de kanunların kamu yararına çıkarıldıklarını ve başkaca bir amaçla
düzenleme yapılamayacağını birçok kararında belirtmektedir.2
Kamu yararının hukukumuz açısından çeşitli görünümleri vardır. Buna göre, kamu yararı
kavramı, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında yer alan en önemli sebeplerden biridir.3 Kamu
yararı kamu hizmetinin maddi açıdan belirlenmesinde bir unsur olarak karşımıza çıkar (Özay, 2002:
227-228). Ayrıca idarenin irade açıklamalarının kamu yararı amacına özgülenmiş olması, Özel hukuk
kişilerince yapılan irade açıklamalarından ayrılmasında yine önemli bir kriter olarak kullanılır (Özay,
2002:321).
Bazı yazarlara göre kamu yararı kavramı bilimsel içerikten yoksundur ve “devletin kutsanması
yoluyla iktidarı pekiştirme aracı” olarak kullanılmaktadır (Akıllıoğlu,1988:11).
1982 Anayasasına baktığımızda, Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler başlıklı
üçüncü bölümünün üçüncü alt başlığı “kamu yararı” başlığını taşımaktadır. Bu başlık altındaki 4347’nci maddeler sırasıyla; Kıyılardan yararlanma, Toprak mülkiyeti, Tarım, hayvancılık ve bu üretim
dallarında çalışanların korunması, Kamulaştırma, Devletleştirme ve Özelleştirme başlıklarını
taşımaktadır. Anayasanın bu maddelerindeki düzenlemelerin genel olarak kanun koyucuya yol
gösterme amacı taşıdığı söylenebilir (Akıllıoğlu,1988:13). Kıyılardan yararlanma açısından,
AYM, E.1963/16, K.1963/83, T. 8.4.1963 nakleden Akıllıoğlu,1988:19)
AYM, E. 2016/22, K. 2016/177, T. 23.11.2016; AYM , E. 2015/102, E. 2016/151, T. 7.9.2016; AYM, E.
2015/88, K. 2016/156, T. 7.9.2016
3
AYM, E. 2016/29, K. 2016/134, T. 14.7.2016; AYM, E. 2016/37, K. 2016/135, T. 14.7.2016
1
2
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yararlanmanın kamu yararı esas alınarak belirleneceği düzenlemiştir. Toprak mülkiyeti başlıklı
44’üncü maddede ise “toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla
kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye
toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır” düzenlemesiyle devletin toprağın korunmasında
kamu yararının gerçekleştirilmesi için nasıl faaliyet göstermesi gerektiği düzenlenmiştir. Aynı şekilde
tarım ve hayvancılığın yapıldığı arazilerin amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, üretimi
artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer
girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırmak devlete ödev olarak yüklenerek bu alanda kamu yararının
içeriği belirlenmiştir. Kamulaştırmanın düzenlendiği 46’ncı maddede, devlet tarafından özel hukuk
kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlarda kamulaştırma ve idari irtifak hakkının kullanılabilmesi için
kamu yararının bulunması bir şart olarak aranmıştır. Aynı şekilde 47’nci maddeye göre kamu hizmeti
niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının varlığı halinde devletleştirilebileceği düzenlenmiştir.
Kamu yararının hukuk sistemimizde, özellikle İdare Hukuku açısından idari eylem ve
işlemlerde amaç unsuru olarak karşımıza çıkar ve idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun
denetlenmesinde kullanılır.
İdari işlemin amaç unsuru idari işlemlerden beklenen ve işlemin tesisi ile ulaşılmak istenen
nihai amaçtır. Bu nihai amaç tüm idari işlemlerde ortaktır ve “kamu yararı”dır (Onar, 1966:34; Alan,
1982:34). Kamu yararı idari işlemlerin genel amacını teşkil eder; bununla birlikte yasalar bu genel
amaçla birlikte birtakım özel amaçlar da öngörmüş olabilir (Gözübüyük,2012:234). Yasaların özel
amaçlar öngördüğü durumlarda kamu yararı yine nihai amaç olarak kalacak ancak mana itibariyle
daralacaktır (Bayraktar, 1976:285). İdari makamların yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine
getirirken gerek kanunlarca öngörülen özel amacın gerekse tüm kamu hizmetlerinin özgülendiği genel
amacın dışında bir amaç gütmeleri mümkün değildir. Çünkü kamu kudreti gibi oldukça önemli bir
gücü elinde tutan idari makamlara bu gücün verilmesinin ve yetkilendirilmelerinin asıl nedeni kamu
yararın gerçekleştirilebilmesi düşüncesidir (Yayla,2009:140).
İdarenin tüm faaliyetlerinde ulaşılmak istenen nihai amaç kamu yararı olmakla birlikte kamu
yararının genel bir tanımı bulunmamaktadır. Gerek yargı yerleri gerekse idare bir faaliyette ulaşılmak
istenin nihai amaç olan kamu yararının ne olduğuna durum ve şartlara göre karar verecektir. Tüm bu
belirsizliğe rağmen kamu yararı, idare hukukun temel ilkesi olarak (Özay, 2002:423 ) kabul
edilmektedir. Kamu yararının ne olduğu ve nasıl somutlaşacağını belirleme yetkisi genel kabul
gördüğü üzere yasama organına ait olup bununla birlikte bir uyuşmazlık durumunda kuralları ve
ilkeleri yorumlayıp kamu yararının ne olduğuna karar verme yetkisi ise yargının görevidir (Özay,
2002:421).4
2. İDARİ İŞLEMLERDE KAMU YARARININ HUKUKA UYGUNLUK
DENETİMİNDE KULLANILMASI VE DANIŞTAY KARARLARINDA KRİTER ALINAN
HUSUSLAR5
İdari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesinde kamu yararına ulaşma gayesi idari
yargıda önemli bir tartışma konusu olan “takdir yetkisinin sınırlanmasında” kullanılan içtihatlarda en
önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir (Onar,1966:435; Bayraktar,1976:286; Alan,
1976:346).6

Aynı yöndeki AYM kararları için bkz: AYM E.1992/46, K.1992/52, T.03.12.1992; E.1992/45, K.1992/51,
T.03.12.1992
5
Bu Bölümde Aysema Pelin ŞAŞMAZ, “İdari Yargıda Hukuka Uygunluk ve Yerindelik Denetiminin Sınırı”
Gazi SBE, 2014, adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır.
6
İdarenin eylem ve işlemlerinin denetimde ilk dönemlerde, özellikle takdir yetkisinin denetlenmesi söz konusu
olduğunda, amaç unsurunun ve kamu yararının varlığının denetimi sebep unsurunun yetersiz görülmesiyle ortaya
çıkmıştır. Bkz: Bayraktar,1976:286. Fransız Danıştay’ı 20’inci yüzyılın başlarına kadar sadece idarenin takdir
yetkisini denetlerken yetki ve şekil unsurları gibi açılardan her zaman işlemleri denetlemiş ancak amaç unsuruna
4
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Türk Danıştay’ı yıllardan beri, bir dönemki adıyla “yetki saptırmasını” yani amaç unsurunun
hukuka uygunluğunun denetimini benimsemiş durumdadır ve idari işlemlerde amaç unsurunu
denetlemektedir. Danıştay’ın bu husustaki kararları 1930’lu yıllara kadar dayanmaktadır
(Giritli,1957:107-108).
Amaç unsurunda sakatlık, idarecilerin kendilerine verilen yetkileri bahşedilme amaçlarının
dışında kullanmalarından doğar (Alan, 1982:39). İdareye verilen yetkiler ve bu yetkilerin sağladığı
üstünlüklerin sebebi kamu yararını gerçekleştirme gayesidir. Ancak idare bu yetkiyi kişisel ve siyasi
amaçlarla, üçüncü kişilere yarar sağlama amacıyla ya da yasada belirtilen özel amaçların dışında
kullanırsa idari işlem amaç yönünden hukuka aykırı bir hal alır. Daha geniş ifadesiyle kamu yararı
amacı dışında veya ona yabancı herhangi bir amaçla gerçekleştirilen her faaliyetin “amaç” unsuru
sakat olacaktır (Özay, 2002:422).
Danıştay amaç unsurunda kamu yararının varlığını denetlerken kendiliğinden hareket
etmemektedir; şöyle ki davacı taraf, idarenin kamu yararı dışında bir gaye ile hareket ettiğini iddia ve
ispat etmek durumundadır.
Danıştay idari işlemlerin amaç unsurunun hukuka uygunluğunu denetlerken, idarenin işlemin
yapılmasında ortaya koyduğu gerekçeleri denetlemektedir. Buna göre idare yeterli gerekçe ve somut
delilleri yargılama esnasında ortaya koyabilmelidir. Bazı görüşlere göre amaç unsuru ile idarenin tesis
ettiği işlemi gerekçelendirmesi arasında sıkı bir bağ vardır ve işlemin saikini gösteren ibareler o
işlemin gerekçesinde yatar (Memiş, 2008:63). 7 Danıştay da idarenin yeterli gerekçeyi, somut delillerle
ortaya koyamaması ya da hukuken geçerli olmayan sebeplere dayanması halinde idari işlemi kamu
yararı ve hizmetin gereklerine aykırılıktan iptal etmektedir (Kargın, 1957:71).8 İdarenin yargı önünde
gerekçe verme yükümlülüğü Danıştay kararlarında açıkça belirtilmektedir9, ayrıca 2577 sayılı
gelindiğinde işlemleri sadece yetki saptırmasının varlığı halinde iptal etmiş bu denetim şekli daha sonraları
yetersiz bulunmuştur. Bkz. Alan,1976:346.
7
“Maksat unsuru denetimi usul/yetki saptırması da dahil geniş bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılır.
Karar gerekçesinde sebepler maddi ve hukuksal boyutlarıyla vurgulanır eğer işlemin yapılış maksadı hukuka
uygun bulunmazsa sebep ya da hem sebep hem de maksat unsurlarındaki hukuka aykırılık nedeniyle işlemin
iptali yoluna gidilir. Takdir yetkisinin hukuken geçerli bir sebebe dayandırılmayarak tesis edilmiş olması işlemin
kamu yararı dışında bir amaç üzerine kurulduğunu gösterir böylelikle sebep maksat unsurunu sakatlar.”
8
Aynı yöndeki yargı kararı için bkz: “İl Sağlık Müdür Yardımcılıkları görevlerine acil atamayı gerektirecek
somut bir nedenin varlığı da ortaya konulmadan, davacıyla birlikte 41 İl Sağlık Müdür Yardımcılığı kadrosuna
yapılan atamanın kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.” DANIŞTAY 5.D, K.
2004/5187, E.2004/3658, T.10/12/2004. “Dava konusu olay somutunda ise, yönetimin nesnel ölçütler
çerçevesinde, ihtiyaç fazlası olarak belirleyeceği personeli, hizmetine ihtiyaç duyulan yerlere naklen
atayabileceği kuşkusuzdur. Ancak, ihtiyaç fazlası personel belirlenirken ve personel planlaması yapılırken kamu
yararı ve hizmetin gerekleri dışında bir amacın (kişisel, siyasi v.b.) güdülmemesi, bunun içinde, sicil, liyakat,
hizmet süresi gibi nesnel ölçütler esas alınarak ihtiyaç fazlası personelin belirlenmesi gerekmektedir.
Davalı idarece, dava konusu işlemin gerekçesi olarak, yapılan inceleme sonucunda Ereğli Kadastro
Müdürlüğünde görevli 9 personelin ihtiyaç fazlası olduğunun belirlendiği gösterilmiş ise de; bir milletvekili
tarafından davalı idareye gönderilen ve bir örneği dosyada bulunan fax mesajında, aralarında davacının da
bulunduğu Ereğli Kadastro Müdürlüğünde görevli 9 personelin tek tek isimleri ve unvanları belirtilmek suretiyle
ihtiyaç fazlası olduklarının belirtilmiş olması, anılan fax mesajı üzerine yapılan incelemede ise, ihtiyaç fazlası
olarak belirlenen kişiler yönünden ihtiyaç fazlası olma nedenleri ile ilgili olarak sicil, liyakat, kıdem gibi nesnel
ölçütler esas alınmadan belirleme yapılmış olması, buna karşın, davacının görevinde başarısızlığı veya
yetersizliği yönünde bir saptamanın bulunmaması karşısında, sadece anılan fax mesajındaki savlara dayanılarak
ve bu mesajdaki istemleri gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulduğu anlaşılan dava konusu işlemde kamu
yararı, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuksal
isabet görülmemiştir.”
9
“1983 mali yılı yan ödeme kararnamesi gereğince, personele verilecek zam ve tazminat miktarlarının tesbitine
ilişkin bu davaya konu edilen yönetim kurulu kararında, kararnamenin yukarıda sözü edilen 4/B maddesindeki
hangi nedenlerin hangisinin, miktar ve oranın tesbit edilmesinde etkili olduğu belirtilmemiş, sadece, dava
dilekçesine verilen savunma yazısında, müfettişlerin genel müdür yardımcıları ve daha birçok yetkiliden fazla
özel hizmet tazminatı ve teminindeki güçlük zammına müstehak olmalarının hizmet gereklerine, idari istikrar
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İYUK’un 20’inci maddesinde de bu kural öngörülmüştür ve idarenin gerekçe yükümlülüğü hukuk
devletinin de gereğidir (Kaboğlu, 1990:326; Akyılmaz,2000:202). Yargı idarenin sunduğu gerekçeler
üzerinden öncelikle bu vakıaların gerçekliğinin denetimini yapar; sebep maddi olarak da gerçekleşmiş
olmalıdır (Alan,1976:345-355).10 Bununla birlikte, idarenin sunduğu bilgi ve belgeler hukuken geçerli
olmalı11, gerekçe mevcut ve muteber bir nedene dayanmalı12, bilgi ve belgeler de somut olmalıdır
(Kaboğlu, 1990:323-324).13 Ayrıca Danıştay idarenin sunduğu gerekçenin “yeterli” olmaması halinde
de mevzuata aykırı olduğuna kanaat getirmektedir (Kaboğlu,1990:324).14 Yüksek mahkeme “somut
neden” ifadesini birçok kararında kullanmakta ve eğer idare işlemin gerekçesinde somut nedenler
gösteremezse işlem iptal edilmektedir:
“…Öte yandan davacının görev yaptığı serviste başarısızlığı, yetersizliği veya yürüttüğü
görevden alınmasını ve birleştirilen servislerin şefliğine başka servisten bir şefin görevlendirilmesini
gerektirecek başkaca somut bir neden ortaya konulamadığı görülmüştür.”15
“…davacının, Bölge Müdürlüğü görevinde başarısız veya verimsiz olduğu yolunda herhangi
bir somut belirlemenin mevcut olmadığı, dolayısıyla, anılan Kanun'un 76. maddesinde öngörülen
takdir yetkisine dayalı biçimde tesis edilen dava konusu işlemin, sebep unsuru yönünden hukuka
aykırılık taşıdığı tartışmasızdır.”16
Yüksek Mahkemenin bazı kararlarında ise işlemin sebebini teşkil eden hukuki vakıa ve
olguların yeterli olgunluğa ulaşması aranmaktadır; aksi halde idarenin işlemi tesis gerekçesi olarak
sunduğu nedenin o işlemin kurulmasını gerektirecek nitelikte olmadığından bahisle mahkemeler iptal
kararı vermektedir:
“…davalı idarece işlemin sebebi olarak belirtilen konuların davacının bulunduğu görevden
alınmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı görülmekle, davacının İl Müdürlüğü görevinden
alınarak mühendisliğe atanmasında idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı amacı ve hizmet
gereklerine uygun kullanılmadığı bu suretle işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.”17

prensibine ve hiyererşiye aykırı olacağı" işlemin bu nedenle tesis edildiği ifade edilmiştir.” DANIŞTAY 5.
DAİRE, K.1985/35,E.1984/1227, T. 16/01/1985,
10
Bu hususta Danıştay kararı için bkz: DANIŞTAY 5.D, K. 1987/461, E. 1987/219, T. 24/03/1987
11
DANIŞTAY 5.D, K.2007/4996, E.2006/875, T.01/10/2007, “…Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı
ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden
en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açıktır. Olayda,
ihtiyaç gerekçesiyle işlemin kurulduğu söylenmekte ise de, davacı ile aynı durumda olan personele daha önce
muvafakat verilmiş olduğu ve davacının hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya
konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi
kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”
12
DANIŞTAY 5. D, K.2005/402, E.2003/4864, T.31/01/2005, “…Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden,
belediye başkan yardımcılığı görevine atanacaklar için mevzuatta herhangi bir öğrenim şartının öngörülmediği
sonucuna varılmaktadır. …Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile olay birlikte incelendiğinde, davacının
öğrenim durumu gerekçe gösterilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden alınması mümkün olmadığı gibi,
davacının görevinde yetersiz veya başarısız olduğu yönünde herhangi bir tespit bulunmaksızın kurulan atama
işleminde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığından, aksi yönde verilmiş olan Mahkeme
kararında hukuki isabet görülmemiştir.”
13
DANIŞTAY5.D, E:1980/2185; DANIŞTAY5.D., E:1982/3324,K:1984/2796, DANIŞTAY 5.D., E:1986/440,
K: 1987/186
14
DANIŞTAY 5.D., E: 1984/1217, K: 1986/290
15
DANIŞTAY 2.D, K.2007/3552,E.2006/3689,T.25/09/2007
DANIŞTAY 2.D,K.2008/329, E.2007/3131,T.25/01/2008
DANIŞTAY 2.D, K.2007/3692, E.2005/685,T.05/10/2007, DANIŞTAY 2.D, K.2007/1671, E.2006/3794,
T.12/04/2007; DANIŞTAY 2.D ,K. 2007/1058, E.2004/5490, T.14/03/2007. Yargı kararıyla ilgili benzer
görüşler için bkz: Güran, 1963:164-168
16
17
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Bununla birlikte yargı, idarenin hangi vakıaları mevzuatın öngördüğü sonuca erişmek için
uygun görmüş ve olayların hukuki tavsifleri isabetli midir hususlarını da inceleyecektir. Bu durum
vakıaların hukuki tavsifinin denetlenmesidir ve özellikle mevzuatta genel kavramların kullanılması
halinde bu kapsama nelerin alındığı yargıcın inceleme alanındadır. Danıştay yargılama esnasında
mevzuat hükmünün ya da kavramın nasıl anlaşılması gerektiğine açıklık getirerek yol gösterir.18
3. ÜSTÜN KAMU YARARI KAVRAMI
Buraya kadar kamu yararının çeşitli görünümlerine ve tanımına genel olarak değinildi. Bu
çerçevede tüm idari işlemlerin kamu yararı amacına özgülendiği ve yargı yerlerinin kamu yararının
varlığına ilişkin denetim yaparken ne tür kararlar verdiği örneklerle açıklanmaya çalışıldığı gibi kamu
yararı kavramının kesin hatlara sahip bir kriteri olmadığı, soyut bir kavram olduğu bununla birlikte
ancak somut olayların özelliğine göre içeriğinin doldurulabileceği de açıklanmaya çalışıldı. Bununla
birlikte yargı yerlerinin kamu yararının dışında üstün kamu yararı kavramına dayanarak kararlar
vermesinin gerekliliğini tartışmaksızın bu bölümde Danıştay’ın üstün kamu yararı kavramını hangi
davalarda kullandığı açıklamaya çalışılacaktır. Bununla birlikte yargı yetkisinin sınırından hareketle,
uzun yıllardır amaç unsuru ve kamu yararının denetlenip denetlenemeyeceği tartışmalarından da yola
çıkarak, üstün kamu yararının yargı yerleri tarafından denetlenmesinin sonuçları açıklanmaya
çalışılacaktır.
Üstün kamu yararı Danıştay’ın bir kararında şöyle tanımlanmıştır: “Üstün kamu yararı, iki
kamu yararının birbiriyle yarıştığı ya da çatıştığı durumlarda daha geniş kamunun yararı ya da uzun
vadeli kamu yararı anlamına gelen, henüz belirli bir tanıma sahip olmayan bir kavramdır.” 19
Görüldüğü üzere yüksek mahkeme tanım yaparken bile kavramın belirli bir tanıma sahip
olmadığından bahsetmektedir. Ancak kararda ortaya konulan önemli bir husus vardır ki o da üstün
kamu yararı kavramının ancak birden fazla kamu yararı kavramının çatışması halinde kullanılacağıdır.
Danıştay’ın uygulamalarına baktığımızda her zaman birden fazla kamu yararının çatışmasının net
olarak ortaya konulduğu kararları olmamakla birlikte, üstün kamu yararı kavramının genel çerçevesini
çizmemize yardımcı olacak kararları bulunmaktadır.
4. ÜSTÜN KAMU YARARININ YARGI KARARLARINDA GÖRÜNÜMÜ
Genel kural, idarenin hukuka uygun işlemlerinin iptal davasına konu olmamasıdır. Bununla
birlikte yargı yerleri amaç unsurunun denetimi yaparken yukarıda da belirtildiği üzere kendiliğinden
harekete geçememektedir. Yani bir idari işlemin kamu yararına aykırı olduğunu iddia eden taraf bunu
ispatlamalıdır, bu halde idarenin kamu yararı ile değil fakat başkaca bir saikle hareket ettiğinin ispatı
gerekecektir.
Bir idari işlem kamu yararına uygun olduğu halde iptal ediliyor ise, bu durumda ya kanunen
belirlenmiş özel bir amaca aykırılık vardır veyahut üstün kamu yararına aykırılık söz konusudur.
Yargı yerlerinin üstün kamu yararına aykırılık sebebiyle verdiği kararlara çeşitli örnekler
verecek olursak:
Bazı kararlarında Danıştay bir hizmetin niteliğine üstün kamu yararı özelliği atfetmiş olabilir:
Üstün kamu yararı, her idari işlemin bünyesinde bulunması gereken ve amaç unsurunu teşkil
eden “kamu yararı” kavramından farklı olarak ele alınmaktadır. Danıştay bazı kararlarında, olağanüstü
uygulamalara gerekçe olarak söz konusu hizmetin “üstün kamu yararını” niteliğini aramaktadır.
DANIŞTAY 2.D , K..2007/3093,E. 2005/1260,T. 04/07/2007; DANIŞTAY 2.D, K.2007/1746, E.2005/52,
T.17/04/2007
19
DANIŞTAY 6.D., E. 2011/4773, K. 2014/7690, T. 26.11.2014
18
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Danıştay’ın bu uygulamasına örnek olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda öngörülen “acele
kamulaştırma” uygulamaları verilebilir. Özellikle son dönemlerde oldukça sık kullanılan acele
kamulaştırma yöntemine gidilebilmesi için 2942 sayılı Kanunun 27’nci maddesinde20 üç şart
aranmıştır: 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması
ihtiyacına yönelik olarak, özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda veya aceleliğine Bakanlar
Kurulunca karar alınan hallerde olmak üzere üç halde başvurulabilir. Danıştay’a göre yurt savunması
ihtiyacı ve özel kanunlarda belirtilen olağanüstü haller üstün kamu yararı niteliği taşımaktadır ve
Bakanlar kurulu aceleliğe karar verirken de bu üstün kamu yararı niteliği taşıma ve kamu düzenini
sağlama gibi hususlara dikkat etmelidir. Öyle ki Danıştay bir kararında Bakanlar Kurulunun acelelik,
üstün kamu yararı ve kamu düzeninin korunmasını gerektiren hal gibi hususları açıkça
gerekçelendiremediği için acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi gerektiğine karar vermiştir. 21
Danıştay kararlarında bu hususa şöyle açıklık getirmektedir: “Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü
durumlarda gerekli olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle üstün kamu yararının ve kamu
düzeninin korunmasının gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği
belirtilmiştir. Bu kapsamda 3. koşul olan aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi için de
kamu yararı ve kamu düzenine dair olma halinin maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik
taşıması gerektiği açıktır.”22 Acele kamulaştırma işlemleriyle ilgili olarak idarenin sunacağı hizmet
açısından üstün kamu yararının aranması; olağanüstü bir kamulaştırma yöntemi olan bu usulün
olağanüstülüğünü vurgulamak amacıyla geliştirilmiş bir şart olduğu söylenebilir. “Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen
olağanüstü durumlarda gerekli olması” halleri bakımından Danıştay açıkça üstün kamu yararı
kavramını kullanmakla birlikte23 genel olarak kararlarında Bakanlar Kurulunun aldığı acelelik kararları
açısından “üstün kamu yararı” unsurunu açıkça irdelememektedir. Örneğin acele kamulaştırma
yapılacak alanda kurulacak metro hattı açısından şöyle bir değerlendirme yapmıştır: “hattın saatte tek
yönde 70.000 yolcu kapasitesinin olduğu, günde bir milyon kişinin yararlanmasının hedeflendiği,
metro hattının göreceği işlev sebebiyle projenin gerçekleşmesi yönünden kamu yararı bulunduğu gibi
acelelik koşullarının da oluştuğu..”24 Bu kararda Danıştay görüldüğü üzere “üstün kamu yararı” yerine
kamu yararı kavramını kullanmıştır. Ulaşım hizmetinin kendisinde olağan anlamındaki kamu
yararından farklı bir “üstünlük” aramak doğru bir yaklaşım olmasa da kararda belirtildiği üzere günde
bir milyon kişinin yararlanmasının hedeflenmesi o hizmete bir önem atfedilmesini sağlayacaktır.
“Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına
veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü
durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan
tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare:
24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce
tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu
maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. (1) Bu
Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar,
ödenecek ilk taksit bedelidir.”
21
“Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı incelendiğinde, acele kamulaştırma yapılmasını gerektiren nedenlerin
ortaya konulmadığı, acelelik halinin, üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasını gerektiren hallerin
açıklanmadığı görülmektedir. Her ne kadar, dosyada yer alan belgelerden, termik santrali kapsamında
yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı alındığı anlaşılmakta ise de, acele kamulaştırmaya ilişkin
olarak yukarıda açıklanan özel ve istisnai koşullar bulunmadan ve idarece ortaya konulmadan, salt belirtilen
nedenle acele kamulaştırma yapılması hukuken olanaklı değildir.” DANIŞTAY, 6.D., E. 2013/5072, T.
19.3.2014
22
DANIŞTAY 6.D., E. 2012/6188, K. 2015/2196, T. 9.4.2015
23
Bu kanaate varmamızın sebebi acele kamulaştırma kararlarında Danıştayın; “Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda
gerekli olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasının
gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 3. koşul olan
aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi için de kamu yararı ve kamu düzenine dair olma halinin
maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik taşıması gerektiği açıktır.” ifadelerine matbu bir şekilde yer
vermesidir.
24
DANIŞTAY İDDGK, E. 2015/3278, K. 2015/3527, T. 15.10.2015
20
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Ancak her halükarda üstün kamu yararı taşıyan bir hizmet olarak nitelendirilmesi pek mümkün
görülmemektedir. Zira kararda Danıştay ilgili hizmetin “üstünlüğüne” herhangi bir vurgu yapmamıştır.
Yüksek mahkemenin matbu olarak tekrarladığı paragraf dışında; acele kamulaştırma kararlarında
üstün kamu yararı kavramını, idari işlemlerin olağan bir şartı –amaç unsuru- olarak “kamu yararı”ndan
farklı anlama gelir şekilde kullanmaktan kaçıldığı görülmektedir. Zira kararlarda Bakanlar Kurulunun
acele kamulaştırma yapmasına sebep olan kamu hizmetleri açısından inceleme yapan Danıştay ilgili
hizmet açısından “kamu yararının varlığı açıktır” ifadesini kullanmakta ve üstünlük belirten bir ibare
de eklememektedir.
Danıştay bazı kararlarında ise üstün kamu yararı kavramını kullanmamakla birlikte idareden
acele kamulaştırmayı seçmedeki amacını ve olağanüstü şartların varlığını ispat etmesini istemektedir:
“Bu durumda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim
projesi uygulanabilmesi için aranan koşulların var olmasının, acele kamulaştırma yapılması için
yeterli olmadığı, davaya konu Bakanlar Kurulu kararında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27.
maddesinde öngörülen acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olan olağanüstü
durumların ve bu yönteme başvurulması ile amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya
konulamadığı sonucuna varılmıştır.”25 Yüksek Mahkeme açıkça “üstün kamu yararı” kavramını
kullanmamakla birlikte işleme, genel olarak idari işlemlerin amaç unsurunu teşkil eden kamu yararı
kavramından farklı yaklaşmaktadır. Zira kamulaştırma neticesinde sunulacak hizmet kamu yararına
yöneliktir; ancak seçilen kamulaştırma usulünün tercihi ile amaçlanan kamu yararının varlığı açıkça
idarece ortaya konulamamıştır. Bu açıdan bakıldığında, mahkemenin yaklaşımı genel olarak kabul
edilen kamu yararı kavramının içeriği ve aranan şartlarına yaklaşımından farklı bir anlam ifade
etmemektedir. Zira acele kamulaştırmalarla ilgili kararlarında, idarenin işlemindeki acelelik ve bu
yöntemi seçmedeki üstün kamu yararının gerekçesinin ortaya konulması beklenmektedir. Ancak amaç
unsuru bakımından kamu yararının hukuka uygunluğu denetlenirken, idarenin eylem ya da işleminde
kamu yararının varlığı esastır ve aksini iddia eden ispat etmelidir. O halde Danıştay burada amaç
unsurunun karşılığı olan kamu yararı kavramına özgü bir hukukilik denetimi yapmamaktadır. Bu
durumda iki seçenekten birinin kabul edilmesi mecburidir: ya Danıştay hukuka uygunluk denetimi
sınırını aşarak yerindelik denetimi yapmaktadır veya Danıştay olağanüstülük ve üstün devlet
menfaatleri gibi unsurlar taşıyan “üstün kamu yararı” kavramının varlığını aramaktadır. İkinci
ihtimalin kabulü Danıştay’ın 2942 sayılı kanunun 27’nci maddesi ile ilgili içtihatlarına daha uygun
olacaktır.
Danıştay’ın acele kamulaştırmalar açısından üstün kamu yararı kavramına bakış açısını
açıklayan bir kararı ise şöyledir26: “…Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda, 3213 Sayılı
Maden Kanunu uyarınca yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma yoluna
başvurulabilmesi için, işletme sahibi özel girişimcinin yararının değil, belli süreli maden işletme
çalışmaları konusunda gerçekleşecek olan kamu yararının karşılanması gereksiniminin, taşınmaz
malikinin yararından üstün olması ve acelelik koşulunun kamu düzenine dair olması gerekmektedir.”
Bu kısımda bahsedilen kamu yararı kavramı kamu hizmetinin ve böylelikle idari eylem ve işlemlerin
nihai amacı olan kamu yararı kavramının tanımıdır. Zira kamu yararı genel tanımı itibariyle, bireylerin
yararlarından üstün tutulan toplumun menfaatini içeren bir kavram olarak karşımıza çıkar. Kararın
devamında ise yüksek mahkeme şu açıklama ile devam etmektedir: “Değinilen kamu yararının ise,
genel kamulaştırma usulü ile sağlanması amaçlanan kamu yararından farklı olarak, acele
kamulaştırma yapılmasını gerektiren, aceleliği zorunlu kılan bir yarar olduğu açıktır.” Danıştay bu
cümlede genel kamulaştırma usulünden farklı olarak acele kamulaştırma usulünün benimsenmesi için
idarenin yine bu usulden farklı olarak aceleliği zorunlu kılan kamu yararını amaçlaması gerektiğini
söylemektedir. İdarenin acele kamulaştırmada tercih ettiği kamu yararının özellik arz ettiğini
belirtmekle birlikte üstün kamu yararı kavramını kullanmamaktadır. Kararın devamında da olağan
kamulaştırma yerine, acele kamulaştırmanın tercih edilmesinin gerekçeleri tahkik edilmektedir.
Danıştay kamulaştırma usulünde aranan kamu yararının acele kamulaştırmada aranan kamu yararından
25
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farklı olduğuna vurgu yapmaktadır. Öyle ki davaya konu olayda; “altın madeninin ülke ekonomisine
sağlayacağı ciddi ölçüdeki katkı, işletmenin bir an önce tam kapasite ile faaliyete geçmesi ve kesintisiz
olarak üretimin gerçekleştirilmesi, mevcut ekonomik yapı, madencilik sektöründeki koşullardan
bahsedilerek acele kamulaştırma yapılmasında kamu yararı bulunduğu sonucuna varılmış ise de;
ülkenin doğal kaynaklarından olan madenlerin işletilmesinin ve bu amaçla gerekli olan taşınmazların
kamulaştırılmasının kamu yararına olduğu ve kamulaştırmanın yapılabileceği konusunda uyuşmazlık
bulunmadığı, ancak, yukarda açıklandığı gibi, söz konusu kamu yararının sağlanması için, özel
koşulları oluşmayan acele kamulaştırmanın uygulanmayacağı dikkate alındığında, Daire kararında
varılan sonuca katılmaya olanak görülmemiştir.” şeklinde karar vererek, sayılan gerekçelerin
kamulaştırma için yeterli sebepler olmakla birlikte acele kamulaştırma için yeterli olmadığına kanaat
getirmiştir.
Acele kamulaştırma kararları açısından özetle Danıştay’ın üstün kamu yararını ele alış şekli,
oldukça belirsizdir. Açıkça kanunda belirtilmemesine rağmen acele kamulaştırmalar açısından üstün
kamu yararı kavramının kullanılmasının sebebi; esasen uygulama açısından kamulaştırma
işlemlerinden farklı prosedürün uygulandığı acele kamulaştırmalarda, bu uygulamanın olağanüstü
niteliği gereğince idareyi belirli sınırlar içerisinde tutma gayesidir. Ancak Danıştay matbu bir takım
ifadelerle tekrarladığı hükümler dışında, olayı incelerken kavramı derinleştirmekten ve üstün kamu
yararı kavramı özünde birden fazla kamu yararının karşılaştırılmasını içeren bir kavram olduğundan
muhtemelen yargı yetkisinin sınırlarını aşmama gayesinden hareketle bu kavramı çok vurgulamamaya
çalışmaktadır.
Bazı kararlarında Danıştay bazı hizmetler açısından üstün kamu yararının varlığını
kendiliğinden kabul etmektedir. Üstün kamu yararının gözetildiği durumlarda genellikle; idarenin
kamu yararı amacına uygun tesis ettiği bir işlemin daha üstün bir kamu yararının zedelenmesi halinde
iptali gerekmektedir. Yani bir kamu yararına hizmet edecek olan idari faaliyet diğer bir kamu yararını
zedeleyecektir. İdari faaliyetin zarar verdiği kamu menfaati fayda sağladığı kamu menfaatine nazaran
daha üstün nitelikler taşımalıdır ki idari işlemin iptali sonucunu doğursun. Ancak Danıştay bu
karşılaştırmayı bazı kararlarında daha farklı anlamlarda yapmaktadır. Adeta kamu hizmetinin sahip
olduğu üstünlüğü tanımlamak, bir hizmetin önemliliğini betimlemek için kullanmaktadır. Bu şekilde
karar verdiği bir olayda sağlık hizmetinin üstün kamu yararı niteliğine vurgu yapmış, özel bir
hastanenin kurulmasıyla sunulacak bu hizmetin niteliği sebebiyle, yapıya imar ve parselasyon kuralları
açısından birtakım ayrıcalıkların tanınması gerektiğine ve normal şartlarda hukuka aykırı olarak kabul
edilecek nazım imar planı değişikliğinin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir: “dava konusu plan
değişiklikleri ile kot altında oluşan katlann emsal tanımı ve hesabı dışında tutularak parsel özelinde
ilave inşaat alanı artışı sağlandığı hususları bir başka iptal sebebi olarak belirtilmiş ise de, işlevin bir
kamu hizmetinin yerine getirileceği "Özel Sağlık Alanı" olarak tanımlanması nedeniyle bu işlevin
yerine getirileceği yapılardaki yapılaşma koşullarının konut yapılarıyla aynı kriterlerin esas alınması
suretiyle değerlendirilmesi sağlık hizmetlerinin sunumunu sınırlayacak ve anılan hizmetin üstün kamu
yararı taşıdığı öngörüsüyle çelişecektir.
Bu bağlamda, hastane binalarında yürütülecek hizmetin niteliği gereği ve hizmete uygun
yapılaşma koşulları belirlenmesinde "Üstün Kamu Yararı" ilkesinden hareketle şehircilik ilkeleri ile
planlama esaslarına aykırı bir yön bulunmamaktadır.”27 Normalde idarenin hukuka uygun olan
işlemlerini ve yerindelik alanına girdiğinden bahisle idarenin kamu yararına yönelik tercihlerini
denetlediği için yargı yerlerinin eleştirilmesine sebep olan üstün kamu yararı prensibi; bu kararda
hukuka aykırı bir işlemin hukuka uygun kabul edilmesi amacıyla kullanılmıştır.
Yine bir başka kararında bir kamu kurumunun yürüttüğü hizmetin üstün kamu yararı niteliği
taşıdığı için belediye meclisinin imar planı kararı alırken görüşünü sormamasını işlemin iptali nedeni
olarak kabul etmiştir. Bu kararda Danıştayın ifadeleri adete iki kamu kurumunun yürüttüğü kamu
hizmetlerinin karşılaştırılması niteliğindedir. “Demiryolu ulaşımının yolcu ve yük taşımacılığında kent
27
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içi, kentler arası ve ülkeler arası boyutuyla kitle halinde ve yüksek taşıma kapasitesi ile öne çıkan
özelliği karşısında, davacı Kuruluş tarafından sunulan bu hizmetin üstün kamu yararı niteliği
taşıması karşısında, faaliyet yönünden kurumun yürüttüğü hizmetin niteliği dikkate alınmadan, hukuki
güvenlik ilkelerini ihlal edecek biçimde söz konusu taşınmazın davacı Kuruluşun amaç ve hedefleri
dışında kullanılması sonucunu doğuran imar planıyla gerçekleştirilen davaya konu değişiklikte
hukuka uyarlık görülmediğinden, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında isabet bulunmamıştır.”
Danıştayın üstün kamu yararı kavramını kullanmadan işlemin hukuka uygunluğunu
açıklayabilecekken, bu kavramı kullanarak iki kuruluş ve bunların sunduğu hizmetlerin
karşılaştırılması yoluna gitmesi üstün kamu yararı kavramının kullanılması ile üstün olmayan kamu
hizmeti kavramı da ortaya çıkaracağı ve bunun da kabulünün mümkün olmadığı görüşlerini haklı
çıkarmaktadır(Çakmak,2013:486-487). Esasen idare hukukunun içtihadi bir hukuk dalı olduğu göz
önüne alındığında yüksek mahkemenin bazı kavramların sınır ve çerçevesinin belirlenmesi amacından
uzak kullanması, kavramların belirsizliğe ve karışıklığa sebebiyet vermektedir.
5. Danıştayın Hidroelektrik Projeleri İle İlgili Kararlarında Üstün Kamu Yararı
Yukarıda üstün kamu yararı kavramının Danıştay kararlarındaki çeşitli görünümlerine
değindik. Danıştay bazen bir hizmetin üstün kamu yararı niteliğine başka bir kamu hizmeti ile
karşılaştırma yapmaksızın doğrudan kanaat getirmektedir. Bu kararlarında idarenin işleminin hukuka
uygunluğuna gerekçe olarak üstün kamu yararını gözetmesini kullanmaktadır. Bazı durumlarda ise bir
kamu kurumunun menfaatinin başkaca bir kamu kurumu tarafından gözetilmemesinde, kamu
kurumunun gerçekleştirdiği hizmetin niteliğinin üstün kamu yararı taşıması nedeniyle bu menfaati
gözetmeyen idarenin işlemini iptal etmektedir.
HES projeleri doğanın dengesini önemli ölçüde değiştiren ve oldukça büyük ölçekli projeler
olduğu için geniş etki alanına sahip kamusal faaliyet içerirler. Etki ettiği alan bakımından hidroelektrik
santrali projeleri gerek özel gerekse kamusal menfaatlere etki etmektedirler. Danıştay, hidroelektrik
santrali projelerinde bu etki alanının üstün kamu menfaatlerine zarar verdiğinden bahisle idarenin bazı
işlemlerini iptal etmiştir.
Bu başlık altında Danıştay’ın çeşitli kararlarından hareketle, hidroelektrik santrali projelerinde
üstün kamu yararı kavramına yaklaşımı ele alınacaktır.
Çamlıhemşin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı projesine ilişkin davalarda28 Danıştay;
çevre hakkı, doğal sit alanlarının korunması, uluslararası koruma altındaki canlı türlerinin yaşam
alanlarının korunması, ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunmasına yönelik resmi
raporların da dikkate alınmasıyla karar tesis etmiştir. Danıştay’ın tüm bu süreçler neticesinde verdiği
en son tarihli kararında davaya konu projenin iptali süreci şöyle açıklanmaktadır: “Yukarıda anılan
hüküm çerçevesinde Çamlıhemşin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Projesi için Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığından görüş sorulduğunda, "42 MW kurulu güce sahip olacak projenin
gerçekleştirilmesinin ülkenin enerji plan ve politikaları açısından uygun olduğunun bildirilmesine
karşın Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında Çevre Bakanlığı ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı mevzuatları bakımından değerlendirilmesinin istenilmesi üzerine, Çevre Koruma
Genel Müdürlüğünce; Fırtına Havzasının canlı ve cansız doğal kaynaklar ile kültürel değerler
açısından doğal tahribata maruz kalmamış en hassas ve nadir ekosistemlerden olduğu, ormanlar;
sahip olduğu özellikler ve çeşitlilik dolayısıyla ılıman iklim kuşağı yağmur ormanları niteliği taşıdığı,
Ülkemizin taraf olduğu Bern Sözleşmesine göre koruma altında olup Avrupa Konseyi'nce özel önem
verilen Su Samuru'nu barındırdığı, Fırtına Deresi' nin sucul ekosistem olarak özellik arz ettiği,
endemik balık türlerini içerdiği, Dünya'da İsveç ve İskoçya dışında Deniz Alası adlı balığın yalnızca
ülkemizde ve bu havzada görüldüğü, aynı zamanda 27.12.1996 tarihinde taraf olduğumuz Biyolojik
Dava süreci gerek projenin iptaline yönelik gerekse projede yüklenici sıfatıyla imtiyaz sözleşmesinin tarafının
sözleşmenin iptaline yönelik davası ve temyiz kararlarını da içeren süreçten oluşmaktadır.
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Çeşitlilik Sözleşmesi gereğince Fırtına Vadisinde biyolojik çeşitliliğin sağlanmasının taahhüt edildiği,
Kültür Bakanlığı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 1. ve 3. derece
doğal sit alanı ilan edilen Fırtına Vadisinden ağaç kesimi, bina inşaatı, yol açılması uygulamalarının
durdurulmasına yönelik karar verildiği belirtilmek suretiyle Fırtına Deresi üzerinde ikinci bir
hidroelektrik santralinin yapılmasının uygun bulunmadığı bildirilmiştir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan değerlendirme ile de, Fırtına deresinin yok olması
sınırına gelen endemik türler arasında bulunan Deniz Alasıbalığı'nın üreme ve yaşama alanı olduğu,
uluslararası alanda korunan türler arasında bulunduğu, bu dere üzerinde ikinci bir hidroelektrik
santralin kurulmasının uygun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan aynı havzada kurulması
planlanan Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santralinin yapım ve işletim faaliyeti için Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu Belgesi Verilmesine İlişkin 26.6.1998 tarih ve 5030 sayılı Çevre Bakanlığı
işleminin dava konusu yapılması üzerine Trabzon İdare Mahkemesince; ÇED Raporu, Çevre Kanunu
ve ÇED Yönetmeliğinde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmadığından ÇED Olumlu Belgesi
verilmesinin üstün kamu yararına uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş, temyiz
incelemesi sonucu Danıştay 6. Dairesinin 30.10.2000 tarih ve K:2000/5452 sayılı kararıyla bozulan
bu karar, karar düzeltme aşamasında, anılan Daire temyiz kararı kaldırılarak enerji santralinin
yapımına, taşınmazların I,II. ve III. derece doğal sit alanında kalması nedeniyle hukuken olanak
bulunmadığı gerekçesiyle anılan 9.11.1999 tarih ve K:1999/1197 sayılı kararı onanmıştır.” Danıştay
6. Dairesinin 30.10.2000 tarihli ve 2000/5452 karar sayılı kararında Dilek-Güroluk Hidroelektrik
Santralinin yapım ve işletim faaliyetine Çevre Bakanlığınca ÇED Olumlu Belgesi verilmesini, ÇED
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. Bu karara temel teşkil eden
husus Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan değerlendirmedir. Bakanlığın değerlendirmesinde
Fırtına deresinin yok olması sınırına gelen endemik türler arasında bulunan Deniz Alasıbalığı'nın
üreme ve yaşama alanı olduğundan bahsedilmektedir ve bu tür canlılar uluslararası alanda korunan
türler arasındadır. Danıştay görüldüğü üzere “üstün kamu yararına aykırı” bulduğu aynı dere üzerinde
ikinci bir hidroelektrik HES projesini teknik ve somut belgeler ile değerlendirmiş bunu yaparken de
resmi makamların değerlendirme raporlarına başvurmuştur.
Kararın devamında aynı HES projesi ile ilgili olarak devam eden yargı süreci şöyledir:
“Ayrıca Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.1.1998 tarih ve 3060 sayılı
kararıyla; Fırtına Deresi Vadisinin sit alanı olarak tespit edildiği ve Dilek - Güroluk Hidroelektrik
Santralinin baraj önerisi olmaması ve getirdiği çözümlerle doğal sit karakterine zarar vermemesi
nedeniyle ilgili ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunmasına yönelik raporların
desteğinde hazırlanacak projelerin Kurulda onaylanmasından sonra yapılabileceğine, aynı Kurulun
19.5.1998 tarih ve 3148 sayılı kararı ile de, bölgenin 1/25.000 ölçekli haritalarda sınırları belirlenen
bölümlerinin 1.derece, 2.derece, 3.derece doğal sit, Zilkale ve Kale-i Bala Çevresinin 1. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu alanda önerilen hidro elektrik santrali projesinin,
Fırtına Deresinde yaşamını sürdüren, deniz ile dere arasında sürekli karşılıklı göç hareketinde
bulunan Denizalası Balığının mevcut popülasyonunun korunması ve doğal, fiziksel karakteristiğinin
bozulmaması, sit alanı sınırları içindeki mevcut flora ve faunanın sayısal olarak azalmaması, bölgenin
topoğrafik karakteristiğinin ve içindeki akarsu yatakları doğal yapısının korunabilmesi için gerekli
tüm önlemlerin alınması kaydıyla ve ÇED raporu doğrultusunda ilgili kurumların onayı alındıktan
sonra uygulanabileceğine karar verildiği, daha sonra ise Koruma Kurulunun 29.1.1999 günlü, 3380
sayılı kararıyla; daha önceden incelenerek yapılabileceğine karar verilen Fırtına Deresi Havzası
Dilek - Güroluk Hidroelektrik Santrali Projesinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun 14.7.1998 günlü, 596 sayılı ilke kararı uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılmasından
sonra incelenebileceğine, ayrıca bu alanlarda ağaç kesimi, bina inşaatı, yol açılması gibi tüm
uygulamaların ilgili birimlerce acele durdurulması gerektiğine karar verildiği, Çevre Bakanlığınca
kabul edilen ve ÇED Olumlu Belgesi verilen sit alanı içinde yapılması planlanan Hidroelektrik
Santrali Projesinin ise henüz Koruma Kurulunca onaylanmadığı görülmektedir.” Yine kararın bu
kısmı, projenin gerçekleştirileceği alanın Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun
23.1.1998 tarih ve 3060 sayılı kararıyla; sit alanı olarak tespit edildiği ve Dilek - Güroluk
Hidroelektrik Santralinin baraj önerisi olmaması ve getirdiği çözümlerle doğal sit karakterine zarar

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

vermemesi nedeniyle ilgili ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunmasına yönelik
raporların desteğinde hazırlanacak projelerin Kurulda onaylanmasından sonra yapılabileceği
açıklamalarıyla devam etmektedir. Zira Kurul projeyi bu açıdan da onaylamamıştır.
“Dilek - Güroluk Hidroelektrik Santralinin hukuki dayanağını oluşturmak üzere daha sonra
alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 659 sayılı İlke
Kararının; Ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu İlgili Bakanlıkça belirlenmek
koşuluyla I. II. ve III. derece doğal sit alanlarında korumaya yönelik 1/25.000. ölçekli çevre düzeni
planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım plan kapsamında plan yapılamadığı hallerde yapılacak tespit
çerçevesinde ilgili koruma kurulunca uygun görüleceği şekliyle çevreye zarar vermeyecek enerji
santralları yapılabileceği kısmına karşı açılan dava sonucu Danıştay 6. Dairesince; 1.derece doğal sit
alanlarının bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar olduğu ve bu alanlarda kesin yapı
yasağının bulunduğu da dikkate alındığında bu gibi yerlere enerji santralleri yapılması olanağı
bulunmadığı gerekçesiyle davanın bu kısmının iptaline, II. ve III. doğal sit alanlarına ilişkin bölümü
yönünden ise davanın reddine karar verilmiş, davalı İdare ve davacının temyizi üzerine İdari Dava
Daireleri Genel Kurulunun 20.9.2002 tarih ve K:2002/656 sayılı kararıyla; anılan kararın iptale
ilişkin kısmı onanırken redde ilişkin kısmı ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu,
ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I.derece doğal sit alanları yanında II. ve III.derece sit
alanlarında da korumaya yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım
planı kapsamında plan yapılamadığı hallerde yapılacak tespit çerçevesinde ilgili koruma Kurulunca
uygun görülecek şekliyle çevreye zarar vermeyecek enerji santralleri yapılabileceğinin
öngörülmesinin II. ve III. derece doğal sit tanımına aykırı olduğu gibi bu alanların koruma koşulları
gözardı edilerek doğal yapısının bozulmasına yol açabileceğinden, ilke kararının bu bölümünde de
hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle bozulmuş, bozma kararına uyan Danıştay 6. Dairesince, 659
sayılı ilke kararının II. III. derece sit alanlarına ilişkin bölümü iptal edilmiştir.” Danıştay Dilek Güroluk Hidroelektrik Santrali projesinin hukuki dayanaktan yoksun olması sebebiyle iptali edilmesi
gerektiğine açıklık getirdiği bu bölümde sübjektif değerlendirmede bulunmaksızın reel
değerlendirmeler ile karar vermektedir. I., II. ve III. derece doğal sit alanlarının koruma altına
alınmasındaki koşulların göz ardı edilerek doğal yapılarının bozulması sebebiyet verecek
uygulamalara sebep olacak ilke kararlarının da hukuka aykırı olduğundan bahisle iptaline karar
vermiştir.
“Ülkenin ihtiyacı olan elektriğin yine ülke kaynakları kullanılarak üretilmesi esas olup, ancak
böyle bir üretim sırasında tüketilecek ya da atıl olarak tutulacak doğal kaynakların da yapılacak
değerlendirmede gözardı edilmemesi gerektiği kuşkusuzdur. Uyuşmazlığa konu 42 MW'lik
Çamlıhemşin HES Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olmasa da Elektrik
İletim Hatlarının, ÇED Yönetmeliği kapsamında olduğu projenin gerçekleştirilebilirliğinin ise alt yapı
çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olduğu tartışmasızdır.
Yukarıda sözü edilen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararları ve yargı
kararları birlikte değerlendirildiğinde Fırtına Havzasında hidroelektrik santrali projesinin
gerçekleştirilmesi olanağı bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.”29
Danıştay tüm süreçlerde Çamlıhemşin HES Projesinin gerçekleştirilmesinin olanaklı
olmadığına karar verirken resmi makamların raporlarına dayanmaktır. Resmi raporlar da doğal sit
alanlarının korunması, uluslararası koruma altındaki canlı türlerinin yaşam alanlarının korunması,
ekolojik, jeolojik ve endemik flora ve faunaların korunması gerekliliğini dikkate alarak karar
vermektedir. Netice özel ve teknik alanlarda faaliyet gösteren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurullarının ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının değerlendirme raporlarına dayanılarak karar verilmiş
olması Danıştay’ın hukuka uygunluk denetiminin sınırlarının aşılmadığını göstermektedir.
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Danıştay’ın bir diğer kararı Artvin İli, Borçka İlçesi, Camili (Macahal) Vadisi Düzenli Köyü
sınırları içinde yapımı planlanan düzenli HES projeleri ile ilgili verdiği kararıdır.30 Davaya konu HES
projelerinin gerçekleştirileceği alan UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek 'dünya biyosfer rezervi'
ilan edilmiştir. Kararda, bilirkişi raporları ile ilgili alanın ekolojik yapısının gerek ülkemiz gerek
dünya açısından neden önem arz ettiği açıklanmıştır. Danıştay’ın davaya konu HES projelerinin
yapımın hukuka aykırılığına karar vermesine açıklık getiren karar metnin keşif ve bilirkişi raporlarına
ilişkin kısmı şöyledir:
“Dosyanın incelenmesinden; keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak alınan raporda; davaya
konu alanın 2005 yılında, UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek 'dünya biyosfer rezervi' ilan
edilmiş alan olduğu, Camili Biyosfer Rezervinin, dünyada 102 ülkede 507 biyosfer rezervinden biri
olduğu, davaya konu yerin bulunduğu Artvin İli Borçka İlçesi sınırları içinde Macahal (Camili) Vadisi
Düzenli Köyü sınırları içindeki havzanın aslında ulusal ve uluslar arası birçok düzenlemeye göre de
korunması gereken bir alan olarak değerlendirilmesi gerektiği, endemik türlere sahip bölgelerin arazi
kullanım ve planlama çalışmalarının her türlü (flora, fauna, su kaynakları, toprak yapısı, hidroloji,
iklim vb.) verilerinin havza bazında uzun zaman diliminde toplandıktan sonra farklı meslek
alanlarından oluşan bir planlama ekibi ile sürdürülebilir planlama anlayışı ile planlanması gerektiği,
aksi takdirde davaya konu HES projesinde olduğu gibi bilimsel dayanaktan yoksun, yalnızca amacına
yönelik parçacıl planlarla doğal varlıklarımızın yok olmaya karşı karşıya kalacağı, HES projelerinin
de içinde bulunduğu Kafkasya'nın ise, Uluslararası Çevre Koruma Örgütü (CI), Dünya Bankası (WB)
ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı
zamanda tehlike altındaki en önemli karasal ekolojik bölgesinden biri olarak tanımlandığı, Avrupa –
Sibirya Floristik Bölgesinin Kolşik kesiminde kalan alan Batı Avrasya'daki üçüncü zamana ait
ormanların en önemli sığınak ve relikt alanı durumunda olduğu, davaya konu alanın, sadece bitki
örtüsü açısından önemli biyoçeşitlilik kaynakları ile değil, yaban hayatı açısından da önem arz ettiği,
faunası ve florasında yer alan bitkilerin yanı sıra doğal yaşlı ormanlarla davaya konu alanın hem
bölgenin hem de ülkenin en bozulmamış birkaç orman ekosistemi arasında değerlendirildiği, biyosfer
rezerv alanı olarak ilan edilen alanın genel olarak yüksek eğimli olduğu, söz konusu alanın bütün
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ana vadilerde görülen birçok dik yamaçlı vadilerden oluştuğu, bu
itibarla erozyona ve özellikle de göçük oluşumuna karşı çok hassas bir bölge olduğu, alanda yer alan
bitki örtüsünün bu açıdan oldukça önem taşıdığı, bitki örtüsünün yok edilmesinin telafisi olanaksız
olumsuzlukları beraberinde getireceği, bu alanın sadece bu özelliği ile bile koruma altına alınması ve
devamlı bitki örtüsü ile kaplı olması gereken bir alan olduğu, Regülatörlere ve diğer yapıların
yapılacağı yerlere ulaşmak için yapılan yolların yapılması sırasında yamaçlardan aşağıya bırakılan,
yuvarlanan bütün malzemenin (yolların yapımı sırasında yamaç aşağı yuvarlanan taş ve kayalar)
orman alanının önemli bir bölümüne hasar verdiği ve bundan sonra yapılacak olan kazı
çalışmalarında aynı zararın verileceği, çalışma alanında, taş ve kaya darbesiyle yaralanan çok fazla
sayıda ağaçların görüldüğü, bu yaralanmaların bazı noktalarda yol çalışması için yapılan kaya
atlatmalarından kaynaklanabileceği, yaralanma yerinin ağaçların yüksek kesimlerinde görüldüğü,
diğer bir yaralanmanın ise devrilen ağaçların diğer ağaçları kırması ve diğer ağaçlara verilen
yaralamalar vermesi şeklinde olduğu, yapılan çalışmalarda yürürlükte olan orman yol şebeke
planlarının düzenlenmesine ait yönetmeliğin kullanılması gerektiği, ancak bu yönetmeliğin
uygulanmadığı, yapılan çalışmalardan, arazide yapılan tespitlerden bunun anlaşıldığı, arazideki
mevcut yapılan yolların en kesiti üzerinde yapılacak olan bir ölçümde bu durumun rahatça
görülebildiği, ayrıca bu yol boyunca regülatörlerden boru ile alınacak olan suyun borulu sistemle
taşımasının da yol kenarında açılacak olan hendekler vasıtasıyla olacak olduğu için daha fazla kazı
yapılacağı ve buradan çıkacak olan toprağın da şevlerden aşağıya bırakılacağının anlaşıldığı, orman
içinde bu derece güçlü bir yolun planlanmasının orman içinde çok ciddi ekolojik bozulmalara yol
açacağı, bu bozulmaların hayvan ve bitki habitatlarında görüleceği, böyle bir yolun ekolojik bir sınır
etkisi oluşturarak habitat kayıplarını arttıracağı, arazi bütünlüğünü parçalayacağı ve popülasyonları,
demografik ve genetik özellikleri açısından bölümlere ayıracağı, bütünleşik arazi yapısı içerisinde yol
ağı, yerel hidrolojik ve jeomorfolojik etkilere ve sonuçta toprak yapısında, su kaynaklarında ve
akarsularda erozyon oluşumuna ve sedimentasyon akışının hızlanmasına ve akış süreçlerinde
30
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değişimlere neden olacağı, bu durumun yol ağının ekolojik etkilerinin ekolojik baskıların oluşmasına,
biyolojik çeşitlilik kaybına ve arazi kullanım sınıflarında değişime yol açabileceği, hem kazı hem de
dolgu şevlerinde doğal arazi eğiminin değişmesi sonucu yağmur suları ve yüzeysel akış sularının akış
hızı, yönü ve miktarlarının da değişeceği, su akımları esnasında yerçekimi etkisiyle ince taneli
malzemeler (sediment ve toprak) akışında artış meydana gelecek ve erozyon oluşumunu başlayacağı
belirtilerek bu yönleri ile davaya konu işlem ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının, planın kapsadığı alan, yakın çevresi, hikroelektrik santrali kurulacak olan
alan, çevrenin flora ve faunası, habitatı dikkate alındığında imar mevzuatına, planlama tekniklerine,
plan bütünlüğüne ve kamu yararına uygun olmadığı vurgulanmıştır.
Biyosfer rezervi; kısaca, 'küresel öneme sahip doğal alanların korunması ve yöre halkının
sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla UNESCO tarafından onaylanan alanlar' anlamına
gelmekte olup, bu alanlar, tüm dünya için örnek alanlar olarak gösterilmektedir.”
Bilirkişi ve keşif incelemesi neticesin yüksek mahkeme davaya konu projenin çevreye olan
etkileri de göz önünden bulundurulduğunda kamu yararı açısından değerlendirmesini yapmıştır.
Yüksek mahkeme bu kısımda üstün kamu yararını şöyle tanımlamaktadır: “Üstün kamu yararı, iki
kamu yararının birbiriyle yarıştığı ya da çatıştığı durumlarda daha geniş kamunun yararı ya da uzun
vadeli kamu yararı anlamına gelen, henüz belirli bir tanıma sahip olmayan bir kavramdır.” Kararın
devamında; HES ile elektrik üretimi neticesinde elde edilecek kamu yararı ile projenin
gerçekleştirilmesiyle çevreye yapacağı etki neticesinde zedelenecek kamu yararının mukayesesi
yapılmaktadır.
“Davaya konu HES ile elektrik üretileceğinden söz konusu elektrik üretiminden elde edilecek
yarardan kamu yararlanacaktır. Ancak elektriğin üretileceği Macahal (Camili) vadisinde yukarda
yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi elektriği üretmek için yapılacak çalışmaların vadinin
ekolojik dengesini bozacağı, çok değerli bir ekosistemi ortadan kaldıracağı, pek çok canlının yaşam
alanını ortadan kaldıracağı ya da tahrip edeceğinden sosyal manada toplumsal maliyetleri çok fazla
olacaktır. Bu durumda, elektrik üretilmesinde genel olarak kamu yararı olduğu kabul edilebilir ise de,
vadide somut proje ile elektriğin üretilecek olmasının sosyal hayata, o vadinin ekosistemine, canlı
yaşamına vereceği onarımı mümkün olmayan zararlar nedeni ile gözetilmesi gereken üstün kamu
yararı, söz konusu vadinin korunmasıdır. Zira elektrik başka şekilde de üretilebilir ama UNESCO
tarafından Türkiye'nin ilk ve tek 'dünya biyosfer rezervi' ilan edilen bu vadinin korunmasının daha
önemli olduğu kuşkusuzdur.”
Danıştay kararda projenin uygulanması ile zarara uğratılacağı kesin olan biyoçeşitliliğin yok
olması ile oluşacak zararları ve bu sebeple de korunmasının üstün kamu yararı niteliğini taşıdığını
şöyle açıklamaktadır: “Yapılmak istenen proje ile biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi ve türlerin yok
olması sonucu doğal dengenin bozulmasının kaçınılmaz olduğu doğal dengenin bozulmasıyla birlikte
insan yaşamının tehlikeye düşebileceği, ayrıca biyoçeşitliliğin yok olmasının, dolaylı olarak büyük
ekonomik kayıplara da neden olacağı açıktır. O halde biyoçeşitliliğin korunmasında belirgin bir kamu
yararı olduğu göze çarpmaktadır.”
Nihayetinde idarenin HES projesi ile ilgili işlemlerinde hukuka aykırılığının gerekçesini de
“Bu durumda, yapımı planlanan santrale dair olarak yapılan incelemelerin yeterli miktarda ve
ayrıntılı düzeyde olmadığı, yer seçimi ve teknolojik alternatiflere dair incelemelerin tam ve doğru
olarak yapılmadığı, çevreye olabilecek etkilerinin tam ve doğru olarak açıklanmadığı, erozyon bölgesi
olan bir alanda yapılacak olan yapım ve işletim faaliyetinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri, doğal
çevrenin korunmaması sebebiyle işlemde kamu yararı da olmadığı” şeklinde açıklamıştır.
Danıştay ilgili kararında bilirkişi ve keşif incelemeleri ile yapılması planlanan HES
projelerinin etki edeceği alanların değerlendirmesini yapmıştır. Bununla birlikte davaya konu idarenin
işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerken yasal dayanak olarak; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 56. Maddesinde düzenlenen sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını, 3194 Sayılı
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İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı, 14.06.2014 tarihli, 29030 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğini, 2872 Sayılı Çevre Kanunu dikkate almakla
birlikte konuyla ilgili uluslararası sözleşmeleri de dikkate almıştır. Buna göre, 21 Kasım 1996 tarihli,
9126/45857 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 27.12.2007 tarihli, 22860 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren biyolojik çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin yararına
korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedef alan "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi" ile
09.01.1984 tarihli, 84-7601 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarihli, 18318
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama ortamlarının korunması
sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) de işlemin hukuka aykırılığına kanaat getirilmesine sebep olan
uluslararası sözleşmelerdir.
Danıştay iki kamusal hakkın çatıştığı bir başka kararında31 ise bilirkişi raporlarında: “Akyazı
yöresinin dalga iklimine göre kumlanma etkisinin, dolgu alanının batı kısmında birikme, doğu
yakasında ise aşınma olarak beklenebileceği, bu yapının neden olacağı böyle bir aşınmanın dolgu
yapısının doğusunda kalan halkın kullanabileceği plajların yok olmasına neden olabileceği”
belirtilmesine rağmen denizin doldurularak alan elde edilmesi suretiyle kruvaziyer liman ve spor
tesislerinin inşa edilmesinde hukuka aykırılık görmemiştir. Mahkeme karar gerekçesinde işlemin
hukuka uygunluğunu birçok yönden değerlendirmiş kararına dayanak olarak “imar hukukunun, alt
ölçekli planlarının üst ölçekli planlara uygun olması ilkesi uyarınca, arazi kullanım kararlarını
belirleyen ilgili idarelerince onaylanan alt ölçekli il çevre düzeni planları ile imar planlarının arazi
kullanım kararlarını belirleyeceği kabul edilen ve Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak olan üst
ölçekli çevre düzeni planlarına uygun olması” gerekliliğini gözetmiş ve yapılması planlanan
kruvaziyer liman ve spor tesislerinin imar planlarına uygun olduğuna karar vermiştir. Ancak bilirkişi
raporlarında “Kıyı Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen yapılaşma
koşullarının kruvaziyer liman ve spor tesislerinde uygulanmasına olanak bulunmadığı, ancak aynı
madde de belirtilen alternatiflerinin aranması ve ekolojik dengenin gözetilmesine özen gösterilmediği,
plan hazırlama sürecinde ilgili idareden çed gerekli değildir kararın alındığı, oysa Çevresel Etki
değerlendirilmesi Yönetmeliğinin Ek.1 bendinin 10. maddesinin b bendi uyarınca çed raporunun
alınmasının gerektiği, özellikle büyük kaynak ve doğa tahribatına neden olacak projelerde ve deniz
dolgusu projelerinde toplumsal zorunluluk içeren gerekçelerin ortaya konulması ve geri dönüşü
olmayan kıyı alanlarındaki doğal yapı kaybının sosyo-ekonomik. jeomorfolojik ve ekolojik
sonuçlarının çed raporlarına eklenmesinin gerektiği, kruvaziyer limanı mendireği ve dolgu koruma
yapılarının alanın doğal özellikleri gözönüne alınarak tasarlanmasının zorunlu olduğu, bu
çalışmaların sonuçlarına göre yapılması öngörülen kruvaziyer limanının dalgakıranının konumunun
uygun bulunduğu, ayrıca Akyazı'nın dik yamaçlarının devamı olan ve aynı jeolojik yapıyı gösteren bu
koy alanında yapılacak proje dolgusunun Akyazı Beldesinde yaratabileceği heyelanların bilimsel
olarak araştırılmasının gerektiği.” Şeklinde yapılan açıklamara itibar etmemiştir. Mahkeme son
olarak: “Söz konusu itirazlar değerlendirildiğinde, halk plajı olarak faaliyet gösteren alanın
alternatifleri bulunduğu gibi, alanda kurulması planlanan kruvaziyer liman ve spor tesislerine uygun
alternatif bir alanın Trabzon kentinde bulunmadığı, planda öngörülen 20 metre genişliğindeki yolun
Karayolları Genel Müdürlüğü projesi ile kavşak ve yol bağlantılarının yapılacağı. Trabzon limanı'nın
bölgesel merkez olması sebebiyle kruvaziyer limana ihtiyaç bulunduğu, kruvaziyer limanlarının
özellikleri gözönünde bulundurulduğunda Trabzon kentine erişim ve yol bağlantıları açısından uygun
bir alanda planlandığı, bilirkişilerin imar planına yönelik teknik eleştirilerinin daha sonra yapılan
imar planıyla giderildiği gibi esasen davaya konu planı kusurlandırmadığı, sonucuna ulaşıldığından
belirtilen açıklamalar doğrultusunda davaya konu işlemde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına,
kamu yararına ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.” Şeklinde hükmü sonuçlandırmıştır. Gerekçeden
görülmektedir ki, ekonomik getiri sağlayan bir hizmet her ne kadar çevresel etkileri bakımından geri
alınamayacak sonuçlar doğuracaksa da halkın yararlanması açısından alternatifleri söz konusuysa ve
tesis edilecek hizmet oldukça önemli ekonomik sonuçlar doğuracaksa çevreye olumsuz etkileri göz
ardı edilebilmektedir. Ancak bu kararda zarara uğrayan kamu yararı, canlı hayatına dair ya da
uluslararası sözleşmelerle korunan haklara dair değildir. Esasen burada ihlal edilen hak Danıştay
açısından sadece vatandaşların kıyılardan ve plajlardan yararlanma hakkıdır. Dolayısı ile Türk
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Danıştay’ı çevre hakkının korunması bağlamında ortaya çıkan kamu yararı ile “ekonomik yarar”dan
kaynaklanan kamu yararının birbiri ile karşılaştığı olaylarda hangisinin üstün kamu yararı olduğuna
karar verirken, tüm haller ve olaylar için geçerli tek bir karar vermek yerine her olay ve hal için farklı
karar verebilmektedir. Sanki idarenin tutarlılığı ve belirliliği ilkeleri ile çelişik gibi görünen bu
uygulamanın kendi içinde tutarlı olduğu bir pratiği vardır. Şöyle ki: Danıştay çevre hakkının bir
ekonomik yarardan dolayı korunmadığı idari işlemlerde çoğunlukla, çevre hakkının telafisi imkansız
bir zarara üretip üretmediğine bakmaktadır. Bir ekonomik yararın inşaası için doğal çevrenin zarar
görmesi gerektiği durumlarda, o doğal çevrenin sağladığı yararın başka ve yakın çevrede tesisinin
mümkün olmadığı durumlarda çevre hakkında üstün kamu yararı gören Danıştay, o doğal çevrenin
sağladığı yararın başka ve yakın çevrede tesisinin mümkün olduğu durumlarda ise ekonomik yarara
göre karar vermektedir.
6. SONUÇ: İDARİ YARGININ KAMU YARARI VE ÜSTÜN KAMU YARARI
KAVRAMLARI İLE İDARENİN İŞLEMLERİNİ DENETLEMESİ VE YERİNDELİK
DENETİMİ YASAĞI
Yargı yerlerinin, idari eylem ve işlemlerin denetimini yaparken; yetki, şekil, sebep, konu,
unsurlarını denetlediği gibi amaç unsurunu da denetlemesi tabiidir. Doktrinde bazı görüşlere göre
amaç unsurunun denetimi özel bir öneme sahiptir. Bu görüşlere göre kamu yararının varlığının
denetimi, yargısal denetiminin olmazsa olmazıdır ve yargının amaç unsurunu denetlenmesini
kısıtlamak ve bunu yerindelik denetimi olarak nitelendirmek diğer unsurların hukuka uygunluk
denetiminin şekli denetim olmaktan öteye gidememesine sebep olacaktır (Güran, 1986-1987: 59).
İdari eylem ve işlemlerde kamu yararının yargısal denetiminin yapılması, kamu yararı
açısından idarenin takdir yetkisi olmadığı anlamına gelmez. İdare kamu yararının hangi işlem ya da
eylem tesis edilirse gerçekleşeceğini, tercih ettiği hangi usul ya da yöntemin kamu yararının
gerçekleşmesinde en doğru yöntem olduğunu belirleme hakkına sahiptir. Ancak yargı yerleri takdir
yetkisinin alanı ne kadar geniş olursa olsun idari işlemleri amaç unsuru yönünden incelmeye tabi
tutarak iptal edebilmektedir32.
Anayasanın 125’inci maddesine göre idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetimi hukuka
uygunluk denetimi ile sınırlıdır ve mahkemeler bu yetkilerini idarenin takdir yetkisini ortadan
kaldıracak şekilde kullanamaz ve yerindelik denetimi yapamazlar. Yargı yerlerinin yerindelik denetimi
yasağını ihlal ettiğine yönelik tartışmaların önemli bir kısmı, idare mahkemelerinin idarenin eylem ve
işlemlerinde kamu yararının varlığını denetlediği kararları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Kanun hükümleri çoğu kez idareye yetki verirken bu yetkinin hangi maksatla kullanılacağını
açıkça belirtmez. Ancak kanun özel bir amaç belirlemişse de bu durumda idarenin işleminin hukuka
uygunluğundan söz edebilmemiz için bu amacın gerçekleşmiş olması gerekir. 33 Yargılama esnasında
“Kullanma usulü belli usule tabi tutulmayan geniş takdir yetkilerinin şekil ve yetki bakımından muallel
olmadıkları takdirde yalnız maksat yönünden murakabe edileceği idare hukukunun temel ilkelerindendir.”
Danıştay İBGK, K. 1864/344, E. 1964/674, T. 4.7.1964, (nakleden: Duran, 1966:351-352)
33
DANIŞTAY 5. D, K.1978/1882 , E. 1975/8040 ,T. 23.05.1987, “657 sayılı Devlet Memurları
kanunun…değişik 86’ncı maddesinde vekalet görevinin ne şekilde yürütüleceği ve aylık verilmesinin şartlan
düzenlenmiştir …Maddenin amacı, memurların kadroları ile irtibatları kesilmeden başka görevleri maddedeki
şartlar dahilinde ücretleri veya ücretsiz yürütmeleri olup, bu maddenin memurun kendi görevini başaramadığı
gerekçesi ile başka bir göreve vekalet ettirilmesi suretiyle kullanılması amacına aykırı düşer.”; DANIŞTAY 5.
D,K. 1989/1961,E. 1989/31,T. 16.11.1989, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun… 41. maddenin amacı
yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyesi ihtiyacını geçici süre ile yeterli öğretim üyesi bulunan diğer yük-,
sek öğretim kurumlarından karşılamaktadır. kanunun açıklanan bu amacı karşısında mevcut ihtiyaç
karşılanırken öğretim üyesi alınan kurumdaki kamu hizmetinin aksatılmaması, başka bir anlatımla yeni bir
ihtiyaca neden olmamak için ihtiyacı karşılayacak yükseköğretim kurumunun kadro mevcudunun dikkate
alınması gerekmektedir.
32
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hakim kanun metninin amacını yorumlayarak, idareyi belirlediği amaca yönelik işlem tesis etmeye
yönlendirirse bu durumda yargının ortaya koyduğu amaç pek şüphesiz kanuni bir kural değil içtihattır
(Başpınar, 1937:79,81). Ancak doktrin ve yargı kararlarında kabul edildiği üzere hukukilik sadece
mevzuatın olaylara uygulanması değildir, üstelik açık olmayan metinler ya da düzenleme alanı dışında
bırakılan durumlar metinlerin yorumlanmasını zaruri kılar ve kanun metinlerini yorumlamak ve hukuk
yaratmak da yargının görevidir. Yargılama esnasında idarenin ve hakimin takdiri sürekli karşı karşıya
gelmektedir. Sübjektif hallerde idarenin kanunun uygulanması bakımından tercih ve tespitlerinin,
hakime göre daha isabetli olacağı (Başpınar, 1937:82) görüşünü kabul ettiğimizi varsaydığımızda bile,
kanuniliğin teminatının yargı kararları olduğu göz ardı edilemez. Bununla birlikte yargı yerleri kesin
hükümler ve içtihatlarla idarenin bağlayıcısıdır. Yargının, idarenin faaliyetlerinin denetlenmesi
esnasında kanun metinlerini yorumlarken, idare üzerindeki denetiminin ne yoğunlukta olacağını yine
hakimin kendisinin belirleyeceği görüşü doktrinde kabul görmektedir. Buna göre idari yargı hakimi
kendi denetiminin sınırını kendisi çizmektedir ve bu sınır değişken ve esnektir (Başpınar, 1937:82).
Danıştay da bu kapsamda idarenin işlemlerinde kamu yararının gözetilip gözetilmediğinin
denetleneceğini kararlarında açıkça kabul etmektedir: “İdarelerin takdir haklarından doğan yetkileri
kullanarak işlem yapmaları halinde, bu işlemin iptali istemiyle açılmış davalarda yargısal denetimin,
kamu yararının gözetilip gözetilmediği, kamu görevinin gerekleriyle sınırlı kalınıp kalınmadığı
konularında oluşacağı belli sebepler gösterilerek işlem yapılması hallerinde ise, yine aynı idare
hukuku ilkelerinden hareketle, bu sebeplerin var olup olmadığı, var olmaları halinde de işlemin
yapılmasına yeterli bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılacağı kuşkusuzdur.”34
Doktrinde kamu yararının yargı yerlerince denetlenmesinin sınırı ile ilgili görüşlere
baktığımızda; amaç unsuru denetiminde yargının re’sen harekete geçmesinin mümkün olmadığı
çünkü yetki saptırmasının kamu düzenine ilişkin olmadığı görüşlerinde olanlar vardır ki buna göre
işlemin iptalini talep eden taraf bunu ispatlamakla yükümlüdür. Bu görüşe göre yargının idari işlemi
kendiliğinden yetki saptırması sebebiyle denetlemesi yerindelik denetimini oluşturacaktır, yargı
“mücerret kamu yararı” ölçütüne başvuramayacaktır (Oytan,1990:174-177).35 Danıştayın da bu görüşü
destekler nitelikteki bir kararında, eğer dava konusu işlemde idarenin kamu yararı ve hizmetin
gereklerine aykırı bir amaçla hareket ettiği ispatlanamaz ise o işlemin iptal edilemeyeceğini
belirtmektedir.36 Bunun dışında yargının kendi ekonomik, kültürel, sosyal ya da siyasal anlayışına göre
kamu yararını belirleyip bundan farklı düşünen idarenin işlemlerini amaç yönünden iptal etmesi onu
yargı pozisyonundan çıkarıp hiyerarşik amir pozisyonuna getirecektir. Yargının gerçekleştirmesi
gereken denetim yargısal denetim olup sübjektif değer yargılarına uygunluk denetimi olamaz ve
hukuka uygunluk denetiminin sınırı da budur (Oytan,1990:177).

Dosyada bulunan ........... Üniversitesi Rektörlüğünün 7.11.1988 günlü, 2500-05-274 sayılı ve ara kararına
davalı tarafından verilen 14.3.1989 günlü, 06-01-001/290 sayılı yazılardan, ........... Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinde, idare hukuku alanında davacının tek öğretim üyesi olarak görev yaptığı ve daha önce
davacı tarafından yürütülen Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümlerindeki Anayasa ve İdari
Yargı derslerinde de öğretim üyesi kalmadığı ve bu derslerin öğretim görevlilerince verildiği anlaşılmış olup, bu
duruma göre ... Üniversitesinin İdare Hukuku alanındaki öğretim üyesi ihtiyacının, yine bu alanda tek öğretim
üyesine sahip bulunan ve bu öğretim üyesinin geçici görevlendirilmesi halinde kendisi ihtiyaç içine düşecek olan
... Üniversitesinden karşılanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı açıktır.”
34
DANIŞTAY 5.D, K. 1987/461, E. 1987/219, T. 24/03/1987
35
OYTAN’ ın görüşlerine göre yargıcın yetki saptırmasının tespiti dışında idarenin kamu yararı
tanımlamasından hoşnut kalmayıp işlemi iptal etmesi, kendi değer yargılarıyla oluşturduğu tanıma uyulmasını
istemesi mümkün değildir; mahkemeler idarenin işleminin kamunun yararına olmadığını tespit ettikten sonra
bunun kimin yararına yapıldığını araştırmakla mükelleftir.
36
DANIŞTAY 5. D, K. 2000/363, E. 1997/2257, T. 2.2.2000, “…Bu madde ile memurların naklen atanmaları
konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı
edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun
dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği
yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.” ,benzer yönde bkz: DANIŞTAY 2.D,K.2006/57,
E.2004/4586,T.18/01/2006
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Kural olarak yargının hukuka uygun işlemleri iptal etmesi mümkün değildir. Bu durum yargı
yetkisinin aşılması sonucunu doğurur. Zira anayasamıza göre yargı denetimi ancak hukuka uygunluk
denetimi ile kısıtlıdır. Ancak üstün kamu yararı prensibi ile idarenin işlemi kamu yararı amacına
hizmet etse dahi başkaca bir kamu menfaatini zedeliyorsa bu işlemin hukuka uygunluğunun kabulü
mümkün olmayacaktır.
Doktrinde bazı görüşler yargının, üstün kamu yararı prensibinden hareketle idarenin bir kamu
menfaatini diğerine tercih etmesini denetleyemeyeceği görüşündedir; aksi halde bu durum hukuka
uygunluk denetiminin aşılması olacaktır (Gözler,2009:996). Bu görüşlere göre idarenin işlemi, işlem
kamu yararı gayesi dışında kişisel ya da siyasal saiklerle yapılmışsa iptal edilebilir. Ya da işlem kamu
yararına uygun olmakla birlikte o işlem için kanunda belirtilen özel bir amaç gözetilmemiştir. Veyahut
idare hukuk kurallarının kendisine belirli bir amaç için verdiği işlem yapma yetkisini yine hukuk
kuralları ile belirlenen başkaca bir amacı gerçekleştirmek için kullanmıştır. Tüm bu durumlarda amaç
unsuru bakımından hukuka uygunluk denetimi yerindelik denetimine dönüşmeksizin yapılmaktadır
(Gözler, 2009:996).
Bir görüşe göre demokratik bir hukuk devletinde ekonomik değerler ile çevresel değerlerin
çatışması halinde, çevresel değerlerin üstün geleceği hususunda ön kabul gören ya da bu yönde bir
doğal hukuk ilkesi de yoktur (Gözler, 2009:996).
Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak, yukarıda incelenen yargı kararları üzerinden yargının
Hidroelektrik santrali projelerinde üstün kamu yararına aykırılık sebebiyle verdiği iptal kararlarını
değerlendirecek olursak:
İdari işlemlerde kamu yararına uygunluk araştırılırken sadece idarenin kişisel çıkar, kin, garez,
politik saikler, sübjektiflik gibi sebeplerin varlığı halinde idari işlemin iptal edilebileceği; eğer bu
hususlar idari işlemin amacını oluşturmuyorsa yargının idarenin kamu yararı tanımını beğenmeyip
kendi oluşturduğu tanımı idareninkinin yerine koyamayacağı görüşlerini dikkate aldığımızda, yargının
bu hallerin varlığı dışında iptal kararı vermesi halinde yerindelik denetimi yaptığı ya da sübjektif
ölçütlerle karar verdiği ön kabulüne katılmak mümkün değildir. Ayrıca bu sefer de yargının sübjektif
değer yargılarıyla hareket edip etmediğinin tespiti sorunu karşımıza çıkacaktır. Mahkemelerin
gerekçesiz karar vermeleri mümkün değildir o halde mahkemelerin dayanaksız ve kişisel tercihleri
üzerinden karar verip vermediğinin tespiti kolay olacaktır. Yukarıda HES projeleri ile ilgili verilen
kararlarda idarenin her bir işleminde yer alan hukuka aykırılıkların nedenleri ilgili mevzuat hükümleri
ile açıklanmıştır. Bununla birlikte teknik konulara ilişkin değerlendirmelerde, Danıştay bilirkişi ve
keşif raporlarından ve yine resmi makamların raporlarından faydalanmıştır. O halde bu kararlarda
yargı yerlerinin sübjektif değerlendirmelerinden bahsetmek mümkün değildir.
Söz konusu yargı kararları ile ilgili üstün kamu yararını bir kriter olarak alarak karar verilip
verilemeyeceği hususu ve yargı yerlerinin üstün kamu yararı kavramını tercih etmeleri eleştirisine
gelince. Öncelikle belirtmek gerekir ki; üstün kamu yararı kavramı; birden fazla kamu yararının
çatışması halinde birinin diğerine tercih edilmesi zorunluluğundan dolayı karşılaştırmalı hukukta da
kullanılmaktadır (Ovalıoğlu,2016:129-132). Yani Türk Danıştay’ına özgü bir kavram değildir.
Bununla birlikte yukarıda detaylı olarak üstün kamu yararı kavramının geçtiği kararlar üzerinde olay
ve halin şartları da göz önünde bulundurularak Danıştay’ın konuya bakış açısı eleştirilmişti. Bu
eleştirilerden hareketle özetle; yerindelik denetiminin yasak olduğu Anayasamız hükmüyle sabit olup
yargı yerlerinin idarenin yerine geçerek karar vermesi kabul edilemez. Nasıl ki Danıştay kararlarında
idarenin yargı önüne taşınan işlemlerinde, gerekçelerin somut delillerle ortaya konulmasını, idarenin
sunduğu gerekçelerin hukuk kurallarında belirtilen hususlara uygun olmasını gözetiyorsa; yargı yerleri
de karar verirken hükme aynı hususlarda dikkat göstermeli bununla birlikte teknik uzmanlık gerektiren
konularda bilirkişi incelemeleri ile de olayı aydınlatmalıdır. Sonuç olarak yargı yerlerinin önüne
taşınmadan hukuka uygunluğu karine olarak kabul edilen idari işlemlerde karar veren merci olarak
kamusal makamlar tercihleri neticesinde bir irade beyanında bulunmaktadırlar. Bu irade beyanları
neticesinde ortaya konulan idari işlemler yargı önüne taşındıklarında, mahkemeler işlemin hukuka
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uygunluğu denetlerken idareden muhakkak işlemin gerekçesini sunmasını talep edeceklerdir. Yargı
yerlerince hukuka uygunluğun önemli bir kriteri olarak işlemin somut gerekçeleri; hukuki ve maddi
gerçekliğe uygunluk ile ölçülmektedir. O halde yerindelik denetimini aşmayan yargısal denetimde de
yargı yerlerinin aynı somutlukta kararlarını gerekçelendirmeleri gerekmektedir. Üstün kamu yararı
gibi kapsamı ve çerçevesi belirsiz kavramların her durum ve şarta göre değerlendirilerek niteliğinin
belirlendiği yargı kararlarında mahkemeler, bu kavramın kriterlerini yine somut olarak
gerekçelendirerek ortaya koymalıdır.
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ÖZ
Tarihte uzun yıllar boyunca doğanın kendini yenilediği inancıyla insanlık sınırsız bir kalkınma çabasıyla doğayı
kullanmıştır. Süreç içerisinde doğanın kendini yenileme hızının da bir sınırı olduğu anlaşıldıktan sonra kalkınma
çalışmalarına doğa faktörünün eklemlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu konu ülkelerin gelişmişliğine bağlı
olarak, her ülke açısından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla çözüm önerisi olarak çeşitli kavramlar ortaya atılmıştır. Bu
kavramlardan “çevreyi dışlamayan kalkınma” kavramı daha olumlu karşılanırken, “sürdürülebilir kalkınma” kavramı
öncelikle “çevreci” kesimin tepkisiyle karşılaşmıştır. Buna rağmen “sürdürülebilir kalkınma” kavramı devletler açısından
geniş oranda kabul görmüştür.
Bu çerçevede çalışma literatür taramasına dayanacak olup, kalkınma ile çevre ilişkisinde bir zıtlık olup olmadığı
incelenerek, “çevreyi dışlamayan kalkınma” ile “sürdürülebilir kalkınma” kavramları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Çevre, Çevreyi Dışlamayan Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma

In The Correlation Between Environment And Development; Is The Development That Doesn’t Exclude
Environment? Is It Sustainable Development?
Abstract
During the long years in history, humanity has used the nature with the endless efforts of development with the
belief that the nature could renovate itself. During this process, after understanding that there was a limit for nature to
renew itself, the necessity of integration of the nature factor into the development activities. However, it has been
considered differently according to development levels of countries. Accordingly, various concepts were suggested as
solutions. From these concepts, “development that does not exclude environment" was considered more positively while
“sustainable development” faced reaction especially from the ‘’environmentalists“. However, the concept of “sustainable
development” was accepted widely among the states.
Within this scope, the study will be based on literature search and investigate whether there is a contrast between
the relation of development and environment; and “the development that doesn’t exclude environment” and “sustainable
development” concepts will be evaluated.
Key words: Development, Environment, Development That Doesn’t Exclude Environment, Sustainable Development

1. GİRİŞ
Çevre sorunları, dünyanın gündemine 1970’li yıllarda girmişse de, kökenleri çok daha geçmiş tarihlere
dayanmaktadır. 18. yy.’ın ikinci yarısından sonra “endüstri”nin doğmasıyla birlikte, gittikçe artan hızla doğayla
baş etme çabası, sossuz ilerleme tutkususun tetiklediği doğadaki insan kaynaklı bozulmalar, çevre sorunlarını
yavaşça fark edilir düzeye getirmiştir. Çevreyi oluşturan toprak, su, hava başta olmak üzere tüm doğal
kaynakların kirlenmesinin veya tükenmesinin insana olan, doğrudan ya da dolaylı etkileri görmezden
gelinemez. İnsanı olumsuz yönde etkileyen faktörler, doğal olarak ekonomiyi de etkilemektedir. Ekonomi hem
doğal kaynaklar açısından hem de insan gücü açısından etkilenmektedir. Çevre konuları dünyanın gündemine
ilk geldiği zamanlar doğal olarak ne ekonomiye ne de insana doğrudan olumsuz etkileri vardı. Olumsuzluklar
zamanla birikerek hissedilir hale gelmiş, insan hayatını ve dolayısıyla ekonomiyi de etkilemeye başlamıştır.
Fernand Braudel, “ekonomi yalnızca ekonomiden ibaret değildir” der. Braudel’e göre, ekonominin
tarihi, aynı zamanda insanlık tarihidir. Endüstri devrimi öncesinde, bir yanda köylerinde kendi dünyalarında ve
kendi ihtiyaçlarını karşılayarak yaşayan köylüler, diğer yanda yayılan, yavaş yavaş üreten, içinde yaşadıkları
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dünyayı belirlemeye başlayan bir pazar ekonomisi ve gelişmekte olan kapitalizm. Dolayısıyla en azından iki
dünya, birbirine yabancı ama birbirleriyle açıklanabilen iki yaşam biçimi” (Braudel, 2014:11-3). Gelinen
noktada bilim ve teknoloji çok ilerlemiş olmasına rağmen, doğal kaynakların tükenmesi tehlikesinin had safhaya
gelmesi, türlerin yok olması, yaşanan ve yaşanacak olan çevre felaketleri ile insanlık açısından, açlık, yoksulluk,
işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlikler gibi daha pek çok konuda insanlığın çok da iyi bir sınav verdiği ve
mevcut ekonomik sistemin iyi olduğu iddia edilemez. Aslında gelinen noktada yaşam formlarında pek bir
değişiklik yoktur. Yine kendi dünyasında açlık, işsizlik, yoksullukla savaşan kesim ile dünyaya şekil vermeye,
her konuda söz sahibi olmaya çalışan diğer kesim ve birbirlerinin varlığıyla açıklanabilen bir dünya.
Kalkınma kavramı, aydınlanma çağından başlayan, endüstri devrimi ile devam eden ve günümüze kadar
uzanan bir süreçte, ilk önceleri “ilerleme” terimiyle ifade edilen, adı değişen, içeriği sürekli genişleyen bir
kavramdır. “İnsanın doğaya karşı savaşında başarılı olması için her ne olursa olsun ilerlemenin gerekli olduğu”
inancıyla süregelen bu mücadelede insanın, kazandığını düşünürken kaybettiğini anlaması 1960’lı yıllardan
sonra gerçekleşmiştir. Çünkü artık doğa insanın sonsuz ilerleme tutkusuna cevap vermeye başlamıştır. Doğal
kaynakların tükenmesi, azalması, kirlenmesi sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar insan hayatını etkilemeye
başlamıştır. İnsanın olumsuz etkilenmesi, doğal kaynakların tükenmesi, bitki ve hayvan türlerinin yok olması
gibi önce gelişmiş ülkelerde başlayan sonra tüm dünyayı etkileyen olumsuzlukların görülmesi doğal olarak
ekonomik hayatı da etkilemiştir.
Ekonomik büyümeyle özdeşleştirilen kalkınma stratejisi, yoksulluk, açlık, gelir dağılımındaki
bozukluklara ya da işsizlik gibi sorunlara çare olamamıştır. Bütün bunlara ek olarak bu süreç, doğal kaynakların
tahrip olması, gelecek nesillere ulaşmadan bugünkü neslin bile yaşamını tehdit eder hale gelmesine neden
olmuştur. Kalkınmanın odak noktası insan olmalıdır. Dolayısıyla insani gelişme ile kalkınma stratejileri eş
anlamlı hale getirilerek, kalkınmanın “sürdürülebilirliğinin” sağlanması esas olmalıdır.
Özetle, iklim değişikliği, asit yağmurları, küresel ısınma, türlerin yok olması, ozon tabakasının
incelmesi, genetiği değiştirilmiş gıdalar vb. örnekleri sayılamayacak kadar çok sorun, 20. yüzyılın son yıllarında
dünyanın gündemine girmiştir ve giderek hızını ve etkisini artırarak yoluna devam etmektedir. Bu çevresel
yıkımın farkındalığıyla ekonomik hayatta değişimin şart olduğu herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir
gerçekliktir. Bunun için de en uygun sistem arayışları halen devam etmekle birlikte, öne çıkan iki ekonomik
strateji bu çalışmada tartışılacaktır.
2. ÇEVRE VE EKONOMİ
2.1. Çevre Kavramı
Çevre kavramı, 1970’li yıllardan bu yana giderek artan bir şekilde insanların gündelik yaşamına dahil
olmuştur. Çevre sorunlarının insan yaşamına olan zararlı etkilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte başlayan, kavram
üzerindeki tartışmalar halen devam etmektedir.
Dar anlamda çevre, insanın da dahil olduğu canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olarak
tanımlanmaktadır. Geniş anlamda ise çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik
ortam şeklinde tanımlanmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 1998:25). En genel anlamıyla çevreyi, canlıların içinde
yaşadığı, hayati bağlarla bağlı oldukları ve çeşitli şekillerde birbirlerini etkiledikleri ortam olarak tanımlamak
mümkündür (Yıldız vd., 2005:16).
Günümüzde halen çevreyi salt doğa olarak algılayanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Oysaki
çevre, insanı da içine alan ve insan yapımı olan çevreyi de kapsayan bir kavramdır. Bu kavram endüstri
devrimiyle başlayan süreçte gittikçe artan düzeyde endüstrileşmenin ve teknolojik değişimin yarattığı sorunlarla
dikkati çekmiştir. Çünkü sanayileşmenin artması beraberinde, doğal kaynakların kendini yenileme hızını aşarak
çok fazla kullanılmasını ve kirliliğin artmasını getirdi. Bu durum da çevre sorunlarını gündeme taşıyarak,
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çevrenin farklı boyutlarının olduğuna dikkatleri çekti. Özellikle sorunların çözümleri bağlamında düşününce
ortaya çıkan durum, başta ekonomi olmak üzere politik, sosyal, kültürel vb. birçok boyutu da dikkate almayı
gerektirmektedir.
Bu çalışmanın konusu gereği çevrenin ekonomi boyutu ağırlıklı olarak incelenecektir.
2.2.Çevrenin Ekonomi Boyutu
Ekonomi, insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden
doğan ilişkilerin tamamını ifade etmektedir (tdk.gov.tr, 2016). Devletlerin sahip olduğu toprak dahil tüm doğal
ve beşeri kaynaklar ile tüm üretim araçları ve barınma, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanması için
fiziki ve sosyal tüm kaynaklar kullanılarak organize edilen yöneticisiyle, üreticisiyle, çalışanıyla bir bütünü
anlatmaktadır. Çevredeki bozulma ve tükenmenin hızı, boyutları, nedenleri, çevre politikalarının ekonomik
politikalarla kesişmesi ve örtüşmesi, çevreyi önceleyen ekonomi stratejilerine giderek artan bir ilginin
oluşmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla mevcut ekonomik sistem, bir taraftan azgelişmişliğin nedenlerini ve
çarelerini ararken, diğer taraftan da çevre konusunun ekonomik sistemdeki yerini konumlandırmaya
çalışmaktadır (Aruoba, 1997:172-7).
Doğal kaynakların doğada var olması, sermayenin ise üretilmiş olması bu iki olgunun arasındaki en
büyük farktır. İhtiyaçların karşılanabilmesi için doğal kaynaklardan yararlanmanın dışında, çeşitli mal ve
hizmetlerin de üretilmesi gerekmektedir. İnsanın ihtiyaçları sınırsız ve kaynaklar da sınırlı olduğuna göre,
ekonomi ve çevre arasında akılcı bir dengenin kurulması zorunludur (Keleş, 2013:100). Dolayısıyla ekonomi
konularını yapısı gereği çevreden ayrı düşünmek imkansızdır. Çevre ile ekonominin ilişkisi öncelikle iki
noktada ortaya çıkmaktadır. İlki, çevre değerlerinin korunması ve iyileştirilmesi için yapılan harcamalar ile
ikincisi, çevreye verilmiş yada verilmesi muhtemel zararların etkilerinin ortadan kaldırılması için yapılması
gereken harcamalardır (Keleş vd., 2009:228).
Çevrenin bozulma ve tükenme hızının nedenleri ve boyutları çevre politikaları ile ekonomi
politikalarının kesişmesine neden olmaktadır. Ekonomik büyüme sürecinde doğal kaynaklar geleceği hiç
düşünmeden, sınırsızmış gibi kullanılarak tüketilmekte ve çevre kirliliği önlenememektedir. Bu durum
ekonomik büyüme sürecini olumsuz etkileyince, bu olumsuz etkileri en aza indirmek gerektiği için çevreyi
dikkate alan kalkınma modelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, endüstri sonrası geleceğin yaşanmaya
başladığı 21. yüzyılın getirdiği ileri teknoloji, genişleyen hizmetler, insanlarda daha fazla boş zaman gibi
gelişmelerinde dikkate alınması gerektiği ve bu konuların kalkınma stratejilerini belirlemeyi daha da karmaşık
hale getirdiği bilinmektedir (Dobson, 2016:311-3).
Sonuç olarak dünyanın ekolojisinin, insanların ve tüm diğer canlıların bağlı olduğu yaşam destek
sistemleri de dahil olmak üzere, insan faaliyetlerinden dolayı aralıksız ve şiddetli bir saldırı altında olduğu
tartışılmaz bir gerçekliktir. Mevcut yöntemlerimizi köklü bir biçimde değiştirmezsek ortaya çıkacak sonuçların
da ağır olacağı net bir şekilde bilinmektedir. Dünyanın içinde yaşadığı bu çevresel krizin oldukça karmaşık, çok
yönlü ve gittikçe hızlanan özelliği tek bir sistemsel nedene bağlanabilir: mevcut ekonomik ve toplumsal düzen
(Foster ve Magdoff, 2014:31). Bu karmaşık sorunlara üretilen çözümler, insanı ve çevreyi önceleyen ekonomi
stratejileri mevcuttur. Bu stratejilerden “çevreyi dışlamayan kalkınma” kavramı ile “sürdürülebilir kalkınma”
kavramı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Konuya ekonomi çerçevesinden daha çok çevreci bakış
açısıyla yaklaşılacaktır.
3. KALKINMA
Kalkınma kavramı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri “ekonomik
ilerleme” olarak kullanılan kavram günümüze gelene kadar pek çok anlam değişikliğine uğramıştır. Kalkınma
kavramı sözlükte, bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki
değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme şeklinde
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tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, 2016). En genel anlamda kalkınma ise, devletlerin ulaşmak istediği temel “amaç”
ve aynı zamanda ekonomik ve ekonomik olmayan bir dizi değişkende köklü değişikliklere yol açan bir “süreç”
olarak ifade edilmektedir (Mıhçı, 1996).
Ekonomik kalkınma stratejisinin en açık hedefi, sürekli artan nüfusa sürekli mal ve hizmet akışının
sağlanarak, tüm dünyanın yaşam standartlarının yükseltilmesidir (Harris, 2000). Birleşmiş Milletler’in 1948
yılında yayınladığı dünyanın ekonomik durumu ile ilgili raporda da aynı şekilde, “ekonomik kalkınmanın temel
hedefinin hayat standartlarının iyileştirilmesi” olduğu belirtilmektedir. Fakat hayat standardının neleri içerdiği
açıklanmamıştır (United Nations, 1948:271).
2. Dünya Savaşı’ndan, 1970’lerin ortalarına kadar geçen süreçte kalkınma ile ekonomik büyüme
kavramı özdeş kavramlar olarak kabul ediliyordu. Azgelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin işsizlik,
yoksulluk gibi sorunlarla uğraşmak yerine ekonomik büyümeyi ön plana çıkartarak, kalkınmayla eş anlamlı
kullanmalarının nedenleri; öncelikle kalkınma ekonomistleri, tarihsel tecrübeyle gelişmekte olan ülkelerin
gelişmiş ülkelerin izlediği yolu izlemeleri gerektiğine inanmışlardır. İkinci olarak da birçok ekonomist,
ekonomik büyümeyi kalkınmanın anahtarı olarak görmüşlerdir. Kalkınma kavramı ekonomik büyüme ile
özdeşleştirilince azgelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme özellikle teşvik edilmiş, tarım sektörü
ihmal edilmiştir. Hızlı ekonomik büyümeye odaklanan gelişmekte olan ülkeler, yoksulluğun ve işsizliğin
azalacağı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortadan kalkacağı, refah düzeyinin artacağı beklentisine karşılık
bulamamışlardır. Dolayısıyla kalkınmanın sadece büyümeden ibaret değil, toplumsal ve insani boyutlarının da
olduğu anlaşılmıştır (Mıhçı, 1996).
İnsani gelişme alanında gelişmekte olan ülkelerde, doğum ve ölüm oranları, okullaşma oranları gibi
değerlerde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle oldukça iyi düzeyde ilerlemeler kat edilmiştir. Ancak bu
ilerlemeler insani gelişme farklarının ortadan kalkmasını sağlayamamıştır. 1990’lı yılların başlarından itibaren
kalkınmanın insani gelişme boyutu vurgulanmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler 1990 yılından başlayarak
düzenli olarak İnsani Gelişme Raporları yayınlamaktadır (Mıhçı, 1996). Kalkınma kavramının yapısında
meydana gelen bu değişimler insanı önceleyen bir yaklaşımla, yaşam standartlarının yükseltilmesini
hedeflemektedir.
Yaşam standartlarının kalkınma kavramının yapısına dahil edilmesi çevresel bozulmalarla da yakından
ilgilidir. Hızlı ekonomik büyümeye odaklanan ekonomiler hızlı sanayileşmeyle birlikte çevreye çok büyük zarar
vermişlerdir. “Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi”, 2005 yılında bile, dünyadaki başlıca ekosistem ürün ve
hizmetlerinin %60’ını yıpranmış ya da sürdürülebilir olmaktan uzak bir biçimde kullanıldığını tespit etmiştir
(Renner, 2015:6). Dolayısıyla çevre konusu bir bütün olarak kalkınma kavramıyla birlikte düşünülünce çeşitli
alternatif kalkınma stratejileri ortaya konulmuştur. Bu konuda ki çalışmalar her şeye rağmen daha iyiyi bulmak
adına devam etmektedir.
3.1.Çevreyi Dışlamayan Kalkınma
1972 yılında gerçekleştirilen Stockholm Çevre Konferansı’nın Genel Sekreteri Maurice Strong
tarafından ilk kez kullanılan “çevreyi dışlamayan kalkınma” kavramı, yerel kaynaklardan adaletli bir biçimde
yararlanmayı ifade ediyordu (Keleş vd.,2009:242). İçeriği 1974 yılında Cocoyoc Bildirgesi’nde genişletilen
kavrama, ekonomik sisteminde yerel kaynaklarını kullanmak isteyen halka, eğitim ve örgütlenme çalışmalarında
yardımcı olunacağı eklenmiştir (helsinki.at, 2016).
Çevreyi dışlamayan kalkınma kavramı, ekolojiyi dikkate alan ekonomistler tarafından açıklanmaya
çalışılmış, bir kalkınma stratejisi olarak önerilmiştir. Bu kavramın, endüstrileşme ya da ilerlemeden bir tür geri
adım anlamına gelmediği vurgulanmaktadır. Burada önemli olanın kalkınmanın tüm ögelerinin arasında bir
denge kurulabilmesinin mümkün olduğudur. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın, çevresel değerlerin
korunarak da gerçekleştirilebileceği savunulmaktadır. Çevreci Bernhard Glaeser’e göre, çevreyi dışlamayan
kalkınma kavramının dayandığı 3 temel unsur bulunmaktadır. İlk olarak, nüfusun en yoksul kesiminin temel
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ihtiyaçlarının karşılanması ve bu ihtiyaçlar tespit edilirken halkın katılımının sağlanmasıdır. İkinci olarak, yerel
düzeyde sahip olunan beşeri ve doğal kaynakların farkında olunmasıdır. Üçüncüsü ise, kalkınma politikaları ile
çevre politikalarının uyumlu olmasıdır (Glaeser, 1984).
Dolayısıyla çevreyi dışlamayan kalkınma kavramıyla ifade edilmek istenen, çevreyi iyileştirmek ya da
korumakla ekonomik kalkınmanın birbiriyle ters düşen kavramlar olmadığı ve bunların uyumlulaştırılarak
ortaya konacak kalkınma politikalarının uygulanmasının mümkün olduğudur (Keleş vd.,2009:242).
Bu kalkınma stratejisinin önerildiği yıllar aynı zamanda doğa – insan ilişkisinin geniş çapta
sorgulanmaya başladığı yıllardır. 1972 yılında Roma Kulübü’nün hazırlattığı “Büyümenin Sınırları” adlı rapor
ile insanlığın küresel bir ekonomik ve ekolojik yıkımın eşiğinde olduğu uyarısı yapılmıştır (Kaplan, 1999:2).
Aynı yıl Stockholm Çevre Konferansı toplanmıştır. Konferansta, küresel anlamda çevre sorunlarının varlığı
kabul edilmiştir. Ayrıca, yoksulluğun ve azgelişmişliğin de bir çevre sorunu olduğu vurgulanmıştır (Saçlı,
2009:18). Dolayısıyla 1970’li yıllarda ortaya çıkan çevresel hassasiyet nedeniyle önerilen ve çevreci bakış
açısından da iyi karşılanan “Çevreyi Dışlamayan Kalkınma” stratejisinin sonraki yıllarda mevcut ekonomik
sistem nedeniyle uygulanabilirliğinin çok az olduğu görülmüştür. Öncelikle yerel kaynakların yerinde o
bölgenin insanı tarafından kullanılması, bölge insanının kararına başvurulması gibi öneriler küreselleşme
nedeniyle devletler tarafından çok da tercih edilebilir bir olgu değildir.
Kısacası çevreyi dışlamayan kalkınma kavramının iyi olmasına rağmen, başta küresel ekonomik sistem
nedeniyle pek de kabul görmediği ve uygulanabilir olmadığını, zamanla uygulanabilirliği daha mümkün olan
sürdürülebilir kalkınma kavramına doğru evrildiği görülmektedir.
3.2. Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilirlik kavramı son yıllara kadar, kalkınma ekonomisi ile ilgilenen ekonomistlerin pek de ilgi
göstermediği bir kavramdı. Fakat özellikle 20. yüzyılın son yıllarında yaşanan bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin ışığında çevre ile ilgili elde edilen bilgiler ve yaşanan çevresel olaylar nedeniyle ekonomik
anlamda dünyanın geleceği açısından çevrenin sürdürülebilirliği tartışılmaya başlanmıştır.
Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1977’de Dennis Pirages’in “Sürdürülebilir Toplum” adlı kitabıyla
gündeme gelmiştir. Sonra 1978 yılında Dennis Hayes’in, “Sürdürülebilir Topluma Doğru İlk AdımlarOnarımlar, Yeniden Kullanım, Geri Kazanımlar” adlı kitabı yayınlanmıştır (Tekeli, 2001:729). Daha sonra da,
1972 yılında gerçekleştirilen Stockholm Konferansı’ndan 10 yıl sonra 1982’de Nairobi’de uluslararası bir
toplantı yapılarak gelinen durum değerlendirilmiştir. Bu toplantıda 10 yılda iyi anlamda ilerleme kat edilmediği,
aksine çevre sorunlarının büyüyerek insanlığın gündeminde daha fazla yer edindiği vurgulanmıştır. 1980’li
yılların başında itibaren dünya, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, bitki ve hayvan türlerinin yok
olması gibi bir yığın çevresel sorunla yüzleşmeye başlamıştır (Saçlı, 2009:18). 1983 yılında kurulan Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” adlı bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda
belirtilen iki önemli nokta vardır; birincisi, küresel çevre sorunları inkar edilemez bir gerçektir ve dünyamızı
tehdit etmektedir. İkincisi ise, çevresel değerlere özen gösterilerek gerçekleştirilecek bir kalkınmanın bugün ve
gelecekte tüm dünya açısından doğru olacağıdır (Ortak Geleceğimiz, 1991: 43-89). 1992 yılında Rio de
Janerio’da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı tüm
dünyada kabul gören bir ilke olarak yerleşmiştir. Bundan sonra, gittikçe artan bir şekilde insan ile ilgili her
konunun sürdürülebirliği tartışılır hale gelmiştir. Konferans sonucunda geliştirilen “Gündem 21” adlı çevre
eylem planının dayanağı da sürdürülebilirlik kavramı olmuştur. Bu çerçevede sürdürülebilirliğin küresel işbirliği
ile sağlanabileceğinden yola çıkılarak, bu işbirliğini gerçekleştirmek ve yönlendirmek amacıyla “Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu” kurulmuştur (Tekeli, 2001:730).
Robin Hahnel, Yeşil İktisat adlı kitabında sürdürülebilir kalkınma için “ne olduğundan emin değilim,
fakat ne olmadığını gayet iyi bilirim” demektedir. İlk başta sürdürülebilir kalkınma tanımı her açıdan
eleştirilmiştir. Çok muğlak bulunmuştur (Hahnel, 2014:55). Robert Engelman, “Ölçemediğin şeyi idare
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edemezsin” diyerek sürdürülebilirliğin ölçütlerini geliştirmenin önemini vurgulamıştır. Carl Folke, bu ölçütlerin
en geniş ve en önemli sınırını: “Gezegenin, aştığımız takdirde geleceğimizi tehlikeye atmış olacağımız sınırları”
şeklinde değerlendirmiştir (Dünyanın Durumu, 2013:24). Zamanla sürdürülebilir kalkınma hedefleri
belirginleştikçe durum daha da netleşmiştir. 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’taki Birleşmiş Milletler
Genel Merkezinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. Bu yeni gündem, dünya, insanlar ve refah için bir
eylem planıdır. Aynı zamanda dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yoksulluğun her boyutuyla
ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği
içinde hareket ederek bu planı uygulamaya koyacaklardır. Yayınlanan, 17 tane Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ve 169 tane alt başlığı, yeni küresel gündemin amaç ve boyutlarını göstermektedir (unesco.org.tr,
2015).
3.2.1.Sürdürlebilir Kalkınmanın Tanımı
Çevresel sürdürülebilirlik, hayati önemdeki çevre fonksiyonlarının gelecek kuşaklar için de
korunabildiği durumu ifade etmektedir (Hueting, 2015:23). Önceleri Türkçe’ de sürekli ve dengeli kalkınma
terimiyle ifade edilmiş olsa da daha sonra “sürdürülebilir kalkınma” adıyla geniş kabul gören kavram, çevre ve
kalkınma ilişkilerinin değerlendirilmesinde temel yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma,
bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını ellerinden almadan
karşılamaktır (Keleş, 2009:244). Bugünkü ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini yükseltmekten yana olan ve
odak noktasında insanın olduğu sürdürülebilir kalkınma kavramı, çevreye karşı duyarlı bir kalkınma stratejisini
öngörmektedir (Mıhçı, 1996).
Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı doğal kaynakların korunmasına odaklanırken, hem ekonomik
malların hem de çevresel değerlerin kişi başına düşen tüketim potansiyeli olarak ölçülen refah düzeyinin,
gelecek nesiller aleyhine bir kayıpla sonuçlanmaması gerektiği vurgulanmaktadır (Dağdemir, 2003:105).
Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı iki kavrama dayanmaktadır: İlki, ihtiyaç kavramı ve özellikle
dünyadaki yoksul kesimin temel ihtiyaçlarını karşılamak; ikincisi ise, çevrenin bugünkü ve gelecekteki
ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğine teknolojinin ve toplumsal örgütlenmenin getirdiği sınırlamalardır (Keleş
vd., 2009:245). Sürdürülebilir kalkınma, herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve herkesin yaşam standardını
yükseltmeyi vaat etmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma bir değişim sürecidir. Bu kavram, çevre,
ekonomi ve toplum arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngörmektedir.
3.2.2.Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi
Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin hedefi, çevre ile herhangi bir yakınlaşmaya dahi girmeyen
ekonomik yaklaşımların zorlamayla da olsa çevresel bir niteliğe kavuşturulmasını sağlamaktır. Dünyadaki
mevcut ekonomik yapı, ekonomiyi üst düzenleyici, doğayı da alt düzenleyici sistem olarak düşünmektedir.
Bundan dolayı da doğaya özel bir düzenleyici yaklaşım içerisine girmemektedir. Halihazırdaki ekonomik sistem
savunucuları, teknolojinin ve ekonomik sermayenin yardımıyla doğal sermayeyi ikame edebileceklerini
düşünmektedirler. Onlara göre doğal sermaye ikame edilebildiği sürece, doğal kaynakların tükenmesi
konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü ekonomi, sadece doğal ve ekonomik sermayeden oluşan
sistemi korumak ve büyütmek isteyecektir. Böylece doğal kaynakların korunması ile ekonomik ilerleme
arasında oldukça sıkı bir bağ kurulmuş olacaktır. Fonksiyonel bir piyasa oluşturularak kaynakların tükenme
tehlikesi karşısında fiyatlar artacak, ikame oranı yükselecektir. Artan fiyatlarında kaynakların tükenme
tehlikesine karşı bir fren görevi göreceği düşünülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin bu ekonomik
sistemi değiştirmesi beklenmektedir (Scherhorn, 2003:26). Fakat bir düşünceye göre de mevcut ekonomik
sistemin araçlarıyla üretilen ne teknolojiler ne de çözümler çevre sorunlarının çaresi olamaz. Kaldı ki
sürdürülebilir kalkınma da salt bu yüzden çare değildir. Zaten uygulanabilirliği yoktur olsa da çözüm değildir
(Tanuro, 2011:87-9). Ayrıca, kuşaklararası yararların ve maliyetlerin adil paylaşımı ve sürdürülebilir
kalkınmanın gerekliliği konusunda farklı görüşler vardır. Gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşayacakları,
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doğal kaynaklardan yararlanabilecekleri bir dünya bulmaları etik açıdan kabul edilse bile, buna karşılık eleştirel
yaklaşan görüşler de mevcuttur. Buna göre, gelecek kuşakların ihtiyaçlarının bugünden tahmin edilmesinin
mümkün olmayacağını, hatta bugünün teknolojisiyle yaşanacak gelişmelerin gelecekte ne gibi ihtiyaçlar
doğuracağı tahmin edilemeyeceğinden, bugünün ihtiyaçlarından tasarruf edip fedakarlık yapmanın anlamsız
olduğu ileri sürülmektedir (Dağdemir, 2003:106).
Sürdürülebilir kalkınma belli bir büyüme oranına dayanmaktadır. Bu oran yenilenebilir kaynaklar için
yenilenebilme oranıdır. Yenilenemeyen kaynakların öngörülen bir süre için dayanmasını sağlayacak bir
kullanım oranıdır. Her iki durumda da kaynak dağılımı sorunuyla karşılaşılmaktadır. Kaynakların dağılımı
sorunu, piyasa mekanizması içinde kendiliğinden çözülemeyeceğine göre, tek çözüm planlama olmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri:
1- Kuşak içi ve kuşaklar arası ekonomik toplumsal adalet,
2- Demokratik katılım,
3- İhtiyatlılık ilkesi,
4- Bütünleşik politika,
5- Planlama,
olarak ifade edilmektedir (Carter, 2001:203-209).
Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın kavram olarak gündeme geldiğinden bu yana genel kabul görmüş üç
boyutu bulunmaktadır:
Ekonomik Boyut: Ekonomik olarak sürdürülebilir sistem, mal ve hizmetleri süregelen esaslara göre
üretebilmeli, sektörel dengesizliklerden kaçınılmalıdır.
Çevresel Boyut: Çevresel olarak sürdürülebilir sistem, yenilenebilir kaynak sistemleri ya da çevresel
yatırım fonksiyonlarının istismarından kaçınılması gerekmektedir. Yenilenemez kaynakların yerine
konulabildiği kadarı tüketilmelidir. Bu süreç, ekonomik kaynak olarak sınıflandırılmayan, biyolojik çeşitlilik,
atmosferik denge gibi ekosistem fonksiyonlarının korunmasını da içermelidir.
Sosyal Boyut: Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, sağlık ve eğitim, cinsiyet eşitliği, politik
sorumluluk ve katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır (Holmberg ve
Sandbrook, 1992).
Sürdürülebilir kalkınma kavramını bu üç boyutla ifade ederken, bunların da çok sayıda alt sistemlerden
oluştuğu bilinmelidir. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma stratejisi, birçok sistemin dengelenmeye çalışıldığı
oldukça karmaşık bir yapıdır. Sürdürülebilirliğin farklı boyutlarının, farklı belirleyicileri vardır. Örneğin,
ekonomik boyutta sürdürülebilirlik, refahın maksimizasyonunu ifade etmektedir. Ekonomistlerin çoğu
sürdürülebilirliği, tüketimden elde edilen yararın maksimizasyonu ile refahın artırılması şeklinde açıklamaktadır
(Harris, 2000).
Sürdürülebilir bir ekonomi, bağımlı oldukları ekosistemlerin sürdürülebilir verimini gözetir (Brown,
2003:80). Doğal kaynakların, sermaye olarak nitelendirilmesine her ne kadar çevreci bakış açısına göre karşı
çıkılsa da, mevcut ekonomik sistemde bir ekonomik değer ifade etmektedir. Doğal sermaye, toprak, hava,
dünyadaki tüm doğal kaynaklar ve çevresel fonksiyonlardan oluşmaktadır. Doğal kaynaklar, yenilenebilir ve
yenilenemez kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar için kural, ürünlerin
sürdürülebilirliği için kaynakların sınırlandırılması; yenilenemez olanlar için ise kural, yenilenebilir doğal
sermayeden yararlanarak, yenilenemez kaynakların kullanımından elde edilen atıklara yeniden yatırım
yapılmasıdır. Bu iki kural uygulanırsa doğal sermayenin dengede olacağı ve sürdürülebilirliğin sağlanacağı
düşünülmektedir (Harris, 2000).
Çevresel açıdan sürdürülebilirlik, nüfus ve tüketim düzeylerindeki sınırları da içermelidir. Ekosistemin
bütünlüğünün korunması esastır. Esnekliğin anahtarı; çok çeşitli türlerin bulunması, bu türlerin birbiriyle
etkileşim içinde olması ve şartları değiştirmeye uyum potansiyeli olan genetik formların depolanmasıdır.
Esneklik esasında, karışıklık ya da bozukluğu düzeltecek bir sistemi mevcut kılan iyileşme kapasitesidir.
Dolayısıyla ekolojistler için sürdürülebilirlik, ekosistem esnekliğini korumak olarak açıklanabilir. Çevresel
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boyutun önemi, insanların karşılaştığı ekolojik hatalardan kaynaklanan kritik problemlerin artmasıyla
belirginleşmiştir (Harris, 2000).
Sürdürülebilirlik, nüfusun azaltılması ya da tüketimin sınırlandırılmasından daha fazlasını içermektedir.
Ürün ve teknoloji seçimleri, ekosistem bütünlüğü ve canlı türlerinin çeşitliliği dikkate alınmalıdır. Bir sistemin
sürdürülebilir olması için kendilerini sürdürülebilir yapan tüketim ve üretim araçlarına hizmet etmesi gerekir.
Eğer mevcut tercihler ve teknolojiler tüketici egemenliği kavramını benimsemişlerse ve sürekli değillerse,
sürdürülebilir de değillerdir, o zaman sistem de istikrarsız olacaktır. Açıkçası, ekoloji ile ekonominin
bütünleşmesi için sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna ihtiyaç vardır (Harris, 2000).
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu, kalkınmadaki temel ihtiyaç ve eşitliğe odaklanılmasını, refahın
maksimize edilmesini içermektedir. Kuşaklar arası eşitlik için, dünyanın gelir ve tüketim modellerinin yeniden
yapılandırılması gereklidir. Bunun için de sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Günümüzün eşitsizliklerini devam ettiren kalkınma modelleri hiçbir şekilde sürdürülebilir değildir (Harris,
2000).
Birleşmiş Milletler’de 2015 sonrası kalkınma gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Açık
Çalışma Grubu (OWG) ile birlikte politikayla insan arasındaki uçurumu kapatmak üzere fırsatlar öneriyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri insani kalkınmayı garantilemek ve kolaylaştırmak için bir dizi hedef
koyarken, “kapsayıcı yeşil ekonomi” ve “sürdürülebilir bir yüzyıl”a küresel geçişi başlatıyor. Gelecekte
kalkınma gündeminin “her zamanki gibi” ekonomik kalkınmayı mı yansıtacağı, yoksa Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ile birlikte yeni bir başlangıç mı olacağı yakın gelecekte belli olacaktır (Dünyanın Durumu,
2014:204). Ayrıca bazı görüşlere göre de, sürdürülebilir yeşil bir ekonomiye geçiş için politik destek
oluşturmak, ancak bireylerin ekonomik güvenliğini sağlamakla mümkün olacaktır. Düşük gelirli bireyler yeşil
ekonomiyi benimsemezlerse, politikacılar diğer öncelikleri ele almaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla,
sürdürülebilir yeşil ekonominin gerçekleştirilmesi giderek imkansızlaşacaktır (Alperovitz, 2014:272).
Mevcut ekonomik sistemi eko-ekonomiye dönüştürmek elbette ki olağanüstü güzel bir girişimdir.
Çevresel olarak sürdürülebilir kalkınma kavramı çeyrek yüzyıldan fazla zaman önce gündeme gelmesine
rağmen, hiçbir ülkenin eko-ekonomi kurmaya yönelik ciddi bir stratejisi maalesef yok. Yeniden yapılandırma
konusunda bazı parametreleri gerçekleştiren birkaç ülke var. Fakat halen her açıdan başarılı olan bir ülke
bulunmamaktadır (Brown, 2003:83).
4. SONUÇ
Ekonominin nihai hedefi insanın gönencini artırmaktır. Kalkınma stratejisi ekonomik büyümeyle aynı
anlamda kullanılıp, gelişmenin her boyutu kişi başına düşen gelire odaklanınca, toplumsal boyut ihmal
edilmiştir. Bu tarz bir kalkınma stratejisinin açlığa, yoksulluğa, gelir dağılımındaki büyük farklara çare olmadığı
görülünce, insanı ve çevreyi önceleyen kalkınma stratejileri gündeme gelmiştir.
Mevcut ekonomik sistemin çıkardığı sorunlar artık ayrıntılarıyla bilinmektedir. Bu sisteme alternatif
üretilen çözümler de bellidir. Ancak çözümlerin kendisinin karmaşık ve muğlak olduğu iddia edilmektedir.
Çevreyi dışlamayan kalkınma kavramı, ortaya atıldığı zamanlarda çevresel hassasiyetler yeni oluşmaya
başladığı için oldukça genel ifadelerle dile getirilmiştir. Düşünce dünyasında gayet iyi karşılanan bu kavram,
devletler açısından uygulanabilirliği konusunda çok da yerini bulamamıştır. Bununla birlikte, sorunlar sessiz
fakat istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Bir yandan da ekonomik büyüme devletlerin en önemli
konusu olmayı sürdürdüğünden dolayı çevresel sorunlar sürekli göz ardı edilmiştir. Sonra salt ekonomik
büyümenin çözüm olmadığının ayırdına varılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı gündeme gelince, çevreyi
içselleştiren ekonomik stratejiler tekrar dünya gündemine gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı nispeten
daha kuralları belli bir strateji önerdiği için 1990’lı yıllardan itibaren dünya gündeminde yerini bulmuştur.
Gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin kalkınmaya ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Bunun için geçmişteki
alışkanlıkları halen sürdürerek, gelişmiş ülkelerin izlediği stratejiyi devam ettirmeye çalışmakta ısrar edenler
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olduğu gibi, çevresel yıkımın farkında olup daha dikkatli ekonomi politikası izleyenler de vardır. 2000’li
yıllarda insan ve çevre ile ilgili olan her şeye sürdürülebilirlik konusu dahil edilmiştir.
Günümüzde artık dünyanın en ücra köşesinde yaşayan insan bile çevre sorunlarının farkındadır veya en
azından haberi olmuştur. Ancak çevreyi dikkate alan ekonomistlerin de belirttiği gibi dünyadaki sosyal
adaletsizlikler bitmediği, açlık, yoksulluk, işsizlik son bulmadığı sürece sürdürülebilir kalkınmadan veya
alternatiflerinden söz edilemez. Çünkü bireyler önce kendi gereksinimleriyle ilgilenirler. Kendi ihtiyaçları
karşılanmadığı sürece hiçbir yönetici ya da politikacının gündeminde dünyanın geleceği ya da gelecek nesiller
olamaz. Olsa dahi karşılık bulamaz.
Bütün bunlara rağmen, özünde ekonomik kalkınmada kullanılan temel kaynakların çevre ve doğa
olduğunun farkına varıldığı noktada çözüm başlayacaktır. “Tek bir dünyamız var ve o da çevresel bir yıkımın
eşiğindedir”. Bu nedenle ısrarla üzerinde durmamız gereken konu, ekonominin ekosistemin bir parçası
olduğunun kabul edilmesidir. Yalnızca ekosistemle uyumlu hale getirilen bir ekonomi ile ilerleme mümkündür.
Çevreyi tahrip eden ekonomik sistemler artık terk edilmeli, ekolojinin ilkelerini dikkate alan ekolojik ekonomi
oluşturulmalıdır.
Lester R. Brown’un Eko-Ekonomi adlı eserinde belirttiği gibi “ekonomik açıklar birbirimizden
aldığımız borçlardır, oysa ekolojik açıklar gelecek nesillerden çaldıklarımızdır”.
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1

ÖZ
Kamu yönetiminde bir paradigma değişimine denk düşen 1980 sonrası yapısal reformlar, 2000 ve
sonrasında oldukça kapsamlı ve tamamlayıcı reformlarla yeni kimliğini kazanmıştır. Bu süreçte 2003 yılında
siyasal iktidar tarafından hazırlanan ve meclise sunulan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK)” devlet
yönetiminde neoliberal düşünceye uygun bir kamu yönetimini öngörmektedir. Mecliste ciddi tartışmalara konu
olan bu kanun kamu yönetimini piyasacı araçlarla, yönetişimci yaklaşımla ve neoliberal felsefeyle dönüştürerek
piyasayla uyumlu bir yapı olarak tasarlamaktadır. KYTK bir yandan kamu yönetimini neoliberal devlet
paradigmasına uyumlu olarak yeniden biçimlendirirken öte yandan merkez-yerel ilişkilerini bu zemin üzerine
inşa etmektedir. Bu çalışmada KYTK Tasarısının, yeni liberal paradigma bağlamında, devlet felsefesine,
yapısına ve kamu yönetimine etkileri değerlendirilmiş, meclis içi tartışmalarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Devlet, Neoliberalizm, Kamu Yönetimi, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim

Change in Management as a Discourse "The Basic Law on Public Administration"
Abstract
Corresponding in the public administration in the structural reforms to a paradigm shift after 1980
which won for a new identity with extensive and complementary reforms in 2000 and later. In this process,
"Basic Law on Public Administration" is prepared in 2003 by the political power and presented to the Parliament
to provides for an adequate public administration neoliberal thought to the administration of the state. With this
bill, which is a serious debate issue in the parliament, is designed as a structure compatible with the market by
transforming public administration with marketable instruments, a managerial approach and neoliberal
philosophy. Basic law on public administration on the one side of the public administration re-shapes/reform
public administration in line with the neo-liberal state paradigm, while on the other hand, central-local relations
builds on it. In this study, the parliamentary debate on the Draft Law on the Public Administration Basic Law
was examined and the effects on the state philosophy / structure and the public administration in the context of
the new paradigm were evaluated.
Keywords: State, Neoliberalism, Public Administration, Central Government, Local Government

1. GİRİŞ
1980 sonrası dönemin popüler söylemi, bireysel alandan toplumsal yapıya, devletten kamusal
alana kadar birçok değişim ve dönüşüme kapı aralayan neo liberal düşünce, ortaya çıkardığı yapılar ile
modern devlet ve topluma ait yapıları yeniden inşa etmektedir. Bu yeniden inşa süreçlerinin siyasal,
yönetsel, hukuksal ve sosyo-ekonomik araçları olan neoliberalizm, yeni sağ ve yeni kamu işletmeciliği
gibi akımlar, toplumsal, kamusal alana ait yapıların neo liberal paradigma ile uyumlu ve karşılıklı
etkileşim halinde hem devlet ve kamu yönetimi anlayışında hem de toplumsal yapıların
biçimlenmesinde önemli rollere sahiptir (Kandeğer-Alıcı, 2012: 90). Devletin ve/veya Kamu
yönetiminin “zamanın ruhuna” uygun olarak ve bu ruhun bedenini üreten egemen uluslararası güçlerle
olan bağımlılık ilişkisi, kendisini bu küresel paradigmaya uyumlu olarak dönüştürmesini bir gereklilik
ve zorunluluk olarak sunmuştur. Geleneksel kamu yönetiminin yerine yeni liberal paradigmaya uygun
düşecek bir kamu yönetimi anlayışı, yapısı, işlevi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
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Geleneksel yönetim paradigması (Weberyen - Wilson modeli)2 merkeziyetçi, güçlü ve işlevsel
olarak daha geniş bir alanda yapılanırken, neoliberal paradigma büyük ve güçlü, yapılarla ve süreçlerle
aynı zamanda hiyerarşik ve katı bir merkezi yönetim yerine küçük ve etkin, düzenleyici ve hakem
rolünü üstlenen esnek ve bir anlamda ademi merkeziyetçi bir devlet anlayışını öngörmektedir. Yeni
kamu işletmeciliği (YKİ) yaklaşımı çerçevesinde devletin piyasa ilke ve değerlerine göre yeniden
biçimlendirilmesi, politika belirlenirken ulusal ve uluslararası sermayenin de bir aktör olarak sürece
dâhil edilmesi söz konusu edilmektedir (Güzelsarı, 2004: 4). Son dönemlerde yapılmaya çalışılan
kamu yönetimi reformları YKİ düşüncesini de kapsayan bir içerik taşımaktadır. Küçük ve etkin devlet
anlayışını merkeze alan kamu yönetimi reformlarının bir parçasını tamamlayan YKİ yaklaşımı,
işletmecilik değer, teknik ve uygulamalarıyla neoliberal politikalarla örtüşen bir yaklaşım göstermekte,
etkinlik, verimlilik, kalite, sonuç odaklılık, performans, hesap verebilirlik, saydamlık ve katılımcılık
gibi kavramların kamu yönetimi kültürüne girmesine de aracılık etmektedir (Songür, 2015: 208).
Liberalizasyon anlamında, yapısal reformların ilk önemli dalgası olarak 1980’lerden 1991’e
kadar sürdürülen özellikle ekonomik alanın liberalleştirilmesi sürecini görmek gerekir. İkinci dalga
ise, IMF ile 1998 ve 1999 da imzalanan anlaşmalarla “güçlü ekonomiye geçiş” ve “acil eylem”
programlarıyla başlayan ve idari-hukuki düzenlemeleri de içeren dönemdir. Bu programların temel
felsefesi, devletin iktisadi faaliyetlerde kapladığı alanı daraltmak, bu alanları sermayenin dolaşımına
sunmak olarak değerlendirmek mümkündür. Bu felsefe çerçevesinde devlete piyasa adına düzenleyici
olma vasfı kazandırılarak, devlet piyasa için “araçsallaştırılmaya” çalışılmaktadır. Klasik liberal devlet
yaklaşımına benzer biçimde güvenlik, savunma, adalet ve dış ilişkiler işleriyle sınırlı bir merkezi
yönetim örgütlenmesi çerçevesinde, klasik bakanlıklar aşılarak ekonomik sektörlere yönelik
düzenleme yetkisi, yönetişimci bir anlayışla üst kurullara bırakılmak istenmektedir. Yeniden
biçimlenen yönetim yapısı devletin pek çok yönetim araçlarını daha teknik hale getirirken, görev
alanlarında merkezi rollerinin çevreselleştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Merkezi yönetimin
sorumluluk alanlarında olan pek çok hizmetler ya üst kurullara ya da yerel yönetim birimlerine
aktarılmaktadır. Üst kurulların kurulması ekonomik ve sosyal politikalarda siyasal karar alma
mekanizmalarının ve siyasal aktörlerin pozisyonunda bir değişimi öngörürken piyasa aktörlerinin
karar alma mekanizmalarında güçlü bir pozisyon elde etmesi sonucunu doğurmaktadır (Ataay, 2006:
19-20). Devlet “üstlenici” kimliğinden “düzenleyici” bir kimliğe dönüşmektedir. Dolayısıyla bu
dönüşüm aynı zamanda savunma, güvenlik ve dış politika yoğunluklu bir anlamda “klasik liberal
devlete” doğru bir dönüşü ifade etmektedir.
Bu bağlamda 1980’li yıllardan başlanarak yapılmaya çalışılan kamu yönetiminde
liberalleştirme sürecinin 2000’li yıllarla birlikte oldukça yoğun bir devlete dair yapısal reformları
ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. 1980’li yıllarla birlikte kamu yönetiminde
gerçekleştirilmeye çalışılan mali ve ticari serbestleştirme, yabancı yatırımların desteklenmesi,
özelleştirme, devletin tekelci yetkilerinin kaldırılması, kamu yatırımlarının sınırlandırılması gibi
yapısal reform süreçleri, 1990 sonrasında ivme kazanmış, 2000’li yıllarla birlikte neoliberal politika
araçlarıyla devletin değişim ve dönüşümünü sağlayıcı “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” adı altında
yasal bir zemine çekilmek istenmiştir (Güler, 2005: 77).
Kamu Yönetiminde kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Kamu
Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) yeni devlet ve kamu yönetimi paradigmasının felsefesini, yasal
zeminini ve yönetsel taşıyıcı araçlarını bütüncül bir biçimde yansıtması bakımından önemlidir. Yeni
Kamu Yönetimi anlayışı ile özel işletme kavram ve tekniklerinin kamu yönetiminde de
uygulanmasıyla etkin, verimli, rasyonel ve nitelikli bir kamu yönetimi öngörülmektedir. Bu anlayış,
piyasa ilkeleriyle uyumlu devlet-kamu yönetimi modelinin kurulmasını öncelerken, güçlü ve geniş bir
bürokratik yapıdan yarı otonom, teknokrat ve yönetişimci yapıya doğru bir değişimi ve “kullanıcı
Max Weber’in bürokratik modeli örgütsel yapının ve bürokrasinin rasyonelliğini öngörürken, Woodrow Wilson
modeli siyaset ile yönetimin ayrılığına yönelik bir yaklaşımı ortaya koyar. Ayrıntılı bilgi için bkz. MaxWeber,
Bürokrasi ve Otorite, Adres Yay., Ankara, 2014. ve Jay M. Shafritz, - Albert C.Hyde, Kamu Yönetimi
Klasikleri, Global Politika ve Strateji, Ankara, 2016.
2
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öder” ilkesini benimsemektedir (Özer, 2005: 230). Bu eksende kamu yönetiminin hizmet üretme ve
sunma yöntem ve teknikleri dolayısıyla kamu hizmeti anlayışı ve buna bağlı olarak kamu yararı ilkesi
de bir değişim-dönüşüm yaşamaktadır. Yasal olarak kamu hizmetlerinin sunumu dört yöntem
çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlardan birincisi hizmetin devlet eliyle yerine getirilip bütçeden
karşılanması, ikincisi hizmetin devlet tarafından görülüp fiyatlandırması, üçüncüsü hizmetin özel
kişiler eliyle yerine getirilip fiyatlandırılması ve dördüncüsü hizmetin yine özel kişiler tarafından
yerine getirilip bütçeden veya sosyal güvenlik fonlarından finanse edilmesi (hizmet satın alma)
yöntemleridir. Hizmetin devlet tarafından yerine getirilmesinde “kamu yararı ilkesi” bağlamında kar
amacı söz konusu edilmezken hizmetin özel kişilerce yerine getirilmesi durumunda kar amacı ilke
olarak ağırlıklı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu durum devlet – yurttaş ilişkisinin niteliğini
değiştirerek sermaye – müşteri ilişkisine göre bir hizmet anlayışını inşa etmektedir. Özellikle barajlar,
otoyollar, köprüler, tüp geçitler ve madenler gibi yüksek bütçeli ve karlı yatırımlarda sermayenin bu
alanlarda daha fazla pay sahibi olduklarını son yıllardaki yatırımlarda görmek mümkündür. Bu
noktadan bakıldığında ekonomik politikalar/yatırımlar, sosyal politikaların/yatırımların önüne geçerek
sosyal ihtiyaçları arka plana itmektedir. Buna karşın neoliberal yönetim anlayışı devlete yeni roller
verirken aynı zamanda demokratik bir toplum anlayışını önemseyen bir söylemi de dillendirmektedir.
Hukuk devleti, insan hakları, hesap verebilir yönetim anlayışı, şeffaflık, yolsuzlukların önlenmesi,
katılımcılık, güçlü sivil toplum, yönetişim, yerelleşme ve yerindelik söylemleri oldukça albenisi
yüksek değerler olarak savunulmaktadır. (Ataay, 2006: 21-24). Toplumun diğer paydaşları üzerinde
bir meşruiyet kazanma düşüncesini de taşımaktadır.
2. KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU’NUN PERDE ARKASI
Devletin neoliberal paradigmaya uygun olarak yeniden inşaa sürecinde 1980’li ve 90’lı
yıllarda yapılan reformların 2000’li yılların reformlarına zemin hazırladığını görmek mümkündür. Bu
dönemler içinde siyasi ve idari liberalizasyona alan açacak birçok düzenleme yapılmıştır. 1990’lı
yıllarda bu paradigmaya uygun düşecek rapor, tasarı ve taslaklar oluşturulmuş, 2000 sonrasında
bütüncül bir biçimde ve kapsamı genişletici bakış açısıyla yasal düzenlemeler hayata geçirilmeye
çalışılmıştır. Bu bağlamda “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” bu sürecin bütüncül bir çerçevesini
sunması bakımından önemli bir yasal-yönetsel zemin sunar.
Kanunun hazırlanma aşamasında başbakanlık bünyesinde oluşturulan ekibin benimsediği ve
zamanın yönetim felsefesine uygun düşen “stratejik yönetim”, “performans ve değişim yönetimi, örgüt
geliştirme” konularının bu tasarısının içeriğine ve diline oldukça sirayet ettiğini söylemek
mümkündür. Tasarının felsefi zeminini inşa eden “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim”
söylemi ve bununla somutlaşan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, 2004 ve 2005 tarihli yerel
yönetimler yasalarına bir çerçeve sunan “mahalli idareler reformu” tasarıları tarihsel sürecinin varış
noktası olarak değerlendirmek gerekir. Bu kanunun mutfağında Başbakanlığa bağlı oluşturulan
çalışma kurulu vardır. Bu çalışma kurulu,60 maddeyi kapsayan Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarısına temel teşkil edecek olan, iki ciltlik kitabı kamuoyuna sunmuştur. “Değişim Yönetimi İçin
Yönetimde Değişim” adını taşıyan ilk cilt, tasarının Türkiye’de kamu Yönetiminin mevcut durumu ve
kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın ve değişimin gerekliliği, tasarının felsefesi ve ilkeleri, yeni
kamu yönetimi düşüncesi ve dünyadaki uygulamaları gibi birçok konuyu kapsar. “Kamu Yönetimi
Temel Kanunu Tasarısı” isimli ikinci ciltte ise, kamu yönetiminin amaç, ilke ve görevleri, kanun
tasarısının maddeleri, genel gerekçe ve madde gerekçeleri yer almaktadır.3
Reform çalışma kurulunun hazırladığı “Değişim Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” isimli
kitabında, yönetim anlayışını ve yapılarını köklü bir biçimde etkileyen veya uyaran değişim unsurları
“ekonomi teorisinde değişim”, “yönetim teorisinde değişim”, “özel sektörün rekabetçi yapısı ve
kaydettiği ilerlemeler” ve “toplumsal eleştiri ve değişim talebi ile sivil toplumun gelişimi” şeklinde
Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nun arka planı, yönetim felsefesi, ilkeleri, amaçları, maddeleri ve
tartışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bknz. Barış Kandeğer, Reform Söylemleri Üzerinden Devleti Okumak:
İkinci Meşrutiyetten Günümüze”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, İstanbul, 2016.
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dört ana başlık olarak değerlendirilmiştir. İktisadi faktörlerin bu değişim içindeki önemine değinilerek,
ekonomik liberalizasyonun siyasal ve yönetsel liberalizasyonu gerekli kıldığı, piyasanın özel
sermayenin işleyişine uygun olacak şekilde yapılandırılmasının, devletin bu alandaki rolünün ve
işlevinin yeniden tanımlanması gerektiği belirtilmektedir. Bilgi toplumuyla birlikte “Klasik Weberyen
Bürokrasi Modeli”nin işlevselliğini yitirdiği ve Weberyen modelin yerine rasyonel-üretken bir çizgide
yeni bir örgütlenme modeline doğru bir geçiş yaşandığı ifade edilmektedir. Bu yeni yönetim
modelinde, prosedürlerden çok sonuçlara odaklı, tek biçimlilikten çok farklılıklara dayalı, katı
yapılardan çok esnek organizasyonların varlığına dikkat çekilmektedir. Bilgi toplumuna dair yapılan
atıf çerçevesinde devletin de var olan bilgi çağında nasıl bir pozisyon alacağı da öngörülmektedir.
Yeni yönetim yapısında bireysel inisiyatif, katılım, ekip çalışması, kurumsal öğrenme, rakiplere karşı
strateji geliştirme ve sürekli gelişim gibi özel yönetim ilkelerinin kamu yönetiminde de
kullanılabileceği, devletin ne yapması kadar nasıl yapması meselesinin yeniden tanımlanması gerektiği
ifade edilmektedir (T.C. Başbakanlık, 2003:, 2003: 21-23).
Bahsedilen çalışmada sanayi toplumuna göre kurgulanmış kurumsal yapıların yerine bilgi
toplumuna uygun olacak bir kurumsal yapının inşa edilmesinin gerekliliğine dikkat çekilir. Bilgi
toplumu içinde gelişen bu yeni kurumsal yönetim modeliyle; idare etme anlayışından yönetişime,
bürokrasi merkezli yapıdan birey ve toplum merkezli yapıya, tek taraflı belirleyicilikten çok yönlü
katılıma, gündelik sorunlarla boğuşmaktan stratejik yönetime, girdi odaklı bir yönetim anlayışından
sonuç odaklı bir yönetime, aşırı ve hantal bir bürokrasiden etkin bir bürokrasiye, kapalılık ve gizlilik
kültüründen saydam bir kültüre ve hiyerarşik ve kurallara dayalı denetimden performansa ve
kamuoyuna dayalı çok aktörlü denetimin olduğu bir yönetim modeli öngörülmektedir. Bu yönetim
modelinin etkin ve daha demokratik bir yönetim yapısı kuracağı, yönetimi halka yaklaştıracağı ve
hizmet odaklı bir yönetimi mümkün kılacağı ifade edilir (T.C. Başbakanlık, 2003: 122-123). Yeni
kamu yönetimi düşüncesine ve yönetişim yaklaşımına uygun düşecek bir devlet örgütlenmesi ve
bürokratik yapı bu bağlamda değerlendirilmektedir.
Yeni Kamu Yönetimi düşüncesi, özel kesim yönetim felsefesi, kavram ve tekniklerinin kamu
yönetiminde de uygulanması biçiminde bir yaklaşıma sahiptir. Bu yaklaşım, piyasa ilkeleriyle uyumlu
olabilecek bir kamu yönetimi modelinin kurulmasını öngörürken, klasik/geleneksel bürokratik yapıdan
yarı otonom yapıya doğru bir değişimi ve kamu hizmeti üretim ve sunum yöntemini “kullanıcı öder”
ilkesiyle yine piyasa içerisinden kurmaktadır (Özer, 2003: 230). Yönetişim (Governance) kavramı
OECD Global Governance Komisyonu tarafından “Governance bireyler, kurumlar, kamu ve özel
sektör unsurlarının ortak işleri birlikte yönetme biçimlerinin toplamıdır. Çatışan ya da farklı çıkarların
uyum ve işbirliği sağlanarak harekete geçirilmesiyle işleyen süreçtir. Uyumu sağlamakla yükümlü
formal kurum ve rejimleri kapsadığı gibi, insanların ya da kurumların ya uzlaşmaları ya da bunun
kendi çıkarına ikna olmaları üzerine doğmuş informal düzenlemeleri de kapsar” şeklinde tanımlanır
(Güler, 2003b: 105). Dolayısıyla yeni kamu yönetimi düşüncesi ve yönetişim yaklaşımı, yeni yönetim
teknik ve ilkeleri kadar toplumsal paydaşları özellikle sermayeyi yönetimin bir parçası haline
getirmesi ve piyasa ilkeleriyle uyumlu/ahenkli ve ilintili bir yönetim anlayışı öngörmesi açısından
reformlara düşünsel bir perspektif sunmaktadır.
Kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı gerekli kılan, kapsamlı reform ihtiyacına neden olan
etkenlere özellikle dikkat çekilmektedir. Değişimi gerekli kılan bu etkenler; “kamu mali yönetiminin
krize veya darboğaza girmesi, dünya çapında yaşanan ekonomik durgunluğun kamu gelirlerinde
gerilemeye yol açması ve harcamaların kontrol altına alınamaması neticesinde mali durumun
kötüleşmiş olması, küresel rekabet şartlarında sermayenin dışarıya kaçma riski kamu gelirlerinde artışı
sınırlaması ve toplumsal taleplerin ve siyasi tercihlerin kamu harcamalarında tasarrufu sorunlu hale
getirmesi, kaynakların sınırlı hale gelmesiyle halkın hükümetten beklentilerinin değişmesi ve artmış
olması, daha açık ve şeffaf bir yönetim ve hesap verme sorumluluğunun işletilmesi isteği, daha fazla
ve daha kaliteli kamu hizmeti beklentisi ile sivil toplum kuruluşlarının yönetime katılma isteklerinin
artması ve teknolojideki gelişmelerin yeni yönetim sistemi ve organizasyon yapılarının, eğitim
seviyesinin yükselmesinin ve değişen yaşam tarzının toplumsal alışkanlıklar ve beklentiler üzerindeki
etkisi” gibi etkenlerin, devletin yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkardığı ve bu değişime cevap
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verecek bir devlet yapılanmasının gerekli olduğu özellikle belirtilmektedir (T.C. Başbakanlık, 2003:
33-34).
Kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı gerekli hale getiren bir unsur olarak dış dünyadaki
gelişmeler ve dinamikler belirtilmekte, yönetimde yeniden bir yapılanmanın gerekli ve zorunlu
olduğuna dair bir yaklaşım ortaya koyulmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde ekonomik
serbestleşmenin, finans kurumları ve istikrar programlarının, dünya ölçeğinde ekonomik durgunluk ve
bölgesel krizlerin, ulaşım, bilgi ve iletişimdeki gelişmelerin, dış dünyadan yansıyan gelişmeler olduğu
ve bu durumun kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını artırdığı ifade edilmektedir.
Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı gerekli kılan dört temel açıktan söz edilmektedir.
Bu dört temel açık; stratejik açık, bütçe açığı, performans açığı ve güven açığı olarak
tanımlanmaktadır. Stratejik bakış açısından ve uzun vadeli plandan yoksun bir yönetim anlayışıyla
aşırı büyüyen ve merkezileşen kamu idaresinin aşırı bir biçimde artan harcamalara yöneldiği ve
kaynakları verimli kullanamayarak bütçe açığına neden olduğu, halkın beklentilerine çözüm
üretmeyenbir biçimde performans açığı verdiği, verimsiz bir yönetim sürecinin de çeşitli yozlaşma ve
yolsuzluklarla birlikte halkın yönetime olan güvenini azalttığıifade edilmektedir (T.C. Başbakanlık,
2003: 65).
Bununla birlikte siyaset ile bürokrasi arasındaki ilişkilerin kamu yönetiminin sağlıklı işleyişine
olan negatif etkisi üzerinde durulmaktadır. Siyaset kurumunun bürokrasinin gündelik işleyişine
gereğinden fazla müdâhil olduğu, bürokrasinin ise siyaset kurumu tarafından belirlenmesi gereken
politika ve stratejiler konusunda siyasetten yeterince girdi almadan çalıştığına dikkat çekilerek, bu iki
yapı eleştirilmektedir. Siyaset ile bürokrasi arasındaki bu ilişki biçiminin politika ile uygulamayı
farklılaştırdığı, siyaset kurumunun kendisi tarafından sahiplenilmeyen politikaları ihmal ettiği,
bürokrasinin ise gündelik çalışmalarında sık sık siyasi müdahalelerle irrasyonel kararlar almaya
zorlandığı vurgulanmaktadır. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurulların idari ve mali özerkliğe
sahip olmalarıyla, bu iki yapı arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine kayabileceği ve
dolayısıyla büyümenin ve kalkınmanın araçlarından biri olarak görülen ve bir değer atfedilen yabancı
sermaye girişinin önündeki bürokratik engellerin zayıflayabileceği düşünülmektedir. Bu ilişki
biçiminin rasyonel zemini bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurulların idari ve mali özerkliğe sahip
olmaları üzerinden inşa edilmekte, piyasa ilkeleriyle uyumlu bir bürokratik yapı bu düzenleyici ve
denetleyici kurullar üzerinden işlevselleştirilmektedir. Siyaset ve bürokratik yapı arasındaki ilişkilere
“rasyonellik” ve “etkinlik” kazandıracak böyle bir yapı ve işlevsellik üzerinden büyümenin ve
kalkınmanın ve dolayısıyla sermayenin önündeki bürokratik engellerin zayıflayabileceği
öngörülmektedir (Kandeğer, 2016: 384).
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkaran unsurlar arasında Avrupa
Birliğine üyelik meselesine de yer verilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye olabilmenin siyasi ve
ekonomik kriterleri kadar mevzuat ve kurumsal kriterlerini de karşılamak gerektiğine dikkat çekilerek,
bu konularda bir uyumlaştırma sürecine vurgu yapılmaktadır. Avrupa Birliği’ne üyelik hedefinin
piyasa, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerler üzerine kurulu bir birlikteliği ve
yönetim anlayışını içerdiği ve dolayısıyla yönetim yapısının da çağdaş standartlara kavuşturulmasının
zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. Bugünkü mevcut yönetim yapısının sorunları çözmek yerine
sorunlar ürettiği, halka güven vermek yerine halkın güven ve adalet duygularını sarsan, liyakate ve
katılımcılığa dayanmayan, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine saygılı olmayan, saydamlık, hesap
verebilirlik, öngörülebilirlik gibi iyi yönetimin temel vasıflarından yoksun yönetim uygulamalarının,
yönetimin meşruiyetine ve halkın yönetimi sahiplenmesine büyük zararlar verdiğine özellikle dikkat
çekilmektedir. Mevcut yönetim anlayışının sorunları olarak; gelecek yönelimli değil geçmiş yönelimli
olması yani strateji geliştirme ve geleceğe dönük uzun vadeli projeksiyonlar temelinde amaçlardan
ziyade gündelik sorunlar üzerinde yoğunlaşmak, amaç yönelimli değil sorun çözme yönelimli olması,
teşhis yönelimli değil çözüm yönelimli olması, tek taraflı ve kapalı bir yaklaşım izlenmesi yani halkın
talep ve beklentilerine, görüş ve eleştirilerine ve katılımcılığa kapalı olması, yukarıdan aşağıya doğru
ve toplumsal paydaşları/aktörleri yönetim dışında bırakan bir yönetim anlayışının varlığı,
ödüllendirme yerine cezalandırma yönelimli ve itaate dayalı bir yönetim yapısından, anlayışından
kaynaklanan sorunlar sayılmaktadır (T.C. Başbakanlık, 2003: 81-86). Dolayısıyla kamu yönetimi
tarafından hizmetin üretilip sunulmasının ve kamu hizmeti ile yurttaş arasındaki ilişki biçiminin
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niteliğine dair bir eleştiri yapılarak, hizmetin üretim ve sunum şeklinin, yurttaşlar ile yönetim
arasındaki ilişki biçiminin de değişmesi gerektiği ifade edilmektedir. Yeni yönetim anlayışında daha
esnek, rasyonel, verimli, etkin, performans odaklı ve piyasayla uyumlu bir yönetim anlayışında yerelin
de yeniden bu anlayışa denk düşecek bir yapıya kavuşturulması öngörülmektedir.
Cumhuriyet rejimiyle birlikte özellikle 1924 sonrası siyasal merkez tarafından katı
merkeziyetçi bir yönetim anlayışı ve buna uygun yönetsel araçlarla toplumsal alana nüfuz etme
düşüncesi söz konusudur. Siyasal ve toplumsal modernleşme projesinin siyasal merkez tarafından
bütüncül bir yönetim anlayışıyla ele alınması, bir anlamda aşırı merkeziyetçi yönetim düşüncesinin
benimsenmesinin ön koşulu görülmüştür. Bu yaklaşımla ilintili olarak benimsenen merkeziyetçi
yönetim anlayışı 1980 yılına kadar siyasal iktidarlar tarafından kullanım alanına sahip olmuştur. 1980
sonrası benimsenen yeni liberal devlet paradigması yaklaşımı ekseninde merkeziyetçi yönetim
anlayışına yönelik eleştiriler getirilmekte, benimsenen yeni liberal devlet anlayışına uygun düşecek
ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışına doğru bir dönüşüm gerçekleştirilmek istenmektedir.1980
sonrası reform söylemlerinde merkeziyetçi yönetim anlayışının eleştirisi üzerinden ademi merkeziyetçi
yönetim anlayışı bağlamında merkezden yerele görev, yetki ve sorumlulukların
aktarılması/paylaştırılması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. Yerel yönetimlerin toplam kamu
harcamaları içindeki payının ve yerel yönetim harcamalarının GSYİH’ya oranının düşük olduğu
belirtilerek merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında uygun olmayan görev dağılımı, yetersiz mali
kaynaklar, örgütlenme ve personel sorunları, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki gereksiz
vesayet uygulamaları, şeffaflık ve katılım yetersizliği ve merkezi hükümete aşırı bağımlılık gibi temel
sorunlardan söz edilerek merkezileşmenin büyük ve hantal bir yapı oluşturduğu ifade edilmektedir.
“Aşırı merkezi bir yapı içinde bir yandan merkezi birimler kendilerinden beklenen stratejik
liderliği ve politika belirleme özelliğini yitirerek gereksiz ayrıntılara ve kırtasiyeciliğe boğulurken,
diğer yandan sağlıklı bir işbölümünden ve görev tanımından yoksun yapılar birbirleriyle uyumsuz bir
şekilde değişmiş ve büyümüş, aynı alanda hizmet sunan kurumların sayısı artmış, kurumsal kargaşa ve
çatışmalar yoğunlaşmıştır. Koordinasyon zayıfladığı, kaynak israfının arttığı ve hizmet kalitesinin
düştüğü ortamda, halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun kamu hizmeti üretimi nicelik ve nitelik
olarak gerilemiştir” (T.C. Başbakanlık, 2003: 89).
Yerel yönetimlerin ölçek sorununun olduğu belirtilerek yeniden bir düzenlemeyle ölçek
sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla bir yerel yönetim reformunun
başarı şartının optimum ölçek kriterine bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Belediyelerin ölçek
sorunundan kaynaklı olarak etkin ve verimli hizmet üretemedikleri, büyükşehir belediyelerinde de
ölçek sorununun var olduğu, mevzuatın yetersiz kalmasından dolayı büyükşehir belediyesi ile ilçe
belediyeleri arasında yönetim sorunlarının yaşandığı ve kaynakların israf edildiği belirtilerek, yerel
yönetim yapılarının KYTK’nın felsefesine, ilkelerine ve amaçlarına uygun olacak biçimde reformların
bir parçası olacağı öngörülmektedir. KYTK ile merkezi idareyi bütüncül bir anlayışla yeniden
biçimlendirme ve kurumsal yapıları yeni liberal paradigmaya göre dönüştürme düşüncesinin bir
uzantısı olarak merkezi idarenin taşra örgütü ve yerel yönetim yapılarının âdemi merkeziyetçi anlayışa
uygun bir yapıya kavuşturulmak istenmesi de bir gereklilik olarak değerlendirilir.
Bu bağlamda merkez-yerel ilişkilerinin hangi ilkelere göre düzenleneceğini konusuna da yer
verilir. Merkez yönetimin var olan yönetim sorunları ve hizmet sunma yetersizlikleri nedenleriyle
açıklanmakta, birçok hizmetin merkezi yönetim tarafından yerine getirilmesinin beraberinde aşırı
büyümüş, hantallaşmış, kaynakları verimsiz ve halkın ihtiyaçlarının dışında kullanan bir yönetim
yapısını ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Böyle bir yönetim yapısı içinde merkezi yönetimin asli
işlevlerinin zayıfladığı, strateji geliştirme, politika oluşturma, hedef ve stratejiler belirleme,
uygulamaları koordine etme, izleme, değerlendirme, rehberlik yapma ve denetleme işlevlerinin zaafa
uğradığına dair tespitler söz konusu edilir. Merkezi yönetimin bu hantal yapısından kurtularak daha
işlevsel hale gelmesi ve asli işlevlerini etkin yapabilmesi için, Subsidiarite (Yerindelik) ilkesine uygun
bir biçimde, mahalli nitelikli hizmetlerin hizmete en yakın yerel yönetim tarafından yerine
getirilmesini mümkün kılacak bir yönetim modelinin gerekliliği üzerine sıkça temas edilmektedir.
Ölçek ekonomisiyle birlikte gereksiz yüklerden kurtulmuş bir merkezi yönetimin ulusal ve bölgesel
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nitelikli hizmetleri daha etkin ve nitelikli yapabileceği, yerinden ve yerel yönetim yapılarının daha
fazla yetki görev ve kaynak ile mahalli nitelikli hizmetleri verimli ve ihtiyaca uygun olarak
sunabileceği, katılımcılığı ve kamuoyu denetimini güçlendireceği vurgulanmaktadır (T.C.
Başbakanlık, 2003: 135). Bu tasarının genel hatları değerlendirildiğinde; özellikle neoliberal düşünce,
yeni kamu işletmeciliği ve yönetişimci yaklaşım zemini üzerinden yeni bir kamu yönetimi yapısı
oluşturulmak istenmekte, bu çerçevede “kamu hizmeti” ve “kamu yararı” anlayışı yeni yönetim
anlayışına, yöntem ve tekniklerine göre biçim ve içerik değişimine uğramakta ve bu bağlamda
merkez-yerel arasındaki ilişkiler benimsenen yaklaşımlara göre yeniden inşa edilmektedir.

3. DEVLETİN YENİDEN İNŞASI “KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU”
Devlette kapsamlı bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Kamu Yönetimi
Temel Kanunu (KYTK), 1980 sonrası gelişen ve yaygınlık kazanan neoliberal düşünceye, yeni kamu
yönetimi yaklaşımına ve yönetişimci anlayışa uygun olarak yapılan ve/veya yapılmak istenen reform
hareketlerinin süreç içindeki kapsamlı halidir. Bakanlar kurulu tarafından hazırlanan KYTK Tasarısı,
İçişleri, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarında görüşülmüş, bazı kısımları değiştirilerek kabul
edilmiştir. İçişleri Komisyonunun bu tasarı hakkındaki genel görüşü, tasarının üniter devlet yapısına,
anayasaya ve Cumhuriyetin temel niteliklerine uygun olduğu, merkezî idare ve mahallî idarelerin tâbi
olacakları esasların yeniden düzenleneceği, bu idareler arasındaki ilişkilerin çerçevesinin çizileceği ve
kamu yönetimin Avrupa ülkelerindeki standartlar da dikkate alınarak reforma tâbi tutulacağı
şeklindedir (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Raporu: 2004). Plan ve Bütçe
Komisyonu ise Türkiye’nin 1980 sonrasında ekonomide gerçekleştirdiği serbestleşmenin ve liberal
değişimin, yönetim alanında gerçekleşmediğine dikkat çekerek, ekonomi ve yönetim teorisindeki
değişim, özel sektörün rekabetçi yapısı ve kaydettiği ilerlemeler, toplumsal eleştiri ve değişim talebi,
sivil toplumun dünyada yaşadığı hızlı ve çok yönlü değişim ve özellikle yönetim anlayışında ve
bürokratik yapılarda köklü bir yeniden yapılanma ihtiyacının olduğunu ifade eder. Bu minvalde
toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önemseyen, hesap veren, şeffaf, küçük fakat etkin bir
kamu yönetimi düşüncesini savunurken devletin üretimden çekilmesi, düzenleyici işlevinin
güçlendirilmesi, özel sektör ve toplumla ortaklık ilişkisinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat
çekilmektedir (Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2004).
Anayasa Komisyonu ise bu kanun tasarısının “saydam, hesap verebilir, insan hak ve
özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulması; kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli,
etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için merkezî idare ile mahallî idarelerin görev, yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesi; merkezî idare teşkilatının yeniden yapılandırılması ve kamu
hizmetlerine ilişkin temel ilke ve esasları düzenlemek amacına yönelik hükümler öngörmektedir”
diyerek tasarının gerekçesini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte merkezi idare ve mahalli idare
reformu için gerekli hukuki alt yapının oluşturulmasının amaçlandığı, bu çerçevede merkezi idare ile
mahalli idareler arasındaki işbölümünün netleştirildiği de ifade edilmektedir (Türkiye Büyük Millet
Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu, 2004).
Belirtmek gerekir ki Anayasa Komisyonu tarafından ifade edilen bu kanun tasarısının bir
çerçeve ve temel kanun olduğu ve bu kanunu tamamlayacak kanun tasarılarının söz konusu olacağı
meselesi tasarının arka planında Başbakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma kurulunun yaklaşımının
ve yol haritasının bu biçimde olacağını göstermiştir. Dolayısıyla merkezi yönetimde olduğu kadar
yerel yönetimlerde de kapsamlı bir reform süreci söz konusudur. Bu konuda Anayasa Komisyonunun
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyelerinin eleştirileri söz konusudur.
“Söz edilen tasarı, öncelikle yasa tekniğine ve normlar hiyerarşisine aykırıdır. Hukukumuzda
"temel yasa" kavramı yoktur. Bu yasanın, ilgili ve bağlantılı olduğu diğer yasalar ile birlikte
görüşülmesi gerekirdi. Bu idarenin bütünlüğü ilkesinin getirdiği bir zorunluluktur. Öte yandan bu
tasarının her maddesine yansımış olan temel felsefe de, karşı olduğumuz ve kabul edemeyeceğimiz bir
felsefedir. Denetim mekanizmaları her aşamada etkisizleştirilerek, yönetim siyasî iktidarın denetim ve
takdirine bırakılmaktadır. Böyle bir sürecin ise beraberinde "keyfi ve otoriter" bir yönetim anlayışını
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ve uygulamasını getireceği açıktır. Tasarı merkezî idarenin yetkilerini Anayasaya aykırı bir biçimde
belirlemekte, adeta yok ederken yerine sağlıklı bir yapı koymamaktadır. Kamu hizmetlerinin
üretiminde ve sunumunda özelleştirme olanağı getirerek Anayasanın 128 inci maddesine aykırı bir
görünüme yol açmaktadır. Açıkladığımız gerekçelerle hukuk sistemimizle bağdaşmayan Anayasanın
temel ilkeleriyle bariz bir şekilde çelişen ve reform niteliğinde olmayan, kamuyu yeniden yapılandırma
ve teknik hale getirme özellikleri bulunmayan özensizce ve acele hazırlandığı açıkça belli olan,
doğrudan uygulanma kabiliyeti de bulunmayan böyle bir tasarının geri çekilmesi ve eleştirilerimiz
doğrultusunda yeni baştan düzenlenmesi gerekirken, maddelerine geçilmiş olmasına karşı
olduğumuzdan” (Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu, 2004).
Bu yaklaşımlara karşı getirilen en kapsamlı eleştiriler, tasarının tüm yönetim sistemi için
geçerli olan hiyerarşi ilkesini ‘yetki devri’ ilkesiyle esnettiği, idari vesayet kurumunu kaldırarak yerine
‘yerellik’ kurumunu getirdiği, illerin anayasal yönetim ilkesi olan ‘yetki genişliği’ ilkesini fiilen
‘görevler ayrılığı’ ilkesiyle etkisiz kıldığına dair yapılan eleştirilerdir. Dolayısıyla böyle bir yapının
kurulmasıyla devletin siyasal ve yönetsel sisteminin değiştirilmek istendiği, üniter yapının yerine
federal bir yapının kurulmaya çalışıldığı, merkeziyetçi yapının yerine adem-i merkeziyetçi bir yapının
kurulmak istendiği vurgulanmaktadır (Güler, 2003b: 13).
Özellikle siyasal iktidar tarafından öngörülen; ekonomik kalkınmayı sağlamak, mevcut hantal
yönetimi Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirmek, siyasal sistemi liberal ekonominin gerekleri
doğrultusunda yeniden düzenlemek ve siyasal yapıyı istikrarlı hale getirmek gibi dört temel hedefin
gerçekleştirilmesinin dayanağı olarak bu kanun gösterilmektedir. Kamusal hizmet üretiminin her
alanında önemli bir güç olan 1980 öncesinin devleti, bu dönem sonrasında kamusal hizmetin üretim
alandan çekilen ve düzenleyici bir aktör kimliğine bürünen devletine dönüşmektedir.
Başbakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma kurulu tarafından hazırlanan ve mecliste ilgili
komisyonlar tarafından son şekli verilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısının 1 nci maddesinde
bu kanunun amacının “katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir
kamu yönetiminin oluşturulması, kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde
yerine getirilmesi için merkezi idare ile mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi; merkezi idare teşkilatının yeniden yapılandırılması ve kamu hizmetlerine ilişkin temel
ilke ve esasları düzenlemektir” denilerek merkezi ve yerel yönetim yapısının belirtilen amaç ve ilkeler
çerçevesinde yeniden yapılandırılacağı, merkezden yerele doğru görev, yetki ve sorumluluk
paylaşımının bu doğrultuda söz konusu olacağı belirtilmektedir. Kanunun kapsamını açıklayan 2 nci
maddesinde belirtilen “Bu kanun, merkezi idare ile mahalli idareleri ve bunların bağlı, ilgili ve ilişkili
kurum ve kuruluşlarını kapsar” hükmüyle merkezi-yerel ilişkilerin bu amaçlar etrafında yeniden inşa
edileceği anlaşılmaktadır. Bu kanun tasarısıyla; kamu yönetiminin temel amaç ve görevinin halkın
hayatını kolaylaştırmak, huzur, güvenlik ve refahını sağlamak, hayat kalitesini geliştirmek, kişilerin
hak ve özgürlüklerini kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmak ve bu amaçlarla kanunlarla verilen
görev ve hizmetleri yerine getirmek olarak ifade edilmektedir. Merkezi idarenin görev ve sorumluluk
alanlarının mümkün olduğunca küçültülmesi, etkinleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi düşüncesinin
yasal dayanağı olan bu kanun tasarısı, görev, yetki ve sorumlulukların hizmetten yararlananlara en
uygun ve en yakın birimler tarafından yerine getirilmesini öngörmektedir.
Tasarının dikkati çeken bir hükmü olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla
kendilerine açıkça görev olarak verilmeyen ve kuruluşun amacıyla doğrudan ilgili olmayan alanlarda
işletme kuramayacağı, mal ve hizmet üretemeyeceği ve bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve
kaynak tahsis edemeyeceği vurgulanarak bu düzenlemeyle kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomik
alanda mal ve hizmet üretimi içinde bulunmasının önüne geçilmekte, devletin ekonomik alandan
çekilerek özel sektörün faaliyet alanının genişletilmesi söz konusu olmaktadır. Neoliberal politikalara
uygun olarak devletin küçültülmesi, etkin ve verimli bir yönetim sisteminin kurulması, düzenleyici
devlet paradigmasının derinleştirilmesi ve yerel yönetimlere görev, yetki ve sorumluluk aktarımı tam
da bu kanun tasarısının temel felsefesine temas etmektedir (Kandeğer, 2016: 388-389).
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Bakanlar Kurulu’nun da yeni yönetim anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılması,
Devlet Bakanlıklarının sayısının azaltılmasıyla etkinliğinin artırılması, hizmet bakanlıklarının yeniden
değerlendirilmesi ve bakanlık düzeyinde örgütlenmesi lüzumsuz olan bakanlıkların kaldırılması, bazı
bakanlıkların birleştirilmesi ve gelişen ihtiyaçlara göre yeni bakanlıkların kurulması ve dolayısıyla
Bakanlar Kurulu’nun daha etkin ve rasyonel bir yapıda olması istenmektedir. Bakanlıklar arasında
görev, yetki ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi ve koordinasyon gerektiren konularda Başbakan
Yardımcılıkları aracılığıyla koordinasyonun sağlanması amaçlanmakta, bakanlıkların yeniden
yapılandırılmasıyla birlikte daha nitelikli personele sahip, yatay bir organizasyon yapısıyla strateji
geliştirme konusuna yoğunlaşan, ulusal ölçekli projeleri yürüten bakanlıklar tasarlanmaktadır.
Kurumların özerklikleri de göz önüne alınacak bir biçimde siyasal iktidarın politikalarıyla uyumlu ve
hesap verebilir bir yönetim yapısını gerçekleştirmek için, kurumlar arasında belli alanlarda standart
birliği sağlayacak düzenlemeleri içerecek bir çerçeve kanun çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçeve
kanunla, hükümetlerin politika belirleme yetkisi netleştirilecek, kamuoyuna, hükümete ve meclise
hesap verme ve bilgilendirme sorumluluğu getirilecek, kurumsal yapılarda uyum sağlanarak, mali
denetimde Sayıştay’ın rolü yerleştirilecek, denilmektedir.
Bununla birlikte, çıkarılacak “İdari Usul Kanunu” ile idarenin eylem ve işlemlerinde uyacağı
çalışma esas ve usullerin belirleneceği, idarenin vatandaşa keyfi muamele yapmasının önleneceği,
vatandaşın idare karşısında halklarını bilmesine ve korumasına hizmet edeceği, vatandaşla idare
arasındaki ihtilafların engellenmesiyle idari yargı üzerindeki baskının hafifleyeceği öngörülmektedir.
Vatandaşların bürokrasi karşısında güçlü kılınmasının, açıklık ve saydamlık ilkesinin
gerçekleştirilmesi ve vatandaşın bilgi edinme hakkının sağlanmasıyla, vatandaşın kamunun ürettiği
bilgiye erişebileceği ifade edilirken, bu doğrultuda vatandaşların bilgi edinme hakkının yasal
düzenlemesi olan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı’nın meclis tarafından kabul edilerek
Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtilmektedir. Vatandaşların iş ve işlemlerini hızlandırmak ve
kırtasiyeciliği azaltmak amacıyla “e-dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesinin hedeflendiği,
bürokrasinin azaltılması ve basitleştirilmesinin yatırımcıların ve iş adamlarının genel arzusu olduğu,
aşırı bürokrasinin yatırım kararlarını etkileyen, işletmelerin verimliliğini düşüren, işletme maliyetlerini
artıran ve büyümenin önünde engel olan bir etki gösterdiği vurgulanırken, yatay örgütlenme ve karar
sürecinde hiyerarşinin azaltılması, açık tanımlanmış sınırlar içinde alt kademelere yetki devri ve
inisiyatif kullanma, iş süreçlerinin ve standartlarının tanımlanması ve kullanıcılara ilan edilmesi gibi
uygulamalarla bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığı söz konusu edilmektedir (T.C. Başbakanlık,
2003: 153-158).
Yerel yönetimler meselesine yönelik olarak KYTK tasarısı, yerel yönetimlerin ağır merkezi
vesayet altında olduğu ve yetersiz yerel kaynaklarla hizmet üretmeye çalıştığından bahsetmekte,
Türkiye’nin de taraf olduğu “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun bir anlayışla yerel
yönetimlerin yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğüne dair bir yaklaşım gösterilir. Yeniden
yapılandırma kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini tek tek saymak yerine, merkezi
idarenin görev ve fonksiyonları belirlenerek, geriye kalan her türlü mahalli müşterek nitelikli görev ve
hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılacağı bir anlayış sergilenmektedir. Bu bağlamda yerel nitelikli
hizmetlerin mahalli yönetimler tarafından yerine getirilmesinin görevin etkili ve verimli yapılması
kadar vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda yerine getirilmesinin de esas alındığı ve projelerin ölçek ve
karmaşıklığına göre en uygun merkezi ve yerel otoriteler tarafından, yönetimin bütünlüğü ilkesine ve
hizmetlerarası tamamlayıcılık ilişkisine göre dağıtılacağı öngörülmekte, dolayısıyla çok merkezi olan
kamu yönetiminin yerelleştirilerek kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesi ve halkın
yönetime katılımın artırılmasıyla kamunun hesap verebilirliğinin sağlanması için yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi gerektiği açık bir şekilde ifade edilmektedir.
Bu anlayışa uygun olarak yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin belirleyeceği ilke ve
standartlara, ulusal ve bölgesel planlara göre mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması için kendi
kararlarını alan, kaynaklarını oluşturan, uygulayan ve vatandaşların denetimine açık çağdaş yönetimler
olarak yeniden yapılandırılacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda merkezi birimlerin strateji geliştirme,
genel koordinasyon ve yönlendirme kapasitesinin artırılması ve yerel yönetimlerin inisiyatif kullanma
ve operasyonel esnekliğe sahip olması amaçlanmaktadır. Yerel yönetimlere değişen koşulların

847

848 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

gerektirdiği farklılaşma ihtiyacını giderecek esneklik verilirken, bütünlük içinde uyumlu çalışmanın
gerektirdiği minimum genel standart birliğinin de korunacağı, etkinlik ve ekonomik konularından
vazgeçmeden, yerel ihtiyaçların yerel düzeyde karşılanması ilkelerinden hareket edileceği” (T.C.
Başbakanlık, 2003:149-151) belirtilerek, yerel yönetimlerin yöresel kalkınma sürecinde önemli roller
üstlenerek iktisadi kalkınmayı sağlayıcı bir yaklaşıma sahip olmaları istenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”na
birçok yönden eleştiri ve itirazlar söz konusudur. İki partili bir meclis yapısının olduğu bu dönem
meclisinde muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu tasarıya birçok yönden itiraz
eder. Bu tasarının olgunlaşmadan, ilgili kesimler tarafından yeteri kadar tartışılmadan, toplumsal
uzlaşı olmadan alelacele meclise getirildiğini ve uluslararası sermaye örgütlerinin dayatmasıyla
hazırlanmış bir tasarı olduğunu dillendirir.
CHP İstanbul milletvekili Hasan Fehmi Güneş, bu tasarının meclisinin önüne getirilmeden önce
toplumun ilgili katmanlarında, sendikalarda, meslek odalarında, derneklerde, diğer sivil toplum
örgütlerinde ve üniversitelerde tartışılmadığını ve katkılarının alınmadığını ve emek tabanlı örgütler,
sendikalar, gençlik örgütleri, kadın örgütleri, meslek odaları, ziraatçı örgütler, memur örgütleri ve
derneklerin dışlandığını, yalnızca siyasal iktidarın seçmiş olduğu sivil toplum örgütleri ve sermaye
tabanlı örgütlerinin görüş, öneri ve yönlendirmelerinin bu tasarıya yansıdığını, dolayısıyla toplumsal
uzlaşıdan, demokratik ve katılımcı anlayıştan yoksun bir tasarının söz konusu olduğunu söyler. Güneş,
sözlerinin devamında tasarıda demokratiklik, şeffaflık ve katılımcılık gibi ilkelerden bahsedilmesine
karşın, tasarının yapım sürecinde demokratiklik, katılımcılık, şeffaflık olmadığını, bu tasarının bir
kamu yönetimi yasası tasarısı kimliğinden çok, bir işletme yönetimi yasası tanımına uyduğunu, bu
tasarıyla amaçlananın ulusal, yönetsel, sosyo-ekonomik düzenin makro düzeyde, sektörel düzeyde,
politika düzeyinde, plan program düzeyinde küresel kapitalizmin istem ve beklentilerine yapısal olarak
uyarlanması olduğunu, devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin özel sektöre özellikle yabancı
şirketlere devredilmesini ve vatandaşın, kamu hizmetinin maliyetini üstlenen bir müşteriye
dönüştürülmek istendiğini ifade eder.
“kamu yönetimi, kamu hizmeti, toplum yararı, ulusal çıkar, kamusal ortak gereksinme gibi
kamu, devlet ve toplum yaşamımızın temel değerlerini yürürlükten kaldırmakta olduğunu, kamu
hizmetini, kamu görevini kamu kurumlarının görevi olmaktan çıkarmakta, yerli-yabancı -tercihen
yabancı-özel sektöre devretmekte, kamu kurumu yerine yerli-yabancı -tercihen yabancı- şirketler,
kamu hizmetini talep eden vatandaş yerine sıradan müşteri, kamu hizmetlerini talep etme hakkı yerine
maliyet, fiyat, kamu yararı yerine kârlılık anlayışını yasalaştırmaktadır. Bu yönelişin temel hedefi
sosyal devlettir; çünkü, modelin özü, devleti, kamu hizmeti üretecek ekonomik olanaklardan yoksun
bırakmaktadır; kâr için değil, sadece kamu yararı için kamu hizmeti sunan kamu kurumlarını özel
sektöre devretmektir.” (TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004: 26-27).
Hasan Fehmi Güneş’in tasarıda eleştirdiği başka bir nokta ise düzenlenen merkez-yerel
arasındaki görev ve yetkilerin, federal anlayışa uygun olarak yerele daha fazla yetki ve görev
verilmesine dairdir. Güneş’e göre bu tasarı üniter yapıyı bozan, ulus devleti aşındıran, merkezin görev
ve yetkilerini azaltan, zayıflatan ve güçsüzleştiren, yerel yönetimleri de güçlendirmeyen, merkezden
yerele aktarılan görev ve yetkilerin özelleştirilmek ve piyasaya aktarılmak üzere yerel yönetimlere
verilmek istendiği, dolayısıyla yerel yönetimlerin devlet yetkilerini piyasaya aktaran bir istasyon
görevi göreceğidir. Güneş, bu tasarının minimal devlet anlayışına uygun olarak devletin asli
hizmetlerini yürütecek minimal memur kadrosunu öngördüğünü ve diğer hizmetlerin çağrıya bağlı,
kısmi zamanlı çalışma, nakil, devir ve özel hukuk sözleşmeli gibi esnek çalışma yöntemleriyle
güvencesiz personel istihdamına yol açacağını ifade etmektedir.
Tasarının lehinde söz alan iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Mersin
milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ise bu kanun tasarısıyla, demokratikleşmenin ve yönetimde
etkinliğin temel ön koşulu olarak, yerelleşmenin gerçekleştirilmek istendiğini ve yerelde sunulabilen
tüm hizmetlerde merkeziyetçiliğin aşılmasının ve yerelleşmenin sağlanmasının gerekli olduğunu
söyleyerek, bu çerçevede dışpolitika, millî savunma, adalet, maliye, sosyal güvenlik, bayındırlık,
ulaştırma, enerji ve sair hizmetler, bazı sağlık ve eğitim hizmetleri ile ülke ölçeğinde genel planlama,
eşgüdüm ve denetim dışında kalan tüm yetkilerin beş yıl içinde yerel yönetimlere aktarılacağını ifade
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eder. Fırat’a göre, bu tasarıyla merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yetki ve görev bölüşümü
yeniden düzenlenecek, yerel yönetimlere kendi sınırları içinde yerel nitelikli tüm hizmetleri özgürce
yürütme yetkisi ve sorumluluğu verilecek, il genel meclisinin yerine yeni bir il meclisi yapısı
oluşturulacak ve belediyelerin yetki alanları dışındaki görevleri il meclisi yerine getirecektir.
“Yerel yönetimleri merkezî yönetimin vesayetinden, malî açıdan yoğun bağımlılıktan
kurtaracağız. Yerel yönetimlere özerklik sağlayacağız. Yerel yönetimleri özerk, güçlü, demokratik
kurumlara dönüştüreceğiz. Yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmetler üzerinde yalnız
hukuka
uygunluk değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin bütçeleri, bazı meclis kararları, personel işlemleri ve
başka birçok kararları üzerinde yerindelik denetimi yapmaya olanak sağlayan, böylelikle, yerel
yönetimler üzerinde merkezî yönetimine vesayet yetkisi tanıyan uygulamayı değiştireceğiz. Yerel
yönetimlerin idarî ve malî denetiminde Sayıştayı ve vergi denetimini temel unsur kılacağız. İmar planı
uygulamalarıyla ilgili denetimlerin mülkiye müfettişleri yerine, yerel yönetimler bakanlığının bu
konuda uzman yetkililerince yapılmasını sağlayacağız”(TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 3132).
Siyasal iktidar adına görüşleri ortaya koyan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet
Ali Şahin ise bu tasarının amacının merkezi idare teşkilatının yeniden yapılandırılmasını
gerçekleştirmek, merkezi yönetimin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılmasıyla birlikte halkın
memnuniyetini sağlamak ve merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki görev, yetki ve
sorumlulukları yeniden belirlemek olarak açıklamaktadır. Tasarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının
uyması gereken temel ilkelere sahip olacak bir yönetim yapısı öngörüldüklerini ifade eder.
“Kuşkusuz, halkımıza, kamu hizmetlerini adil, ayırımsız ve eşit sunmak istiyoruz; süratli,
kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde sunmak istiyoruz; Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Bunun yolu
yöntemi nedir? Bunun yolu yöntemi bize göre şudur: Merkezî idare ile mahallî idarelerin görev,
yetki ve sorumluluklarını yeniden belirlemektir. Yani, merkezdeki birtakım yetkilerde, yerinde
çözülebilecek olan birtakım hizmetlerin yerinden çözülmesini sağlayacak bir düzenleme yapmaktır; bir
de, merkezî idarenin yeniden yapılanmasını sağlamaktır. İşte, bu tasarı, bu iki amacı hedeflemektedir.
Yani, merkezî idare ile mahallî idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden belirliyor, merkezî
idare teşkilatını yeniden yapılandırıyor. Peki bunu gerçekleştirmek için hangi adımların atılması
zarurî görülüyor; bu tasarı, kamuda ilk kez, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken
temel ilkelere sahip olmayı hedefliyor.”(TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 38).
Siyasal iktidarın yeniden yapılandırmaya dair yaklaşımında 1980 öncesi geniş görev, yetki ve
sorumluluk alanlarına sahip devletin yerine, minimal, etkin ve güçlü devlet paradigmasına karşılık
gelebilecek bir yönetim yapısını benimseyerek bu doğrultuda bir düzenleme ortaya koymaktadır. Bu
paradigmanın merkezdeki paydaşları bakanlıklar ve tüm kamu kurum ve kuruluşları, yereldeki
paydaşları ise özellikle belediyeler ve il özel idareleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişen yönetim
paradigmasınınana sütunlarından biri kuşkusuz ademi merkeziyetçi yönetim düşüncesidir.
Cumhuriyetin seksen yıllık merkeziyetçi yönetim anlayışıyla biçimlenen merkez-yerel ilişkileri4 bu
yeni modele göre yeniden düzenlenerek yerele daha çok yetki görev ve sorumluluk veren bir yapıya
dönüştürülmek istenmektedir. Siyasal iktidar bu tasarıyla merkezi yönetimin hizmet alanlarını yeniden
ölçeklendirmek, yerel nitelikli hizmetleri yerine getirme yetki ve sorumluluğunu mahalli yönetimlere
bırakmak istemektedir. Bu amaçların bir gereği olarak bakanlık sayısı azaltılacak, bazı bakanlıkların,
kamu kurum ve kuruluşların yerel niteliğe sahip hizmetleri ve sahip olduğu tüm maddi ve hukuki
kaynakları mahalli idarelere devredilecektir.

1920 Büyük Millet Meclisi’ni ve 1921 Anayasası’nı dinamikleri, işleyiş biçimi, yaklaşımı ve ilkeleri
bakımından farklı bir yere koymak gerekir. 1920 meclisi toplumsal dinamikleri meclis içerisinde toplayan ve
çeşitlilik arz eden bir meclis olması, bu bağlamda ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışını savunması ve de
reform düzenlemelerinin bu yaklaşımla ele alınması düşüncesini somutlaştırması noktasında önemli ve özgün bir
dönemi yansıtır.
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“…bu tasarıyla, biz, devlet bakanlıklarının sayısı şu anda 20 iken -20'ye kadar sayıda devlet
bakanı atayabilirsiniz- 8'e indiriyoruz… 15 icracı bakanlıktan 6'sı dışındaki bakanlıkların taşra
teşkilatlarını bu tasarı yerel yönetimlere devrediyor. Şimdi, izin verirseniz, tasarı elinizde;
bunlar üniter yapıyı bozar mı, rejim için bir tehdit oluşturur mu, bir bakalım. Bu tasarı
yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde ne olacak? Aslında, geçici 1 inci maddede, bu yasa tasarısının
yasalaşması
halinde neyin olacağı yazılıdır. İşte, bakalım: "a Sağlık Bakanlığı taşra teşkilâtının
görev ve yetkileri, eğitim hastaneleri hariç, sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık merkezi, dispanser ile
hastaneler ve donatım müdürlükleri araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe
ödenekleri ve kadroları ile birlikte olmak üzere personeli il özel idarelerine devredilecektir." Şimdi,
bir sağlık ocağının, bir sağlık merkezinin, bir dispanserin il özel idaresine devrinin memlekete ne
zararı olabilir allahaşkına?! Cumhuriyete ne zararı olabilir allahaşkına?! Bir sağlık ocağının, bir
dispanserin boyaya ihtiyacı varsa, bir yeri kırılmışsa, bunun ödeneğini Ankara'dan bekle, Sağlık
Bakanlığı bütçesine konulsun, Devlet Planlama Teşkilatından onay alınsın, Meclise gelsin,
komisyonlarda görüşülsün, buradan çıksın... Yahu, milletimizi bunun için bekletmeye ne hakkınız
var?! Bu, yerinde çözülebilecek bir iştir, il özel idarelerine verirsiniz, onlar bunu şıkır şıkır yapar.
Bunun, vatandaşımıza getirdiği kolaylığın dışında, hizmetlerin çabuk görülmesinin dışında,
allahaşkına, ne zararı olabilir?! Nasıl bunlara karşı çıkabilirsiniz?! Kültür ve Turizm Bakanlığına
bağlı ve ulusal nitelik taşımayan kütüphane, devlet güzel sanatlar galerisi ve müzeler ile halk
kütüphaneleri ve kültür merkezleri, belediye sınırları içinde belediyelere, belediye sınırları dışında il
özel idarelerine…”(TBMM Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 39).
Muhalefet partisi (CHP) İzmir milletvekili Oğuz Oyan ise, hazırlanan bu tasarının, merkezi
yönetimin sorumluluğunda olan kamusal hizmetlerinin yerele devredilmek istediğini ve izlenen bu
yöntemle özelleştirmeyi ve piyasayı amaçladığını, küresel güçlerin ve aktörlerin yerele yetki devrini
isteyerek merkezi yönetimle temas etmek yerine yerel yönetimle daha kolay ilişki kurmak istediğini ve
bu tasarının böyle bir yapıya cevap verdiğini ifade etmektedir. Oyan’a göre bu tasarı, merkezi
yönetimin görev alanlarını sayarak üniter yapı yerine yönetsel federalizmi amaçlamaktadır (TBMM
Tutanak Dergisi, 18.02. 2004, s. 46).
Kamu Yönetimi Temel Kanunu’na dair yaklaşımı siyasal iktidar ve kısmen kamuoyu ve
meclis içerisindeki muhalefet partisinin yaklaşımı üzerinden okumak gerekirse; özellikle siyasal
iktidarın pozisyonu liberal devlet, yeni kamu yönetimi düşüncesi ve yönetişim yaklaşımı çerçevesinde
minimal ve etkin devletin inşasını öngörürken, muhalefet partisinin pozisyonu üniter devletten federal
devlet yapısına doğru bir değişim, merkeziyetçi yönetimden ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışı
çerçevesinde “yerelleşme”, kamu hizmetlerinin sunulma biçimi ve kamu hizmetlerinin
piyasallaştırılması eksenine oturmaktadır. Siyasal iktidarın pozisyonunu belirleyen en önemli faktör
olarak 1980 öncesi aşırı merkezileşmiş devlet eleştirisi söz konusudur. Zira Adalet ve kalkınma
Partisi/siyasal iktidar, tarihsel süreç içerisinde devletin siyasal, ekonomik ve özellikle toplumsal alana
olan müdahaleci tavrına karşı neoliberal devlet bir paradigması ekseninde bir değişimi tasarlamaktadır.
Cumhuriyet halk partisi/Muhalefet partisi ise kurucu ideoloji, güç ve iktidar olarak devlet merkezli,
merkeziyetçi ve söylemsel olarak “kamu yararı” yaklaşımı ekseninde mevcut yapının ıslah edilmesini
öngörmektedir.
Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, yasalaşan adıyla “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri
ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”, mecliste yapılan tartışmalar neticesinde 15 Temmuz
2004 tarihinde kabul edilerek, Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Meclis tarafından kabul edilen
fakat Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yayımlanması uygun bulunmayan ve veto edilen
5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 16, 23, 38, 39, 40, 46, 49 maddeleri ve geçici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddelerinin bir kez
daha görüşülmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iade edilmiştir.
Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçesinde; “Üniter devlet yapısına aykırılık teşkil ettiği ve “idari vesayet”
zayıflatılarak, ‘yerel ağırlıklı devlet modeli’ne geçilmesine olanak tanıdığı, merkeziyetçiliği
zayıflattığı, merkezi yönetimin görev ve yetkilerini yerel yönetimler lehine kısıtladığı, yetki genişliği
ilkesinden görevler ayrılığı ilkesine doğru güçlü bir yerel yönetim yapısına yol açtığı, merkezi
yönetimin taşra örgütlerini ortadan kaldırdığı ve yeni taşra örgütü kurulmasına imkân vermediği, kamu

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

hizmetlerinin yerelleştirilmesinin ve özelleştirilmesinin önünün açıldığı” gibi gerekçelerle merkezyerel ilişkilerini düzenleyen kanun maddeleri veto edilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen
bir kısım kanun maddelerinin gerekçesi değerlendirildiğinde, bu kanunun özellikle merkez-yerel
ilişkilerini düzenleyen ve dolayısıyla yerel yönetimleri ilgilendiren maddelerinin kritik edildiği ve
tutumun merkeziyetçi devlet yaklaşımı üzerinden yapıldığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla,
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu kanunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin eleştirilerine benzer bir
biçimde, merkeziyetçi devlet yapısını zayıflatan bir düzenleme olarak değerlendirmiş, yerel
yönetimlerin anayasada belirtilen sınırlar içinde ve ilkeler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklara
sahip olabileceğini ifade etmiştir.
4. SONUÇ
1980 sonrası dönem, refah devleti paradigmasıyla birlikte devletin her alanda hizmet üretme
ve sunma kapasitesi, görev ve sorumluluğunu üstlenen devletten daha piyasa ilkelere göre biçimlenen
neoliberal devlet paradigmasına doğru değişim gösteren bir dönemi kapsamaktadır. Bu zorunluluğun
en önemli nedeni olarak birçok alanda sorumluluk üstlenen devletin buna paralel bir biçimde artan
harcamaları ve nihayetinde oluşan bütçe açıkları gösterilmiştir. Yeni devlet paradigması yaşanan
devlet merkezli bu yapısal krizlere karşı neoliberal düşünceyle şekillenen yeni liberal devlet olarak
ifadesini bulur. Neoliberal politikalar, küresel söylemler ve yeni kamu işletmeciliği yaklaşımı ve iç
dinamikler bağlamında bu dönemde “yeni liberal devlet” kimliğini kazanmıştır. Neoliberal düşünceye
göre ortaya çıkan değişim söylemi, devlet reformlarını da bu doğrultuda değiştirmiştir.
Bu dönemle birlikte devletin yeniden inşasına yönelik geniş kapsamlı bir reform projesi
öngörülerek, iktisadi-mali liberalizasyonla başlayan değişim süreci sonrasında siyasal-yönetsel
liberalizasyonla değişim sürdürülmek istenmiştir. Özellikle devletin ekonomik alanlardan çekilmesi,
asli görev ve sorumluluklarını etkin, verimli, rasyonel, nitelikli ve piyasa ilkeleriyle uyumlu olabilecek
bir donanımla yerine getirmesi temel düşüncedir. Devlet, yeni liberal kimliğiyle siyasal, yönetsel,
hukuksal ve ekonomik alanda kapsamlı reformların merkezindedir. Yeni devlet paradigmasının reform
söylemleri ilkin örgütsel kapasitesi geniş olan devleti yeniden yapılandırarak liberal devleti inşa
edecek bir içeriğe temas etmiş, sonrasında devleti rasyonelleştirerek teknikleştirmiştir. Siyasal iktidar
(Adalet ve Kalkınma Partisi) “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” ile; “katılımcı, saydam, hesap
verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan, adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli” ilkeler
çerçevesinde bir kamu yönetimi tasarlamıştır. Kamu Yönetimi Temel Kanunu “yeni liberal devleti”
etkin, rasyonel, üretken, sonuç odaklı, esnek organizasyon özelliğine sahip teknik bir devlet olarak
tanımlar. Bu kanun merkezi yönetimi sınırlı, yerel yönetimleri ise genel görevli bir yapı olarak
düzenlerken, devletin düzenleyici, denetleyici, koordineci, izleyici, rehberlik edici vazifesini de öne
çıkarmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimlere ve özel sektöre alan açan bir yaklaşımı da görmek söz
konusudur.
Adalet ve Kalkınma Partisi, neoliberal politikaların ve konjonktürün kolaylaştırıcı etkisiyle
yeni bir devlet paradigması inşa etme düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu yeni paradigma da katı
merkeziyetçi devlet anlayışı yerini ademi merkeziyetçi bir devlet anlayışına, neoliberal felsefeyle
biçimlenen minimal, etkin, düzenleyici ve denetleyici devlete bırakmaktadır. Böyle bir düşüncenin
ürünü olan “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, devletin hizmet sunma alanının daraltılmasını
önceleyerek, merkezi yönetimin kurumsal yapısının yeniden üretilmesine, görev, yetki ve sorumluluk
alanlarının yeniden tanımlanmasına ve merkez-yerel ilişkilerinin neoliberal politikalara uygun olarak
biçimlendirilmesine yasal zemin hazırlayan bir düzenleme olarak karşımıza çıkar. 1980’lerden itibaren
Türkiye’de neoliberal bir dönüşüm gerçekleştirme düşüncesiyle siyasal ve iktisadi yapıyla birlikte
yönetim alanında da bir yeniden yapılanma söz konusudur. 2000’li yıllar bu değişim sürecinin Adalet
ve Kalkınma Partisi ile birlikte hız kazandığı bir döneme denk düşerken, yönetimin yeniden
yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin de meclis gündemine gelmesine tanıklık etmektedir.
Bu kanun tasarısının meclisteki tartışmalarında iki ana söylem öne çıkmaktadır. İktidar
partisinin söylemi “katı merkeziyetçi devletten adem-i merkeziyetçi devlete” doğru bir değişimi aynı
zamanda bu devletin piyasayla uyumlu ve piyasa ilkelerine göre biçimlenen “minimal, etkin,
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düzenleyici ve denetleyici” bir devlet olacağı vurgusudur. Muhalefet partisinin söylemi ise “üniter
devletten federal devlete doğru giden bir süreci” içerdiği, yerel yönetimleri güçlendirerek merkezi
yönetimi zayıflattığı ve kamu hizmetlerinin piyasalaştırılarak kamu yararı kavramının özel yarar
kavramına dönüştürülmek istendiği üzerine yoğunlaşır. Muhalefet partisinin söylemleri ve ortaya
koyduğu argümanlar analiz edildiğinde görülür ki tarihsel süreç içerisinde geleneksel kimliğini
koruyan, daha ideolojik noktada duran “devletçi-merkeziyetçi” bir pozisyondur. İktidar partisi ise
devletin katı merkeziyetçiliğine, aşırı ve/veya gelenekselci bürokratik yapısına karşı duran, adem-i
merkeziyetçiliği savunan bir pozisyona sahiptir. Piyasa ilkelerine göre işlevselleştirilen ve aynı
zamanda piyasayla uyumlu bir devlet anlayışı söz konusudur. Bu bağlamda tasarıya karşı lehte ve
aleyhte yapılan tartışmalar devletin siyasal/yönetsel/bürokratik yapısı, geleneksel pozisyonu, görev ve
sorumlulukları, devlet-yurttaş ilişkisi ve devletin piyasa içinde almış olduğu roller bağlamında bir
tartışma sunması açısından dikkate değerdir.
2003 ve sonrası merkezi ve mahalli yönetim reformlarının hazırlık aşamasını oluşturan bu
süreç, merkezi yönetim yetkilerinin mahalli idarelere devredilmesini ve mahalli nitelikli bir-çok
hizmet alanlarında il özel idareleri ve belediyeleri yetkilendirmeyi öngören bir yaklaşıma sahiptir. Bu
bağlamda reformlar, tarihsel süreç içerisinde ve bahsedilen yaklaşımlar çerçevesinde, hem merkezi
yönetimde hem de yerel yönetimlerde kapsamlı bir yeniden yapılanma düşüncesini yansıtmaktadır.
Merkezi yönetim yapısı Weberyen bürokrasiden neoliberal, işletmeci ve yeni kamu yönetimi
yaklaşımına göre biçimlenen bir bürokratik yapıya doğru bir değişimi öncelemektedir. bu yaklaşımlar
çerçevesinde kurulmak istenen yeni yapı, merkez ile yerel arasındaki ilişkilerin de yeniden
düzenlenmesini gerekli kılmakta, merkezin bir kısım görev, yetki ve sorumluluklarını yerele
devretmesini öngörmektedir.
Bu kanun tasarısı, Cumhuriyet yönetim tarihinde merkeziyetçilik yapısını oldukça
esnekleştiren bir niteliğe sahip olarak, mahalli yapılara etkin ve verimli yerel kamu hizmeti
sunabilmeyi amaçlamaktadır. Belirtmek gerekir ki, ademi merkeziyetçi bir yönetim modelinin devleti
zayıflatıcı ve yerel kaynakların kullanım alanına piyasacı güçleri dâhil edici tartışmalarının haklılık
payını da yadsımadan, merkezi yönetime bağımlılığı azaltılmış bir yönetim modeli kurması noktasında
önemli bir perspektif sunabilmektedir. Zira yerel yönetimlerin özerklik alanını, yerel paydaşların
mahalli nitelikli hizmet alanlarını ve yerel ihtiyaçların da yönetime etkin katılımını sağlayacak
mekanizmaların ne ve nasıl olacağı konusunda bir “açık” söz konusudur. Dolayısıyla tasarı da
öngörülen yerel hizmetlerin sunumunun mahalli yapılara bırakılma düşüncesi kadar, bu yapıların yerel
paydaşların ve mahalli halkın etkin katılımını önceleyen bir yönetim anlayışını inşa etmesi ve bunun
zeminini kuracak araçların ne ve yönteminin nasıl olacağını göstermesi noktasında ancak anlamlı ve
değerli olabilecektir.
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ÖZ
Dünya’da 1980’li yıllara kadar hüküm süren; katı, hiyerarşik ve bürokratik özellikli klasik kamu yönetimi anlayışı,
yönetimde bir paradigma değişikliği sonrası yerini esnek, piyasa tabanlı ve ademi merkeziyetçi bir kamu yönetimi anlayışına
bırakmıştır. Günümüzde meydana gelen siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki uluslararası gelişmeler, kamu
yönetiminde de değişmeyi zorunlu kılmaktadır.
Çalışmamızda Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışıyla beraber yapılan reformların, yerel yönetimler üzerindeki etkisi
incelenecektir. Bu etki çok yönlü olup; anti bürokratik yapı, yönetime katılma, açıklık ve hesap verebilirlik, stratejik planlama
ve yerelleşme ekseninde meydana gelen yenilikler, değişim süreci de göz önüne alınarak çıkartılan kanunlar ışığında yerel
düzeyde irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Reform, Yeni Kamu Yönetimi, Yerelleşme, Yerel Yönetimler

The Impact of New Public Administration Reforms on Local Governments
Abstract
The classical public administration approach reigned throughout the world until 1980s with rigid, hierarchical and
bureaucratic characteristics has been replaced by elastic, market-based and decentralized public administration approach after a
governmental paradigm change. At the present time, international political, economic, social and cultural advances have
necessitated the change of public administration.
This study investigates the impact of reforms on local governments along with new public administration approach in Turkey.
This impact has a multi-dimensional structure and recent reforms including anti-bureaucratic structure, participation in
management, openness and accountability, strategic planning and decentralization have been examined considering the change
process.
Keywords: Reform, New Public Administration, Decentralization, Local Governments

1. GİRİŞ
21. yüzyılda sosyal bilimler her alanında büyük bir değişim ve gelişim süreci içine girmiştir. Özellikle
ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen değişimler, devlet kavramının tekrardan yorumlanması ve dizayn
edilmesi tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Devletin iktisadi ve yönetsel alanda alması gereken rollere bağlı
olarak kamu yönetim türleri yeniden ele alınmaktadır. Devletin yapması gereken veya yapmaması istenen
faaliyetler, devletin sorumluluk sınırları, vatandaşın beklentileri ve özel kesimin istekleri tartışılır duruma gelmiş ve
bu konuda klasik modellere büyük eleştiriler yapılmıştır.
Küreselleşme, teknolojik gelişme ve bilgi toplumuna geçiş çerçevesinde dünyada azımsanmayacak hızlı bir
gelişim yaşanmaktadır. Devletler ve örgütsel yapılar bu gerçekleşen değişime ayak uydurabilmek için kendi
modernizasyon süreçlerini değişik boyutlarda başlatmışlardır. Özellikle, 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyada kamu
sektörünün yönetimine yönelik yeni bir yaklaşım meydana gelmiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışı olarak
adlandırılan bu yaklaşım, geleneksel kamu yönetimi anlayışının değişen günün ihtiyaçlarına cevap veremediğini
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savunmakta, yönetim boyutunda oldukça eskilerde kaldığını dile getirmekte ve kamu yönetimine pek çok yeni
kavram ve değer katmaktadır. Yaşanan bu geniş çaplı değişim sonucu, toplumun istek ve beklentileri de değişmiş
ve artmıştır. Devletler bu dönüşüme daha fazla direnç gösterememişler ve bu süreçte yerel yönetimler önemini
arttırmış ve merkezi yönetim yetkilerini ve sorumluluklarını tabana yaymaya başlamıştır.
Günümüzde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve bu hedef için yeniden yapılandırılması, hem kaliteli
hizmet sunumunun sağlanmasının hem de sosyo-ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak
görülmektedir. Küreselleşen değişim ile birlikte eskinin güçlü ulus devlet ve merkezi yönetim anlayışı yerini
giderek yerelin ön plana çıktığı bir yapıya bırakmaktadır. Bu dönüşüm sırasında merkez ve yerelin yeni rolleri
ülkelerin özgün koşulları dikkate alınarak tartışılmakta ve yeniden inşa edilmektedir.
Yeni yönetim paradigması, literatürde Yeni Kamu Yönetimi olarak adlandırılmıştır. Yeni kamu yönetimi
anlayışını ortaya çıkaran etkenler, siyasal-ideolojik, ekonomik ve sosyal etkenler olmak üzere üç başlık altında
toplanmaktadır. Siyasal etkenler, yeni sağ ideolojisi anlayışı çerçevesinde şekillenen, kamunun hizmet sunma
yöntemlerinden özelleştirmelere kadar pek çok alanda değişimi öngören ve devletinin rolünün sorgulanmasına yol
açan gelişmelerdir. Ekonomik etkenler, refah devleti döneminde kapsamı ve maliyeti artan kamusal hizmetler,
uluslararası ticaretin gelişmesi, bütçe açıkları, ekonomik krizler, özel sektör yöntem ve tekniklerindeki
gelişmelerdir. Sosyal etkenler ise nüfus yapısının değişmesinden kaynaklanan sorunlar, insan hakları, demokrasi ve
eğitim seviyesinin yükselmesi ile birlikte hakkını arayan bireylerin beklentilerindeki değişmelere kamu
yönetimlerinin cevap veremez hale gelmesi ve bunun kamu kurumlarına olan güveni azaltması gibi etkenlerden
oluşmaktadır (Bilgiç, 2003: 28-32).
Türkiye’de de 1980’li yıllardan sonra neo-liberal politikalar öne çıkartılarak özellikle ekonomik alanda
devletin küçültülmesi amacıyla bazı adımlar atılmıştır. Yönetim alanında en önemli ve kapsamlı reformlar ise 2000
yılından sonra gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de yerel yönetim alanında çıkarılan kanunlar analiz
edilerek yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetimler üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Tarihsel ve betimsel
araştırma yöntemi kullanılarak yürürlüğe giren kanunların, yeni kamu yönetimi anlayışı değerleri üzerinden
irdelenmesi amaçlanmıştır.
2. YENİ KAMU YÖNETİMİ
Modern devletlerin ortaya çıkmaya başladığı 16. yüzyıldan itibaren kamu hizmetleri, döneme ve
coğrafyaya göre çeşitlilik ve değişiklik göstermiştir. Tarihi akış içerisinde meydana gelen kamusal ihtiyaçlar hizmet
ve yönetimdeki değişmeyi zorunlu hale getirmiştir. Modern devletlerin ilk dönemlerinde adalet, savunma, güvenlik
gibi sınırlı hizmetler söz konusuyken, devletlerin aldığı görev misyonu gereği verdiği hizmetler gelişerek hayatın
her alanında etkisini genişletmiştir. Dünya’da meydana gelen olaylar ve yönetim alanındaki düşünüş tarzları belli
bir tecrübe silsilesi oluşturmuştur. Bu birikim sonucu kamu yönetimi asıl anlamını 19. yüzyılda bulabilmiştir.
19. ve 20. yüzyıllarda kamu yönetimine geleneksel anlayış damgasını vurmuştur. Gerek sonu gelmeyen
yıkıcı savaşların yapılması, gerekse merkezi yapıdaki yönetim şekilleri devletin her alanda söz sahibi olmasını bir
gereklilik hali olarak ortaya çıkarmıştır. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde demokratik ve refah devleti
anlayışlarıyla, iki asra damgasını vuran geleneksel yönetim çöküntüye uğramıştır. Bürokrasi modeline göre
örgütlenmiş kamu yönetiminin olumsuzluklarına ve yetersizliklerine karşı geliştirilen yeni yönetim anlayışları
kabul görmeye başlamıştır. Bunların başında da ‘‘Yeni Kamu Yönetimi’’ konsepti gelmektedir.
Yeni kamu yönetimi özü itibariyle, bürokraside işletme ilkelerinin uygulanmasını ifade eden bir kavramdır.
Kesin bir tanımı, yönetim kuralı veya programı bulunmamaktadır. İçeriği ve süreci zamana ve şartlara göre
değişebilen, esnek yapılı bir anlayıştır. Kamu yönetimini, özel sektör gibi başarılı ve verimli kılma çabasıdır. Özel
sektörde başarılı olmuş teknik ve uygulamaların kamuya uyarlanıp, yenileşme hareketi dahilinde yönetimde yer
bulmasını hedeflemiştir (Parlak ve Sobacı, 2012: 226).
En geniş anlamıyla yeni kamu yönetimi anlayışı; devletin piyasa ve halk üzerindeki rolünü, hükümet, özel
sektör, bürokrasi ve toplum arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamaya ve şekillendirmeye yönelik bir hareket olup,
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amacı devletin yetki alanını asli fonksiyonlarına çekerek daha etkin ve verimli hale getirmek, vatandaşların devlet
ve kamu yönetimi karşısındaki konumunu ve yönetime katılma olanaklarını geliştirmektir (Eryılmaz, 2008: 15).
2.1. Yeni Kamu Yönetiminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Hayatın hangi alanında olursa olsun yenilik yapma gereksinimi belli ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır.
1945’li yıllardan itibaren geleneksel kamu yönetiminin katı, hiyerarşik ve bürokratik yapısı, modern devletlerin
hizmet sunum sürecini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bağlamda kamu yönetiminde yeni bir anlayışa ihtiyaç
duyulmuştur. Değişimi gerektiren sebepler, ülkelerin durumlarına ve yönetim yapılarına göre değişiklik arz etmiştir.
Ancak hızla küreselleşen siyasi alanda değişim faktörleri birbirine benzemektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışının
ortaya çıkış sebeplerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz (Coşkun, 2013: 51):
- Geleneksel kamu yönetimine yapılan eleştiriler ve ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması,
- Yönetim biliminde meydana gelen entelektüel birikim ve gelişmeler,
- Ekonomide liberal akımların ağırlık kazanması,
- Yeni sağ düşüncesi,
- Toplumsal düşüncedeki değişim ve eğitim düzeyindeki ilerlemeler,
- Siyasal liderlikteki değişim,
- Vatandaşların beklentilerindeki artış,
- Küreselleşme ve uluslar arası alandaki değişimler,
- Özel sektördeki gelişim,
- Teknolojik gelişmeler.
1980 sonrası meydana getirilen tüm yaklaşımlar arasında en gerçekçi olan yeni kamu yönetimi yaklaşımı,
geleneksel kamu yönetimi ile özel sektör yönetim anlayışı arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Yeni kamu
yönetimi, kamu sektörüne olan yaklaşımların en uygun kısaltılmış hali olarak değerlendirilebilir. Değerleri,
normları, teknikleri ve kamu sektörü yönetimine dönük yönetim pratiklerini içermektedir. Vatandaşların
yönetimine öncelik verilmekte; kaynaklar ve programlar, yönetim faaliyeti ve süreci yenilikçi bir anlayışla
belirlenmektedir (Ömürgönülşen, 1997: 520). Bu doğrultuda her yaklaşımın zayıf noktaları dikkate alınarak bir
sentez oluşturulmaya çalışılmıştır. Esasında kamu politikası yönetim fonksiyonuna daha az önem vermektedir.
Bundan dolayı özel sektör yönetimi, kamu sektörünün bu yönüne karşı oldukça duyarlı yaklaşmaktadır (Özer,
2005: 6).
Geleneksel kamu yönetiminin çekirdek düşüncesi Weberyen bürokrasi kuramıdır. Bu kurama göre, kamu
sektörü özel sektörden tamamıyla farklıdır. Kamu ancak kendine özgü kurallar ve kanunlarla yönetilir. Bu nedenle
kamuda birçok kişi istihdam edilmeli ve harcamalar kamu bütçesinden yapılmalıdır. bu anlayış çerçevesinde kamu
sektörü her alanda aşırı büyümüş ve yayılmıştır (Lane, 2000: 304). Bu büyüme ve yayılmanın getirdiği
olumsuzluklar, kamu yönetiminde liberalizm tsunamisinin piyasa anlayışını ön plana çıkarmıştır. Yeni kamu
yönetimi, ilk defa İngiltere’de Thatcher ve ABD’de Reagan tarafından benimsenen uygulamalarla başlamıştır
(Bilgiç, 2003: 29). İngiltere ve ABD’nin öncüsü olduğu bu yönetim anlayışı, küreselleşen siyasal alanda geçerli
sayılmış ve bu doğrultuda gerek ülke çapında gerekse bölgesel birliklerde düzenlemeler ve kanunlar yoluyla etkili
kılınmıştır.
2.2. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının İlkeleri
Yeni kamu yönetimi anlayışı, içerisinde barındırdığı küreselleşme ve liberal ekonomi-yönetim yapı
taşlarıyla birlikte geleneksel kamu yönetime bir başkaldırıdır. 1980’li yıllardan itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan
Ülkerler arasında hızla yayılan bir dönüşüm hareketidir. Özel-kamu sektörünün yönetim birliği anlayışının vücut
bulmuş halidir. Yeni kamu yönetimi anlayışını var eden ve temellendiren ilkeleri şu şekilde sayılabilir (Eryılmaz,
2013: 53-56):
a) Bürokratik Örgüt Modeline Karşıdır: Geleneksel kamu yönetimi anlayışının örgütlenme biçimini
oluşturan Max Weber’in bürokrasi modeline bir eleştiridir. Weber’in bürokrasi modeli her ne kadar yirminci
yüzyılda önemli işlevlerde bulunmuş olsa da hızlı bir şekilde değişen yönetim koşullarına ayak uyduracak kadar
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esnekliğe sahip değildir. Devletin yönetimde hantallaşmasını, aşırı kırtasiyeciliğini,
verimsizliğini ve
merkeziyetçiliğini önleyememiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, gün geçtikçe devlete zarar veren bu bürokrasi
anlayışını rafa kaldırmış ve adem-i merkeziyetçiliği savunan, yetki devri ilkesini ön plana çıkaran, vatandaşların
talebini dikkate alan, vatandaşları müşteri vasfına sokan, sonuç odaklı ve esnek yapılı örgütlenme biçimine sahip
yönetim tarzını benimsemiştir.
b) Devletin Küçülmesi: Yeni kamu yönetimi, Keynesyen düşünüşün temelini oluşturan müdahaleci devlet
anlayışına bir tepki olarak, Liberal akımın en büyük savaşımı olan küçük devlet anlayışına sahip çıkmıştır. Devletin
asli görevlerine geri dönmesi gerektiğini, böylelikle görev alanlarında daha etkin ve verimli olabileceğini
savunmaktadır. Piyasa merkezli bir yaklaşımdır. Devletin, toplumsal sorunları tek başına çözmek yerine kamu-özel
sektör-sivil toplum kuruluşları arasında katalizör görevi üstlenmesi uygun görülmüştür. Yönetişim kavramını
yücelten bir anlayıştır.
c) Sorumluluk Anlayışında Değişme: Yeni kamu yönetimi anlayışına göre bürokratlar, yalnızca süreçten
değil sonuçlardan da sorumlu tutulmalıdır. Kamu çalışanları da sadece siyasilere değil halka karşı da sorumlu
olmalıdır. Yönetimde şeffaflık sağlanmalı ve bilgi edinme yolları kolaylaştırılmalıdır. Bu sayede sunulan hizmette
kalite sağlanmış olup hizmet odaklı yönetim anlayışı hakim kılınmak istenmiştir. Gizliliğe ve remi sır anlayışlarına
karşı çıkılmaktadır. Yönetimde açıklık savunulmuştur.
d) Serbest Piyasa Temelli Yönetim: Özel sektördeki işletmecilik ilke ve tekniklerinin kamu yönetiminde de
uygulanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışında girişimci ve işletmeci ruhuna sahip
yönetici modeli, stratejik hedefler, müşteri ve kalite önemli kavramlardır. Kamu hizmetleri yerine getirilirken özel
sektöre öncelik tanınmalıdır. Bu anlayış çerçevesinde vatandaş, devlet gözünde müşteri rolünü üstlenmeli ve
talep/ihtiyaçlar öncelik sıralamasına göre giderilmelidir.
Özetle, yeni kamu yönetimi yenilikçi ve piyasa merkezli yapısıyla geleneksel kamu yönetimi anlayışını rafa
kaldıran, her kademedeki yönetici grubunun işlerini kolaylaştıran, bürokratik süreçlerle hantallaşan devletin hizmet
sunum hızını maksimize eden ve zamanın yönetim anlayışına hayat suyu olan bir anlayıştır. Ayrıca günümüzde
birçok devletin yeniden yapılanmasına ön ayak olan yönetim biçimidir.
3. TÜRKİYE’DE YENİ KAMU YÖNETİMİ
Yeni kamu yönetimi anlayışı, ABD ve İngiltere ile birlikte küreselleşmenin etkisiyle hızla gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında yayılmıştır. Birçok ülkede reform hareketiyle hayat bulmuş ve yönetim anlayışı
büyük bir değişim içine girmiştir. Gelişmekte olan ve Avrupa Birliği üyeliği için çaba gösteren Türkiye de bu
anlayıştan oldukça etkilenmiştir. Bu anlayış doğrultusunda kanunlar ve tüzükler oluşturulmuş, yönetim yapısında
gerekli görülen düzenlemeler yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren Weberyen bürokrasi anlayışının bir örneği şeklinde kamu
yönetimini şekillendirmiş, büyük ölçüde Osmanlı devlet bürokrasisini birtakım yeniliklerle birlikte devralmıştır.
Son elli yılda meydana gelen teknolojik gelişme ile buna bağlı olarak oluşan sosyal ve ekonomik varyasyonlar
kamu yönetiminin etki alanını daraltmıştır. Bu daraltılmış alan içinde verimli, rasyonel, etkin yönetim anlayışı ile
hizmet kalitesi ön plana çıkmış, gelişmiş ülkelerde kamu yönetiminin ağırlığı merkezden yerel yönetimlere doğru
kaydırılarak katılım ve demokrasi ilkeleri öne çıkarılmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye’de kamu yönetimi
için yeniden yapılanma kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu yönetimindeki değişim zorunluluğunun çeşitli sebepleri bulunmaktadır.
Bunları iki grupta toplayabiliriz. İlk olarak AB’ye üyelik süreci, yönetimin küreselleşmesi, liberal ekonomi
sisteminin soğuk savaş zaferi, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası baskı güçlerini sayabiliriz. İkinci olarak da
güçlenen ve büyüyen merkezi yönetimin hantallaşması, yerel yönetimlerin güçsüzlüğü, kırtasiyeciliğin artması,
tutuculuğun ve kuralcılığın üst seviyeye varması, koordinasyon ve denetim eksiklikleri, mevzuat ve yönetime
katılımda sorunlar ve yozlaşma gibi içsel problemler söz konusudur.
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Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışının ilk yansıması Turgut Özal ile birlikte 24 Ocak 1980 kararları
olmuştur. Türkiye’de temel dönüşümün başladığı bir kırılma noktasını oluşturmaktadır. ‘‘Daha az devlet daha çok
piyasa’’ ilkesine dayanmıştır ve liberalleşme politikalarının başlangıcını temsil etmektedir (Sezen, 2003: 118). 24
Ocak Kararlarının temel amaçları ekonominin dış rekabete açılması ve bu rekabet anlayışı çerçevesinde
şekillenmesi, ihracatın artırılması, ekonomide kamu kesiminin küçültülmesi, devlet müdahalelerinin asgariye
indirilmesi, yabancı sermayenin özendirilmesi, özel kesimin sermaye birikiminin özendirilmesi ve desteklenmesi,
sonuç olarak liberal ekonomi anlayışının benimsenmesi olarak görülmüştür.
Ancak Türkiye’de yaşanan 1980 ve 1997 yıllarındaki askeri darbeler, 1980, 1995, 1997 ve 2001 ekonomik
krizleri, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetleri, siyasal istikrarsızlık ve koalisyonların fikir ayrılıkları ve soğuk
savaşın küresel etkilerinden dolayı yeni kamu yönetimi anlayışı gelişimini oldukça yavaş sürdürmüştür (Çapar,
2011: 36-37). Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasi kararsızlıklar, yenilik stratejisi eksikliği, arzu ve model
eksikliği, başarısız taklitçi çalışmalar ve yenilik karşıtı sistem anlayışın benimsenmesini güçleştirmiştir.
Avrupa Birliği ile ilişkiler ve bu ilişkilerin meydana getirdiği KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi)
raporu yeni kamu yönetimi anlayışı açısından Türkiye’de çok önemlidir. 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve
Kalkınma Partisi ile de bu anlayış büyük bir güç kazanmıştır ve hızlı bir şekilde kanun ve düzenlemeleri
beraberinde getirmiştir. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, kamu personel yönetimi, kamu mali yönetimi ve
denetimle ilgili alanlarda önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası, 5176 sayılı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Yasa, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasası, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Yasa, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası, 5449 sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Yasa, 6085 sayılı Sayıştay Yasası, 6223 sayılı Kamu
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Yasası, 6328 sayılı
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ile 6728 sayılı Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ve 31 Temmuz 2009
tarihinde yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik bu
kapsamda değerlendirilebilir.
Yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte özelleştirme ve yerelleşmeye büyük önem verilmiştir. Devlete ait
birçok şirket özel sektöre satılmış, birçok kamu hizmeti de görülmesi üzere özel sektöre devredilmiştir. Kamu
politikasında yönetişim, stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi ve performans yönetimi baskın hale gelmiş ve edevlet gibi teknolojik gelişmelerden yararlanılmak amaçlanmıştır. Osmanlıdan miras kalan geleneksel bürokrasi
anlayışı yıkılmak istenmiş ve yaklaşık son 15 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni kamu yönetimi anlayışında
önemli ve büyük adımlar atılmıştır.
4. TÜRKİYE’DE
YANSIMASI

YENİ

KAMU

YÖNETİMİ

ANLAYIŞININ

YEREL

YÖNETİMLERE

Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışı ışığında yerel yönetimlerdeki reformlar 1980’li yıllardan itibaren
başlamaktadır. Bu reformların özünde küreselleşme, demokrasinin artan önemi, neo-liberalizm akımı, gelişen
teknoloji ve Avrupa Birliği kriterleri bulunmaktadır. Düzenlemelerle birlikte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi,
merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetiminin azalması, vatandaşın yönetime daha etkin bir şekilde
katılması ve geleneksel merkeziyetçi yapının zayıflatılması amaçlanmıştır. Türkiye, yerel yönetim reformunu kendi
iç dinamikleriyle gerçekleştirmekte zayıf kalmıştır ve güdeleyici bir baskı gücü olarak Avrupa Birliği bu noktada
önemli bir rol üstlenmiştir.
Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetimler üzerindeki ilk adımı, 1984 yılındaki 3030
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun ile atılmıştır. Bu yasa ile büyükşehir belediyeleri
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kurulmuş ve görev, yetki ve sorumlulukları dile getirilmiştir. Ayrıca merkezi idare ve diğer mahalli idareler ile
ilişkilerine dair esas ve usulleri de kapsamaktadır.
Amerika ve İngiltere’nin ön ayak olduğu yeni kamu yönetimi anlayışının yerel yönetimler ile ilgili
kısımları Avrupa Birliği’nce yönetimsel hedef olarak belirlenmiştir. Yerel idari birimlerin özerkliği en önemli
husus olarak ele alınmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, Avrupa Konseyi tarafından 1988 yılında Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı yürürlüğe sokulmuştur. Söz konusu Şartta, yerel yönetimlerin özerkliği ile ilgili temel
ilkeleri tanımlanmıştır. Bir Avrupa Birliği aday ülkesi olan Türkiye’de 1991 yılında TBMM kararıyla bazı
maddeleri dışında bu metni kabul etmiştir. Yönetime halkın katılım hakkından yola çıkan Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı, bunun sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin karar organlarının demokratik yöntemlerle
oluşturulmasını ve sorumlulukları, yöntemleri ve kaynakları bakımından geniş özerkliğe sahip olmalarını ön koşul
olarak belirlemiştir. Şartta öne çıkan anlayışlar; subsidiarite önceliği, yerel yönetimlerin yetki genişliği ve orantılı
kaynak sağlanması, merkezi yönetimin etkisinin kırılması ve hukuku ön plana çıkartılması olarak sayılabilmektedir.
Türkiye’de yapılan yerel yönetimler hakkındaki düzenlemeler bu Şartta uygun olarak tasarlanmaktadır.
90’lı yıllarla birlikte reform çalışmaları boyut değiştirmiş, kamu yönetiminin niteliğini değiştirmeye
yönelik yapısal reform çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çerçevede 1991 yılında yerel yönetimlerin güçlendirilmesine
yönelik öneriler içeren ‘‘Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu’’ hazırlanmıştır. Bu dönemde tüm dünyada
ağırlığı hissedilen Yeni Kamu Yönetimi anlayışı, 1998 yılında yürürlüğe giren Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı
aracılığı ile yerel yönetimler bünyesinde uygulamaya aktarılmıştır. Merkezin yetki ve sorumluluklarının yerel
lehine azaltılmasına yönelik bu yeni anlayış 2000’li yıllarda pekiştirilmiştir. 2000’li yıllarda Başbakanlık tarafından
‘‘Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim’’ adlı bir rapor da yayımlanmıştır (Emini, 2009: 35).
Türkiye’de ciddi anlamda yerel yönetimlerde yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesindeki reform
çalışmaları, 2004 yılından itibaren başlamıştır. İlk olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 10 Temmuz
2004 yılında kabul edilmiştir. Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek,
büyükşehir belediyesinin görev ve sorumluluklarını tam olarak belirlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin,
verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak olarak belirlenmiştir (www.resmigazete.gov.tr, 2017). 3030 sayılı
kanunun eksiklikleri giderilmeye çalışılmış ve büyükşehir belediyelerinin kazanımı kriterleri daha çok
zorlaştırılmıştır.
5216 sayılı Kanun büyükşehir belediye meclisinin kurumsal yapısına ve işleyişine yönelik olarak ayrıntılı
düzenlemeler getirmemiştir. Kanunun, Büyükşehir meclis kararlarının kesinleşmesi noktasında getirdiği temel ve
dikkat çeken yenilik büyükşehir belediye başkanına, büyükşehir meclisinin kararlarını aynen veya değiştirerek
kabul etme yetkisinin tanınmış olmasıdır. Kanunla, büyükşehir belediye başkanı ilçe ve ilk kadem belediyeleri ile
büyükşehir meclisi üzerinde doğrudan bir onay makamı olmaktan çıkarılmış ve daha demokratik bir yapılanma
oluşturulmuştur (Öner, 2006: 343).
Kanun’un genel gerekçesinde, kentsel nüfusun artmasının hizmet talebi ve maliyetlerinde de artışa neden
olduğu, kentlerin küresel ekonomide büyük bir pazar, ticaret merkezi ve ulusal ekonominin motoru olduğu ifade
edilmiştir. Böylesi önemli yönetsel birimlerin çözüm bekleyen pek çok sorunu olmasına rağmen ilk sırada yönetim
yetersizliğinden kaynaklanan sorunlara yer verilmiştir. Sorunların anakentin bütününden kaynaklandığı halde
çözüm için gerekli yetki ve mali kaynaklar birden fazla mahalli idare birimi arasında paylaştırıldığı için anakent
yönetimlerinin teşkilat yapısı, hizmet üretme kapasitesi ve mali kaynaklarıyla sorunların üstesinden gelmesini
imkansızlaştırdığı ve yönetimde etkinlik ve verimliliği ortadan kaldırdığı belirtilmiştir. Ayıca mevcut yapıda
planlama ve koordinasyon ile ölçek ekonomisinin getirdiği avantajlardan da yararlanılamadığından söz edilmiştir
(Lamba, 2014: 140).
Yerel yönetim reformlarından biri de 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’dur. Kanunun
amacı; il özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir (www.resmigazete.gov.tr, 2017). Kanun’un genel gerekçesinde merkezi devlet yapılarının
tüm dünyada aşınmasına ve adem-i merkeziyetçi yapıların güçlenmesine yol açan kimliksel ve yönetime katılma
taleplerindeki artışa vurgu yapılmıştır. Yerelleşmenin, demokrasinin garantisi olduğu bundan dolayı her yerelin
kendi içinde bir merkez oluşturmasının temsili demokrasinin temel özelliklerinden biri olduğu belirtilmiştir (Lamba,
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2014: 141). Kanun ile il özel idareleri ile belediyelerin arasında görev konusu ve görevin yerine getirileceği yer
yönünden meydana gelebilecek görev ve yetki uyuşmazlığı sorunu da giderilmiştir.
Kanun’un il özel idaresinin özerkliğine yönelik getirdiği düzenlemeleri aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür (Parlak, 2005: 195):
- Valinin il genel meclisi başkanı olmasına son verilmesi, meclis başkanın seçimle belirlenmesi,
- İl genel meclisi kararlarının kesinleşmesi için valinin onayından geçme zorunluluğunun kaldırılması ve sadece
kararların valiye bildirilmesi şartı getirilmesi,
- İl özel idaresi bütçesinin kesinleşmesi için İçişleri Bakanlığı’nın onay şartının kaldırılması ve meclisin kabulüyle
bütçenin yürürlüğe girmesi,
- İl genel meclisinin fesih nedenlerinin azaltılması,
- İl özel idarelerinin il genel meclisinin kararıyla görev alanıyla ilgili uluslararası teşekkül ve organizasyonlara
kurucu üye ya da üye olabilmesi, ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilmesi,
- Ulusal düzeyde yerel yönetimlerle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, dernekler, vakıflar ve meslek odaları ile ortak hizmet projesi gerçekleştirebilmesi.
Yerel yönetim reformları ile ilgili bir başka düzenleme ise 26.05.2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli İdare
Birlikleri Kanunudur. Bu Kanunun amacı; yerel yönetimlerin hukuki statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini,
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kanun, yerel yönetimlerde etkinliğin ve
verimliliğin sağlanması, mevzuat sorunlarının aşılması, örgütlenme eksikliğinin giderilmesi ve özellikle kamu
hizmetlerinde ölçek büyütmeye yönelik önemli düzenlemelerden biridir (Kerman vd., 2012: 78). Gerekçede, Yeni
kamu yönetimi anlayışının, yönetimde etkinlik ve verimliği temel aldığı belirtilmiş ve geleceğin belirsizliklerine
karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara hızlı ve uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın
temel gerekleri arasında sayılmıştır. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve
değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin çalışma yöntemleri, süreçleri ve amaçlarının da değişimin konusu
olacağı, bundan dolayı bu idarelerde, aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük
birimlerin oluşturulması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerektiği ifade edilmiştir. Esnek ve yatay
örgütlenmenin yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasının, kamunun girişimci ve rekabet edebilir
olması gerektiğine vurgu yapılmasının adem-i merkeziyetçilikle de uyumlu olduğu belirtilmiştir (Lamba, 2014:
141).
13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu yerel yönetimlerde reform
çalışmalarının en önemli basamaklarından biridir. 5393 sayılı Kanunun genel gerekçesinde dünyada bir değişim ve
dönüşüm süreci yaşandığı, bu süreçte yeni kamu yönetimi, etkinlik, verimlilik, katılım, çoğulculuk, saydamlık,
öngörülebilirlik, hesap verebilirlik ve sonuç odaklılık gibi kavram ve anlayışların ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
Bu dönüşümün aynı zamanda merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak
dağılımının da yeniden düzenlenmesini ve genelde mahalli idarelere, özelde ise belediyelere daha fazla yetki,
sorumluluk ve kaynak verilmesini beraberinde getirdiği belirtilmektedir. Aynı zamanda, katılımı artırmak,
demokrasiye işlerlik kazandırmak, yerel halkın memnuniyetini sağlamak, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’na ve Avrupa Birliği’nin mahalli idarelere yaklaşımına uyum sağlamak için de mahalli idarelere daha fazla
yetki, sorumluluk ve kaynak verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu amaçla, belediyeler ve merkezi yönetim ile
mahalli idareler arasındaki görev, yetki ve kaynak dağılımını yeniden düzenlemek için 5393 sayılı Belediye
Kanunu çıkarılmıştır. Gerekçede kanun çıkarılırken, bir yandan devletin üniter yapısına, anayasa’da yer alan
idarenin bütünlüğü ilkesi ile idarenin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayanıldığı, diğer yandan Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ve Türkiye’nin adaylık sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği’nin mahalli
idarelere yönelik genel yaklaşımının göz önünde bulundurulduğu belirtilmektedir.
Hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması öngörülerek belediye
yönetimlerinin daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışı benimseyecekleri düşünülmüştür. Katılıma ilişkin
yeniliklerin başında hemşerilerin belediye meclislerine ve ihtisas komisyonlarına katılma ve görüş bildirmeleri ile
herkesin görüşünü açıklama imkanı bulacağı Kent Konseylerinin kurulmasına ilişkin düzenlemeler yer almıştır.
Belediyelerde etkinlik ve verimliliğin, hazırlanacak olan beş yıllık stratejik planlar, performans programları ve
faaliyet raporları ile arttırılması hedeflenmiştir. Gerekçede, belediyelerin Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun
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olarak, imtiyaz verme veya yap-işlet-devret modeliyle bazı iş ve hizmetleri yaptırmanın yanında, birçok iş ve
hizmetleri yaptırma veya işlettirme yöntemlerini kullanmaya da yetkili olacaklarından söz edilmiştir. Ayrıca
belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile kamu-özel ortaklığı şeklinde işbirliği
yapabilecekleri, mahalli idarelerin kendi aralarında da rekabetçi bir anlayışın hakim olacağı belirtilmiştir (Lamba,
2014: 142). Kanunla, il ve ilçe merkezleri hariç, belediye kurulması için gereken nüfus sayısı 2000’den 5000’e
çıkarılmıştır. Bununla hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi ve kaynak israfının
önlenmesi amaçlanmıştır.
5393 sayılı Kanun, düzenlemelerin kapsamı, yöntemi, sınırları, idarenin birliği ve bütünlüğü ile anayasanın
da belirttiği üniter yapının korunması konularında birçok eleştiri almıştır. Ayrıca kanun yeni bir denetim anlayışını
da beraberinde getirmiştir. Buna göre; ‘‘belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun
halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine yetkili
sulh hukuk hakimi tarafından belirlenmesi durumunda’’ İçişleri Bakanının, hizmetin özelliğine göre makul bir süre
vererek belediye başkanından hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini istemesi öngörülmüştür. Söz
konusu aksamanın giderilmemesi durumunda, İçişleri Bakanının o ilin valisinden hizmetin yerine getirilmesini
istemesi kararlaştırılmıştır. Bu düzenlemenin amacı da, aksamalardan dolayı halkın hayatının zorlaşmasını önlemek,
kamu hizmetlerini kesintisiz sunmak ve merkezi idarenin harekete geçmesine imkan sağlamak olarak ifade
edilmiştir (www.resmigazete.gov.tr, 2017).
Yerel yönetimlerle ilgili en geniş kapsamlı son düzenleme ise 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dur. Kanunun gerekçesi, kendisinden önceki büyükşehir
belediyesi kanunları ile benzerlik taşımaktadır. Saydam, etkin, verimli, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışının var
olabilmesi adına yerelin güçlenmesi savunulmaktadır. Ancak yerelde birçok yönetimin birlikte işliyor olması
halinde planlama ve koordinasyonun yeterli olarak sağlanamadığı görüşüne dayanılarak büyükşehir belediye
yönetimleri savunulmaktadır. Böylelikle kaynak israfının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda
bölgede küçük ölçekte yer alan yönetimlerin sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi artan sorunlar karşısında hizmet
üretme ve sunma imkanlarının kısıtlı olması sorununun da önüne geçilebilecektir (Önez, 2015: 254).
6360 sayılı kanunda yeni kamu yönetimi anlayışı ve anayasa ile çelişen maddeler de bulunmaktadır. Kanun
ile büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluğu artarken bir taraftan da kurula Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıkları vasıtasıyla merkezi yönetimin etkinliği arttırılmaktadır. Ayrıca yine kanun ile köyler ilçe belediyenin
birer mahallesi olarak belirlenmiştir. Bu da yerellik ilkesine aykırı bir tutumdur. Bu yeni düzenleme Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’na da aykırıdır. Tüm bunların yanında, büyükşehir belediyelerindeki il özel idarelerinin
kaldırılması ve büyükşehir olmayan illerde kaldırılmaması, 1982 anayasasındaki ‘‘Yönetimde Genellik’’ ilkesine
aykırıdır (Altunsoy ve Önalp, 2015: 60-61).
Son yıllarda küreselleşme, rekabet ve AB üyelik sürecinin de etkisiyle bölgesel kalkınmanın öneminin
artması, bölgesel kalkınma anlayışında da önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Türkiye’de de 08.02.2006
tarihinde çıkarılan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile
bu değişikliklere uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Kanun’un genel gerekçesinde, dünyada bölgesel gelişme
planlarının hareket noktasının sadece bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını gidermeye yönelik olmadığı,
sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı olması ve yerel aktörlerin çabalarını, yerel
potansiyelleri ve dinamikleri, stratejik yaklaşımı, öğrenmeye dayalı uygulamaları içerdiğinden söz edilmiştir.
Bundan dolayı, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak
yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık
ve insan odaklı programlar, gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi aşamalarında yerelde teknik
kapasitesi yüksek bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut yapının yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmede yetersiz kalması bölgesel gelişme ve yerel kalkınmanın
kurumsallaşmasını engellemiştir (Lamba, 2014: 143).
Ajanslara verilen görevler arasında; bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından
yürütülen ve önemli görülen diğer projelerin izlenmesi, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi de sayılmıştır. Bu hüküm ile bugüne kadar hep icracı organlar olmaktan çok
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danışma organı şeklinde yapılandırılan kamu, özel ve sivil toplum temsilcilerinin birlikte bulunduğu oluşumlar, bu
şekilde ilk kez bir kamu örgütünün icra gücü bulunan kademelerinde yer almıştır.
Ajansların bölgelerde kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına, yerel yönetimlerde kapasitenin
geliştirilmesine, ideal büyüklükte ve ölçekte planların yapılmasına, karar alma ve uygulama yapılarının
katılımcılığa açık olması sayesinde toplumun kalkınma sürecine doğrudan ve aktif katılımını sağlayarak yerel
sahiplenmeyi pekiştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca ajansların teşkilat yapısının, kamu-özel
sektör ortaklığı anlayışına uygun, geniş katılımlı, teknik kapasitesi yüksek, etkin bir özel sektör kuruluşu gibi
faaliyet gösterecek şekilde tasarlandığı, istihdam usulleri bakımından ise işe alma ve ücret ödemede uzmanlığa,
performansa dayalı ve başarıya odaklı bir personel yapısı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Yeni kamu
yönetiminin, desantralizasyon, rekabet, yönetişim ve yönetsel ve mali anlamda kendi kendine yetebilen birimler
oluşturulması ilkeleri ile uyumlu olduğu görülmüştür (Lamba, 2014: 143).
5. YEREL YÖNETİM REFORMLARININ ETKİSİ
Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan, karar organları yerel halkça seçilen, görev ve yetkileri yasalarla belirlenen, özel gelirleri ve bütçesi olan ve
kendine özgü örgüt yapısı ve personeli bulunan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanabilir. Bu nitelikleriyle yerel
yönetimler demokratik yönetim yapısının temel unsurlarından birisini oluşturmakta ve sosyolojik etkenlerin yanı
sıra, özellikle yerel kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği artırmak amacıyla hemen her toplumda bu
yönetimlere yer verilmektedir. Yeniden yapılandırma arayışlarındaki temel güdü, bu kuruluşların çağdaş gelişmeler
ışığında günün koşullarına uyarlanması, halkın talep ve beklentilerine duyarlı bir şekilde daha kaliteli, daha hızlı,
daha verimli ve etkin hizmet sunmalarının sağlanmasıdır. Bu çerçevede Türkiye’de de benzer gerekçelerle yerel
yönetimlerin yeniden yapılandırılması temel bir ihtiyaç haline gelmiş ve uzun yıllardır sürekli olarak kamu
yönetiminde reform çabalarının en önemli unsurlarından birini oluşturmuştur. Bu yöndeki arayışlar giderek
güçlenmiş ve son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin olarak kapsamlı reformlar gerçekleştirilmiştir (Urhan, 2008: 85).
Getirilen düzenlemeler dünyadaki çağdaş, modern yerel yönetimler anlayışına Türkiye’nin de katılmak
istemesi açısından önemli adımlardır. Ülkemizde anlaşıldığının aksine ‘‘reform’’ kelimesi bir süreci ifade
etmektedir. Yönetimin yeniden yapılandırılması birkaç düzenlemeyle bir anda olabilecek bir husus değildir (Urhan,
2008: 101). Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hem küresel eğilimlerle uyumlu hem de söylem düzeyinde de olsa
ulusal öncelikler arasında yer alan politikaların arasındadır. Yerel yönetimlerin idari ve mali anlamda
güçlendirilmesi ve bunu takiben yerel yönetimlere yetki ve görev devirleri hem 9. Kalkınma Planı’nda hem de 61.
Hükümet Programı’nda yer bulmuş ifadelerdir.
İncelenen kanunların genel gerekçelerinin neredeyse tamamında etkinlik, verimlilik ve şeffaflık ilkelerine
yer verilmiştir. Kanunsal düzenlemelerde, hesap verebilirlik, şeffaflık, yetki ve sorumluluk dengesi, performans
yönetimi, stratejik planlama ve mali denetimle ilgili ilkeler ön plana çıkmıştır. Yerel yönetim, merkezi yönetim,
mahalli idare birlikleri ve kalkınma ajansları ile ilgili kanunların genel gerekçelerinde, kamu yönetimi anlayışındaki
değişikliklerden ve yeni kamu yönetiminden de söz edilerek, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılığa
vurgu yapılmıştır. Yerel yönetimlere yetki ve kaynak devri sağlanarak desantralizasyonun gerçekleştirilmeye
çalışıldığı tespit edilmiştir. Yeni kamu yönetiminin temel bileşenlerinden biri olan kaynak kullanımında disiplin ve
daha düşük maliyetle daha iyi hizmet üretme hedefi doğrultusunda, yerel yönetimlerde ölçek büyüterek ölçek
ekonomisinin avantajlarından yararlanılmak istenmiştir. Düzenlemelerle, daha yatay bir örgütlenmeye sahip,
girişimci ve rekabet edebilir, bürokratik yapıdan uzak, esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması hedeflenmiştir
(Lamba, 2014: 147).
Yerelleşme ve demokrasi arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Vatandaşlara daha fazla söz hakkı tanıma
ve tercih imkanı sunma, en iyi şekilde yerel yönetimlerde uygulama alanı bulmaktadır. Yerel yönetimler tüketici
tercihlerini daha iyi tespit etme imkanına sahiptirler ve halka daha iyi bir şekilde hizmet götürmektedirler. Halka
daha yakın oldukları içinde onların katılımını daha kolay sağlayabilmektedirler. Yapılan reformlarda yerelleşme
izleri çok belirgin olarak görülmekte ve bu ilke çıkartılan yeni kanunlara hakim olmaktadır.
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Yerel yönetim reformları iç ve dış dinamiklerin de etkisiyle yeni kamu yönetimi anlayışına uygun şekilde
yapılmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde tüm yerel yönetim düzeyindeki birimler hakkında düzenleyici kanunlar
oluşturulmuştur. Bir takım eksikliklerle beraber reform hareketi uygulamaya konmuş ve bu yolda ilerlemeye devam
edilmiştir. Yerel yönetim düzeyinde yeni kamu yönetimi anlayışı oluşturulmaya çalışılmış ve bu büyük ölçüde
başarılmıştır.
6. SONUÇ
Küreselleşmenin büyük bir güç kazandığı ve bilgiye erişimin çok hızlı olduğu günümüz dünyasında,
ekonomik, siyasal ve toplumsal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi yönetim alanında da büyük bir değişim
yaşanmaktadır. Bu bağlamda kamu yönetimi de dünyada meydana gelen bu değişimlerden nasibini almış ve yeni
değerler istikametinde değişim göstermiştir. Bu dönüşüm sürecinde gerek iç gerekse dış faktörler önemli rol
oynamıştır.
Günümüzde idari reform uygulamalarının ilk basamağı, 90’lı yılların ikinci döneminde ortaya çıkan Yeni
Sağ Düşüncesi ile gerçekleşmiştir. Bu düşüncenin asıl hedefi devleti olabildiğince asli görevlerine çekip küçültmek
ve piyasa temelli bir kamu yönetimi inşa etmektir. Yeni sağ ve neo-liberal düşünürler tarafından şekillenen yeni
düzenlemeler, küçüğe ve yerele büyük önem vermiştir. Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve etkin olmaması,
mevcut kuruluşları günün koşullarına uygun hareket etmemesi, savaşlar ve krizlerin bir türlü etkisiz hale
getirilememesi, yaşanan küreselleşme ve teknolojik geri kalmışlık yeni sağcıları haklı çıkarmıştır.
Reform kapsamında kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, insan, örgüt ve yöntem unsurlarında
gerçekleştirilmektedir. Bu dönüşüm yapılandırılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı ilkeler mevcuttur.
Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür (Tutum, 1971: 42):
1. Reform, ülkenin sosyal, ekonomik ve politik düzenini, yapısını, geleneklerini ve anlayışını dikkate alarak
gerçekleştirilmelidir.
2. Reform aşamalı, dikkatli ve kararlı bir şekilde yürütülmelidir.
3. Reform önceden planlanmalı, bu aşamada reformun stratejisi, belli başlı safhaları, öncelikleri belirlenmelidir.
4. Reformun uygulanması için sürekli nitelikli teknik kuruluşlar oluşturulmalı ve örgütlenmeye gidilmelidir.
5. Reform hakkında araştırma, inceleme ve uygulama yapacak, kamu yönetimi alanında uzmanlaşmış personel
yetiştirilmelidir.
6. Reformun temelini oluşturan personel sorunlarına öncelik ve ağırlık verilmelidir.
7. Kamu personelinin ve halkın reformu kabulünü kolaylaştırıcı psikolojik ortam oluşturulmalıdır.
8. Reformun direnmeye yol açacağı göz önünde bulundurularak bu durumun külfetine ve maliyetine hazırlıklı
olmak gereklidir.
Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yapılan yerel yönetimler reformu, Avrupa Birliği ve
küreselleşme etkisiyle başlatılmış, ancak uygulamada herhangi bir olumsuzluk oluşmasa da gerekli hukuksal
zeminin ve yönetimsel altyapının tam olarak yapılandırılmadığı görülmektedir. Bu özellikle kendini 6360 sayılı
kanunda çok belirgin göstermiştir. Bu sorunlar kendini başta mali ve üniter devlet oluşumunda göstermektedir;
yerel yönetimlere verilen görevler ile mali yapısı pek uyuşmamakta ve genellikle borçlanma yoluyla açık telafi
edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de yaşanan bölücü hareketler de üniter yapıyı öne çıkarmakta ve coğrafi
olarak bölünme tehlikesinin kamuoyunda endişelere yol açtığı görülmektedir. Tüm bunların yanında kanunlardaki
anayasaya aykırı uygulamalar da gözden geçirilmeli ve kanunlarda ikililik yaşanmamalıdır.
Kuşkusuz arzu edilen, yerel yönetimlerin merkezin vesayeti yerine giderek daha fazla gelişmiş
demokrasilerde olduğu gibi, vatandaşın denetimi altında olmasıdır. Fakat ülkemizde vatandaşların yerel
yönetimlerin karar alma süreçlerine katılmaları, uygulamaları izleme ve denetlemeleri, hesap sormaları ve bunun
araç ve yöntemlerinin eksikliği anlamında ciddi bir demokrasi açığı bulunmaktadır. Bu demokrasi açığı hem
kurumsal yapılardaki eksiklikler hem de geleneksel vb. faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Genel olarak baktığımızda yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde oluşturulan düzenlemeler büyük bir
ölçüde amacına ulaşmış ve yerel yönetimler merkezi yönetim karşısında güç kazanmıştır. Bu düzenlemeler büyük
bir oranda sadece son 15 yılda gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden düzenlemelere daha sürecin başlangıcı diyebiliriz.
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Çünkü reformların devrim şeklinde gerçekleşmesi ekonomik ve sosyal sorunlar doğurabilmektedir. Bu bir süreçtir
ve süreç akışı içerisinde değişimler meydana gelmektedir. Son yıllarda yerel yönetim düzeyinde reformlar oldukça
yavaşlasa da ilerleyen dönemlerde yeni kamu yönetimi anlayışı akımının devam edeceği öngörülmektedir.
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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.
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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).
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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
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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
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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.

İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda (Kalkınma Bakanlığı) yapılan görüşme notları, 19 Ocak
2010.
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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
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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
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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

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.
3
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2011

26,1

2012

27,1

2013

30,7

2014

26,9
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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.
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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).

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.
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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).
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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.
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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.
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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
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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 20022007 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.

881

882 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

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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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GELİR YAPILARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ: 2006-2015
Yrd. Doç. Dr. Bilge Hakan AGUN
Trakya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Prof. Dr. Mahmut GÜLER
Trakya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
ÖZ
İdareler arası mali ilişkiler bağlamında kamu ekonomisinin fonksiyonlarından kaynak ayrımında
etkinliğin sağlanması fonksiyonunun ve yerel yönetimlerin harcama sorumluluklarını yerine getirebilmeleri,
onların ancak finansman kaynaklarına sahip olmaları ile mümkündü. Diğer bir deyişle, yerel yönetimlerin mali
özerkliğinin sağlanması için gelir bölüşümünün adil bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Diğer taraftan mali
özerkliğin sağlanabilmesi için yerel yönetimler öz gelirlerinin toplam gelirler içinde oranın yüksek ve bu gelirleri
kontrol edebilmeleri şarttır.
Yerel yönetimlerin gelirleri iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta öz gelirler, ikinci grupta ise transfer
gelirleri yer almaktadır. Öz gelirler de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Birincil nitelikli öz gelirler ki bunlar
vergi, harç, katılma payı ve ücretten oluşurken (kullanıcı bedeli), ikincil nitelikli öz gelirler ise teşebbüs ve mülk
gelirleri, kişi ve şirketlerden alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, faizler ve cezalar ve sermaye
gelirlerinden meydana gelmektedir. Transfer gelirleri ise vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar, merkezi
yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış ve yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar ve
proje yardımlarından oluşmaktadır.
Çalışmamızda, ilk olarak yönetimler arası gelir bölüşümüne yönelik teorik çerçeve çizilecek, ikinci olarak
Büyükşehir belediyelerinin gelir kaynaklarına hukuki bağlamda yer verilecek, üçüncü olarak büyükşehir
belediyelerinin toplam gelirleri içerisinde öz gelirleri ile transfer gelirlerinin karşılaştırması yapılacak, son olarak
da mali özerklik bağlamında öz gelirlerinin artırılmasına yönelik değerlendirilmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Sözcük: Belediye, Yerel Yönetim, Mali Özerklik, Büyükşehir Belediyesi, Yerel Demokrasi

Assessing the Income Structures of the Metropolitan Municipalities: 2006-2015
Abstract
In order to ensure that the allocation of the sources from the public economy functions in terms of the
financial relations between the administrations, and to enable local administrations perform their responsibilities,
and to make them have financing resources, in other words, in order to provide the financial autonomy of local
administrations, the sharing of the income must be handled with justice. In addition, local administrations must
be able to control their core incomes for financial autonomy.
The incomes of local administrations are divided into two groups. The core incomes of local
administrations are classified in the first group, and the transfer incomes are classified in the second group. The
core incomes are also divided into two sub-classes. The first one is the qualified core incomes, which consist of
taxes, fees, participation fee, and prices (user costs); the second ones consist of the enterprise and property
incomes, donations received from persons and companies and special incomes, interests, penalties and capital
incomes. The transfer incomes, on the other hand, the shares received from the taxes and fee incomes, donations
received from administrations that are included in the central administrations budget, and donations received
from other administrations, and project aids.
In our study, firstly, a theoretical frame will be drawn for the sharing of income among administrations;
secondly legal aspect of metropolitan municipalities will be provided; and as the third item, the core incomes and
transfer incomes of the metropolitan municipalities will be compared; and as the final item, assessments will be
made on increasing the core incomes in terms of financial autonomy.
Key Words: Municipalities, Local Administration, Financial Autonomy, Metropolitan Municipalities, Local
Democracy
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1. GİRİŞ
Yerel düzeyde kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesi için her ülkede yerel yönetimlerin
varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat her ülkenin yerel yönetim yapısı o ülkenin yönetsel, siyasal ve
tarihsel geçmişine göre farklılıklar göstermektedir. Bu durum iki farklı tartışmayı ön plana
çıkarmaktadır Bunlardan birincisi yerel yönetimler için demokrasi, ikicisi ise yerel hizmetlerin etkin
ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Kimi ülkelerde yerel kendi kendine yönetim alışkanlığı
merkezi düzeyde devlet aygıtının olmadığı dönemlere kadar uzanmaktadır. Bu tarihsel durum yerel
demokrasinin ve yerel yönetimlerin özerkliğinin önemini ortaya koymaktadır. Yerel yönetimlerin
özerkliğinin çok çeşitli bileşenleri ve sonuçları vardır. Elbette yerel yönetimlerin özerkliği sınırsız
değildir ve yerel yönetimlerin yönetimde bütünlüğün (merkezle yerel arasında) sağlanması açısından
denetimi zorunludur. Fakat bu denetimin de sınırlı ölçülerde olması gerekmektedir. Bu bağlamda
özerkliğin gerçekleşmesinin bir koşulu yerel yönetimlerin akçal durumlarını güçlendirmek ve bunu
yaparken, yerel yönetimlere kendilerinin toplayıp harcayabilecekleri gelir imkânları yaratmaktadır.
Dolayısıyla yerel yönetimler için kendilerine ait yerel öz gelirler önem kazanmaktadır. Yerel öz
gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı ne kadar yüksekse yerel mali özerkliğin gerçekleşme ihtimali
de o derece artmaktadır. Bunun aksine, merkezden yapılan transferlerin toplam gelirler içindeki
oranını yüksekliği ise mali özerklikten uzaklaştırıcı bir sonuç yaratmaktadır.
Yerel yönetimler açısından ikinci önemli durum olan hizmetlerde etkinlik ve verimlilik tam da
yerel mali özerkliğin alt yapısını oluşturmaktadır. 20. yüzyıldan sonra yerel yönetimlerin hizmet
gerçekleştiren devlet kurumları olma özelliklerini ön plana çıkartan gelişmeler yaşanmıştır.
Sanayileşme, kentleşme ve buna koşut olarak gecekondulaşma, bilimsel alanda yapılan gelişmeler ve
buna bağlı olarak yerel hizmetlerde çeşitliliğin artması yerel yönetimlerin hizmet öncelikli kurumlara
dönüşmesindeki önemli gelişmeler olarak ön plana çıkmaktadır. Yerel yönetimlerde artan hizmet
çeşitliliği ve bu hizmetleri gerçekleştirme isteği onları yüksek düzeyde bilgi birikimi ihtiyacı ile karşı
karşıya bırakmıştır. Aynı zamanda kentleşmeden kaynaklanan hızlı nüfus artışı ve kıt kaynakları en
etkin bir şekilde kullanma zorunluluğu, yerel yönetimleri elindeki kaynakları en optimum biçimde
kullanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda kıt kaynakların etkin ve verimli sunulması; küçük küçük
parçalardan oluşan yerel yönetim anlayışından, sağlamıştır. Dolayısıyla küçük yerel birimler
demokrasinin temelini oluştursa da yaşanan gelişmeler büyük kentlerde toplulaşmayı zorunlu
kılmaktadır. Bu gelişmeler sonucu ilk olarak batılı kentlerde başlayan büyükşehir yönetimi,
Türkiye’de 1983 yılında ilk olarak üç büyük kentte büyükşehir belediye yönetiminin kurulması ile
belirmiştir. Büyükşehir belediyelerinin kurulması aynı zamanda büyükşehir belediyeleri için kaynak
paylaşımı sorununu da gündeme getirmiştir.
Bu çalışmada ilk olarak yönetimler arası gelir bölüşümüne yönelik teorik çerçeve çizilerek,
neden gelir bölüşümüne ihtiyaç olduğu tartışılacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de büyükşehir
belediyelerinin gelir kaynakları incelenecek ve gelir kaynakları içinde yer alan öz gelirler ile
merkezden yapılan transferler ele alınacaktır. Özellikle büyükşehir belediyelerinin toplam gelirleri
içerisinde öz gelirleri ile transfer gelirlerinin karşılaştırması yapılacak, son olarak da mali özerklik
bağlamında öz gelirlerinin artırılmasına yönelik değerlendirilmelerde bulunulacaktır.
2. İDARELER ARASINDA İLİŞKİLER VE AKÇAL DENKLEŞTİRME
Ulusal sınırlar içinde toplumun ihtiyaç duyduğu ve kıt kaynak niteliğinde olan mal ve
hizmetler bir taraftan devlet marifetiyle, diğer taraftan özel sektör marifetiyle üretilmektedir. Fakat
mal ve hizmetler üretirlerken kamunun ve özel sektörün amaçları her zaman örtüşmemektedir. Özel
sektörün öncelikli amacı -yapısı gereği- ürettiği mal ve hizmetten maksimum düzeyde kar elde etmek
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iken, kamunun öncelikli amacı her zaman1 kar elde etmek olmayıp, bazı durumlarda toplumsal fayda
öncelikli hedef olabilmektedir. Özel sektörün ürettiği mal ve hizmetler yerel yönetimler maliyesinin
teorik yaklaşımı açısından sorun teşkil etmemekle birlikte, kamu tarafından üretilen mal ve
hizmetlerde –hizmetin üretilmesinden kaynaklanan- sorunlar yaşanabilmektedir. En temel sorun kamu
(devlet) tarafından üretilen mal ve hizmetleri hangi kamu kuruluşunun, ne kadar üreteceğidir? Üstelik
bu sorunun cevabı henüz çok kolay bir şekilde verilebilmiş değildir. Bu soru/sorun ülkelerin yönetsel
sistemlerine bağlı olarak daha çetrefilli hale de gelebilmektedir. Örneğin federal yapılı devletlerde
yönetsel sistem üç düzeyde oluşmaktadır: Federal devlet, federe devlet ve yerel yönetimler. Buna
karşın merkeziyetçi yapıya sahip ülkelerde yönetsel yapılanma iki düzeyde; merkezi yönetim ve yerel
yönetimler biçimde düzenlenmiştir. Dolayısıyla federal yapılı ülkelerde hangi hizmetin hangi
düzeydeki kurumlar tarafından gerçekleştirileceği merkeziyetçi yapılı ülkeler göre daha karmaşıktır.
Görüldüğü üzere merkeziyetçi ülkelerde sorunun çözümü daha kolaydır. Çünkü bu ülkelerde hizmetler
bir taraftan merkezi düzeyde örgütlenmiş kurumlar, diğer tarafta ise yerel düzey arasında
paylaşılmaktadır. Fakat sorun bu kadarla sınırlı değildir. Çünkü bu hizmetlerin paylaşımını idareler
arasında gerçekleştirdikten sonra, hizmetler için gerekli kaynakların neler olacağı ve bu kaynakların
paylaşımı da ayrı bir sorun olmaktadır. Dolayısıyla hangi hizmetin merkez, hangi hizmetin yerel
idarelerce gerçekleştirileceğinin belirlenmesi yerel mali sistem açısından önemlidir. Çünkü devlet
açısından amaç üretilen mal ve hizmetlerde etkinliği ve verimliliği sağlamaktadır (Bkz. Tortop, 2006
ve Yenal, 1989).
İster federal yapalı, ister üniter yapılı ülkeler olsun bir taraftan gelirlerin diğer taraftan
hizmetlerin paylaştırılması idari ve mali tevzini zorunlu hale getirmektedir. Üniter devletlerde bir
kısım ortak ihtiyaçlar merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilirken, diğer bir kısım ihtiyaçların
temini görevi yerel yönetimlere verildiğine göre, bu görevin yerine getirilmesine imkân verecek, gelir
kaynaklarının da onlara sağlanması, mali kaynakların merkezi idare ile bu idareler arasında
paylaştırılması ve doğal olarak böyle bir paylaştırma işleminin de belirli esaslara, kurallara bağlanması
gerekmektedir (Akgül, 2006;45). Akçal denkleştirme de denilen mali tevzin, yerel yönetimlerle devlet
arasında sadece gelirin paylaşılmasından ibaret olmayıp,
hizmetin (dolayısıyla giderin) de
paylaştırılmasını içermektedir. Bu bağlamda sadece gelir açısından paylaşım değerlendirmesi, konuya
dar açıdan bakmak olur. Kamu gelirlerinin, federal ya da ulusal devletlerle federe devlet veya yerel
yönetimler arasında bölüşülmesine ilişkin düzenleme ve bu yönetimlerin vergi koyma yetkilerinin
kapsamının ve sınırlarının saptanmasına yönelik bakış, akçal denkleştirmeye dar açıdan bakan bir
yaklaşımdır. Oysa geniş anlamda akçal denkleştirme tanımı yapmak gerekirse, merkezi ve federe
devlet ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerden doğan bütün yönetimsel, akçal soruların tanımda yer
alması gerekir (Keleş, 2009; 344). Yönetsel veya siyasal yapısı ne olursa olsun her ülkenin idareler
arasında akçal denkleştirme yapma zorunluluğu vardır. Birincisi, her ülkede merkezi yönetim ile yerel
yönetimler arasında hizmetler için bölüşülen kaynak aynıdır. İkinci olarak, tüm vatandaşlar devlet
karşısında eşit haklara sahiptir. Dolayısıyla eşitler arasında eşitliği sağlamak devletin görevidir. Bu
bağlamda ülkenin farklı köşelerinde yaşayan vatandaşlara eşit düzeyde ve aynı standartta hizmet
götürmek devletin görevidir. Son olarak belediyelerin hizmetleri gerçekleştirirken görevlerinin neler
olduğunu ve bu görevler karşısından gelirlerinin de yaklaşık olarak neler olacağını bilmeleri gerekir.
Bu anlamda idareler arasında akçal denkleştirme ekonomik, siyasal ve toplumsal, yönetimsel
nedenlerle zorunludur (Keleş,1987; 64). Ekonomik, siyasal ve yönetsel nedenlerle yapılan akçal
denkleştirme mali özerklikle doğrudan ilgilidir. Merkezi yönetimden bağımsız bir biçimde gelir elde
eden yerel yönetimlerin, yapacağı hizmetlerde katma değer ortaya çıkarması beklenir. Dolayısıyla
yerel yönetimlerin mali olarak başarılı olmaları, onların özerklik dereceleriyle doğru orantılıdır. Mali
olarak özerk olan yerel yönetimin hemşerisi ile gireceği ilişkide (vergi-hizmet) bir bağ oluşacaktır. Bu
yolla hemşeri ile yerel yönetimler arasında sorgulayan ve hizmeti denetleyen, hesap soran bir ilişki
orta çıkacaktır. Akçal denkleştirme; bu yönü ile mali özerkliğin güçlenmesi ve geliştirilmesi arasında
güçlü bir bağ kurabilir (Korlu ve Çetinkaya, 2015; 96). Dolayısıyla mali özerklik; yerel yönetimlerin
yerel nitelikteki hizmetleri kalite ve miktar olarak artırabilmesine ve rekabet edebilmelerine (Ulusoy
Bu durum ülkenin tercih ettiği politik ve iktisadi sisteme göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin 1945
sonrası refah devleti döneminde kamu, öncelikle toplumsal faydayı ön planda tutarken, yeni liberal devlet ve
yeni liberal iktisadi sistemin hâkim olduğu gönümüzde öncelikli amaç kar olmaktadır.
1
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ve Akdemir, 2009; 259) bağlıdır. Bu şartların oluşturabilmesi ancak adil bir akçal denkleştirme ile
mümkün olabilecektir.

3. İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER VE GELİR BÖLÜŞÜMÜ
Yönetimler arasında hizmetin bölüşümü sonuçta giderler ile ilgilidir ve buna gider bölüşümü
adı da verilmektedir. Yerel yönetimleri hizmet üretebilmek için mali kaynaklara, başka bir ifade ile
gelire sahip olmalıdır. Çünkü gelir olmadan harcama yapmak mümkün olmaz. Bu nedenle gelir ile
gider arasında bir ilişki vardır. Dolayısıyla idareler arasında gelirin paylaşımı veya mali paylaşım,
kamuya ait bir kısım gelirlerin, tahsil edilmesinin tamamen yerel yönetimlerin kontrolüne bırakılması
veya merkezi yönetimin, topladığı gelirlerden yerel yönetimlere belli bir oran dahilinde pay vermesi
şeklinde ortaya çıkar (Pehlivan, 2001; 246).
Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arsındaki gelir bölüşümünü adil ve rasyonel temelde
gerçekleştirilmesi bu kurumların varlıklarını sürdürmeleri ve hizmetin etkinlik ve verimlilik içinde
gerçekleştirilmesinin olmazsa olmaz koşuludur (Nadaroğlu, 2001; 79). Özellikle gelirlerinin önemli
bir kısmını merkezi idareden transfer edilen kaynaklarla sağlayan yerel yönetimler açısından bu daha
da önem arz eden bir konu olmaktadır. Bu bakımdan yerel yönetimlerin adil bir gelir yapısının
oluşturulması için dikkat edilmesi gereken prensipler bulunmaktadır: Birincisi; gelirlerin yönetimi
basit, tahsilât harcamaları düşük olmalıdır. Böylece yerel yönetimlerde gelir yönetimini etkin bir
şekilde sağlayabilecek kapasite ve insan kaynağı bulunmalıdır. İkincisi; gelirler istikrarlı bir yapıya
sahip olmalı ve ayrıca yerel anlamda ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlardaki değişiklikleri karşılayacak şekilde
esnek bir özellik taşımalıdır. Üçüncüsü; yerel gelir düzenlemesi, vergilemede fayda ilkesi çerçevesinde
olmalıdır. Böylesi bir düzenleme ile ödenen vergi, harç ya da kullanıcı bedeli ile elde edilen hizmet ve
fayda ilişkisini kuvvetlendirmekte, böylece iyi bir gelir yapılanmasında önemli bir husus olan hesap
verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri de işlerlik kazanmaktadır (T.C. Başbakanlık, 2005: 81). Son olarak
yerel yönetimler harcama sorumluluklarını yerine getirebilmek için yeterince gelire sahip olmalıdır.
Burada ayrıca yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan vergilerin hem matrahı, hem de oranı üzerinde
belli bir ölçüde belirleme yetkisine sahip olması da önem kazanmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2005;
87).
Yönetimler arası gelir bölüşümü sürecinin en önemli aşaması vergi tahsisi, diğer bir deyişle,
vergilendirme yetkisinin yerel idarelere tanınmasıdır. Yönetimler arası vergi tahsisine yönelik çeşitli
yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler genel olarak üçe ayrılmaktadır:
Birinci yöntem; merkezi yönetimin tüm vergileri kendisi tahsil ederek yerel yönetimlere belli
bir yüzdesini aktarmasıdır (Tanzi, 1995; 168). Bu yöntem pek çok sakıncasının yanı sıra, mahalli
idareleri toplanan paraları harcayan bir yapı haline dönüştürecektir. Oysa bu mahalli idarelerin varoluş
gerekçelerine aykırıdır. Çünkü pek çok ülkede merkezi yönetim henüz oluşmadığı dönemde yerel
kendi kendine yönetim vardı ve bu vesileyle yerel düzeyde harcamalar yapılmaktaydı. Bu bakımdan
mahalli idarelerin varlıklarını devam ettirmenin şartlarından birisi kendilerinin harcama yapacakları ve
kendilerinin toplayacakları bir gelire sahip olmaları ve bu yolla onlara mali bir kişilik kazandırmak
olmalıdır. Bununla birlikte bu yöntemde; merkezi yönetim hangi verginin yürürlüğe gireceğini,
matrahını ve oranını belirleme yönetimini üstlenmektedir.
İkincisi yöntemde bütün vergi matrahları (gelir, kurumlar, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV
gibi) yerel yönetimlere devredilmekte, yerel yönetimler tahsil ettikleri vergi gelirlerinin bir kısmını
merkezi yönetime aktarmaktadır. Ancak bu yöntem kamu maliyesinin ekonomik istikrar sağlama ve
gelirin yeniden bölüşümü fonksiyonları ile uyumlu değildir ve vergi idaresinde de etkin olmamasına
yol açmaktadır (Tanzi, 1995: 168). Bundan dolayı bu yöntem pür olarak teoride kalmış ve uygulama
alanı bulamamıştır. Çünkü uygulandığı ülkelerde yerel yönetimlere sınırsız bir vergilendirme yetkisi
verilmemiş ve birçok yasal sınırlama ve kısıtlama getirilmiştir (Nadaroğlu, 1989; 108).
Son yöntem ise; dünya genelinde en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde merkezi yönetim
yerel yönetimlere belli ölçüde vergilendirme yetkisini devretmektedir. Ancak, buna karşın, yerel
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yönetimlerin vergi gelirleri yetersiz kalması durumunda merkezi yönetim yerel yönetimlere gelir
transferinde bulunmaktadır. Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere vergilendirme yetkisi; (i)
bazı vergi matrahlarının yerel yönetimlere devredilmesi, (ii) bazı vergi matrahlarının merkezi
yönetimle paylaşılmasına izin verilmesi ve (iii) merkezi yönetim tarafından tahsil edilen bazı vergilere
yerel yönetimlerin ek vergi koyma yetkisi verilmesi şeklinde farklı uygulamalarla gerçekleşmektedir.
Bu üç uygulamada da temel sorun hangi tür vergilerin yerel yönetimlere tahsis edileceği, hangilerinin
de merkezi yönetimin sorumluluğunda kalacağıdır. Bu yöntemlerin dışında eski önemini yitirmiş olan
“Munzam Kesir ve Munzam Vergi Yolu İle Gelir Sağlanması” ve “Merkezi idare Tarafından Toplanan
Bazı Vergilerin Sonradan İdareler Arasında Bölüştürülmesi” yöntemleri bulunmaktadır (Bkz.
Nadaroğlu, 2001: 92-94).
4. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİ VE MALİYESİ
Türkiye’de ilk büyükşehir belediyeleri 1982 Anayasa’sının 127. maddesine göre 1984 yılında
3030 sayılı yasa ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulmuştur. Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren
5216 sayılı yasa ise, büyük şehir belediyesini “en aza üç ilçe ve ilk kademe belediyesini kapsayan, bu
belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine
getiren, yetkileri kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafında seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. 5216 sayılı yasa ilçe belediyelerini, anakent
belediye sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri ve ilk kademe belediyelerini ise, “ilçe kurulmaksızın
oluşturulan ve anakent içindeki ilçe belediyeleriyle aynı yetki ve ayrıcalıklara sahip olan belediye”
olarak tanımlanmıştır. Kanunun Geçici 2. maddesi sınırı genişletmeye yöneliktir. Bu nedenledir ki bu
kanuna “pergel kanunu” denilmiştir. Bu düzenleme, nüfusları doğrultusunda büyükşehir
belediyelerinin sınırlarını belli yarıçaplı daireler çerçevesinde genişletmiştir. Kanuna göre büyükşehir
belediye sınırları içinde nüfusu 750.000 olan il belediyeleri, büyükşehir belediyesi olabilecektir. Fakat
iki kentimiz bu kurala istisna tutulmuştur. İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il
mülki sınırlarıyla çakıştırılmıştır. Diğer on dört büyükşehir belediyelerinin nüfusu 1.000.000’a kadar
olanların sınırı 20 km, nüfusu 1.000.000 ile 2.000.000 arasında olanlar 30 km, nüfusu 2.000.000
üzerinde olan kentlerde ise 50 km genişletilmiş ve bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.
2008 yılında kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” anakent belediyelerinin
sınırları içinde ilk basamak belediyelerinin kurulmasını ortadan kaldırmış ve bu şekilde bulunan ilk
basamak belediyelerini anakent içindeki ilçe belediyelerine mahalle statüsü ile bağlamıştır. 5747 sayılı
kanun toplam nüfusu 750.000’in üzerinde olan il belediyelerini, fiziksel yerleşim durumları ve
ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alarak, yasa ile anakent belediyesi durumuna getirilebilir
şeklinde bir düzenleme getirmiştir.
2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı son yasal düzenleme ise büyükşehir belediyesini;
“Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu
sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine
getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi”
olarak tanımlamıştır. Yasa il mülki idare sınırları içinde yaşayan ve toplam nüfusu 750.000’den fazla
olan illerin kanunla büyükşehir belediyesi olabileceğini belirtmiştir. Böylece 6360 sayılı “On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” büyükşehir modelinde büyük değişiklikler
getirmiştir. Bu kanunla büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırı olarak kabul edilmiş, büyükşehir
belediye sayısı 16’dan 30’a yükselmiş, nüfusu 2.000 altında kalan 559 belediye köye
dönüştürülmüştür. Büyükşehir olan 14 ilde büyükşehir belediyesi kapsamında 25 yeni ilçe kurulmuş
ve büyükşehir ilçe belediye sayısı 142’ten 519’a çıkmıştır. İl özel idarelerinin %37’si, belediyelerin %
55’i ve köylerin % 49’u kaldırılmıştır. Bu kanun kapsamında 1578 belde belediyesi ile 16.544 köyün
tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Başka bir ifade ile, il belediye sayısı 65 iken 51’e düşmüş, köy sayısı
34.283’den 17.720’ye düşmüştür. 6360 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye nüfusunun %
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83’ü belediye sınırları içinde yaşarken, 2014 yerel yönetim seçimlerinden sonra nüfusun % 92’si
belediye sınırları içinde yaşamaya başlamıştır (Yıldırım, v.d., 2015;209). 6360 sayılı yasası Mart 2014
yerel yönetim seçimlerinden sonra uygulanmaya geçmesiyle birlikte artık Türkiye nüfusunun yaklaşık
% 76’sı (57 milyon kişi) (Toprak, Gül, Ağcakaya, 2015; 78) ve yüzölçümünün % 51’i büyükşehir
sınırları içinde yaşamaya başlamıştır (Yıldırım, v.d., 2015;209). 6360 sayılı yasanın getirdiği önemli
bir değişim ise, büyükşehir olan illerde valinin başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı’nın (YİKB)2 kurulmuş olmasıdır.
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİ

ALAN(KM2)

NÜFUS

2012 YILI KÖY
SAYISI

1

İSTANBUL

5.313

14.657.434

151

2

ANKARA

25.437

5.270.575

672

3

KOCAELİ

3.623

1.780.055

244

4

İZMİR

12.007

4.168.415

597

5

ADANA

14.125

2.183.167

467

6

BURSA

10.882

2.842.547

661

7

ESKİŞEHİR

13.925

826.716

371

8

GAZİANTEP

6.887

1.931.836

439

9

KAYSERİ

17.170

1.341.056

395

10

SAKARYA

4.878

953.181

428

11

DİYARBAKIR

15.272

1.654.196

805

12

KONYA

41.001

2.130.544

584

13

MERSİN

13.620

1.745.221

509

14

ANTALYA

20.909

2.288.456

539

15

ERZURUM

25.355

762.321

965

16

SAMSUN
TOPLAM

9.352
239.756

1.279.884
45.815.604

946
8773

1

AYDIN

7.943

1.053.506

490

2

BALIKESİR

14.272

1.186.688

892

3

DENİZLİ

11.861

993.442

360

4

HATAY

5.867

1.533.507

362

5

MALATYA

12.146

772.904

495

6

MANİSA

13.269

1.380.366

780

7

KAHRAMANMARAŞ

14.525

1.096.610

477

8

MARDİN

8.858

796.591

585

9

MUĞLA

12.974

908.877

396

10

TEKİRDAĞ

6.339

937.910

257

11

TRABZON

4.662

768.417

477

2

6360 sayılı yasanın 34. Maddesine göre YİKB; “Büyük şehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve
kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet, ve
acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada
yapacağı yatırımların yapılması, ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin
yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek
üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkalığı kurulmuştur” diye tanımlamıştır. YİKB ile
valinin rolünün yeniden tanımlandığı, özel idare bütçesinin özerkliğini kaldırıldığı ve kontrolün valide
(dolayısıyla merkezi yönetimde) olduğu bir mekanizmanın kurulduğu (Koyuncu, Köroğlu, 2012:4-7),
başbakanlığın yerel bakanlıklar aracılığı ile değil doğrudan kontrol etmeye yönelik, yerelde bir merkezileşmenin
yeni biçimi olarak ciddi eleştirilere maruz kalmıştır.
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12

ŞANLIURFA

19.451

1.892.320

1157

13

VAN

21.334

1.096.397

580

14

ORDU

5.952

728.949

481

TOPLAM

159.453

15.146.484

7789

GENEL TOPLAM

399209

60.962.088

16562

4.1. Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapısı
Yerel yönetimlerin gelir kaynakları; öz gelirler, merkezi yönetimden yapılan transferler ve
borçlanmadan meydana gelmektedir. Öz gelirlerin başında ise vergi gelirleri gelmektedir. Bunun
dışında öz gelirler arasında menkul ve gayrimenkul gelirleri, işletme ve faaliyet gelirleri ve bağış ve
cezalar da yer almaktadır. Ancak, mali özerklik açısından bu öz gelirler içerisinde en önemli yeri vergi
gelirleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yönetimler arası (merkezi ve yerel yönetimler arasında) gelir
bölüşümü, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin belirlenme süreci ile ya da vergilendirme yetkisinin
tanınması ile gerçekleşmektedir. Yerel yönetimlerin öz gelirleri kendi içinde birincil nitelikli öz
gelirler ve ikincil nitelikli öz gelirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergi, harç, katılma payları ve
ücretler (kullanıcı bedeli) birincil nitelikli öz gelirlerdir. Bu grupta yer alan gelirler kesintisiz, esnek ve
öngörülebilir niteliklidir. Üstelik bu tür gelirlerde ödenen vergi ile alınan hizmet arasında güçlü bir
bağ bulunmaktadır. İkincil nitelikli öz gelirler ise, teşebbüs ve mülk gelirleri, alınan bağış ve yardımlar
ve özel gelirler (merkezi yönetim bütçesine dahil idareler ile diğer idarelerden alınan bağış ve
yardımlar ve proje yardımları hariç), faizler, paylar ve cezalar (vergi ve harç gelirlerinden alınan
paylar ile harcamalara katılma payları hariç) sermaye gelirleri ve alacaklardan elde edilen
tahsilatlardan oluşmaktadır (Güner, 2006; 71).
Yerel yönetimlere merkezden yapılan transfer gelirleri ise, merkezi yönetim bütçesine dahil
idarelerden alınan bağış ve yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje yardımları ve
vergi harç gelirlerinden alınan paylardan oluşmaktadır. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere
transfer, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, bir takım yöntemlere göre yapılmaktadır.
Merkezden yerel yönetimlere yapılan transferlerde iki sorunun aşılması gerekmektedir. Bunlardan
birincisi transfer edilen gelir havuzu nasıl oluşacak, ikincisi ise havuzdaki kaynak paylaşımı nasıl
olacaktır. Genelde gelirin paylaşımı merkezi hükümetin belirlemesi ve maliyetlerin paylaşılması
şeklinde gerçekleşmektedir (Sağbaş, 2010; 146). Transferin kelime anlamı aktarmadır. Bir şeyi bir
yerden alıp başka bir yere götürme anlamına gelmektedir. Yönetimler arası ilişkilerde transfer, bir
yönetim biriminden diğer yönetim birimine aktarılan tüm fonları ifade etmektedir. Bu açıdan tanım
sadece parasal aktarmadan ibaret değildir. Dünyada merkezden yerel yönetimlere transferlerde dört
farklı uygulama örneği olduğu görülmektedir. Birincisi vergi menşeine göre dağıtım, ikincisi formülle
dağıtım, üçüncüsü maliyetin tamamen veya kısmen üstlenilmesi ve son olarak merkezi yönetimin
inisiyatifine göre dağıtımdır.
Türkiye’de genel bütçe vergi gelirleri (GBVG)’den transfer edilen büyükşehir belediye
gelirlerinin dağıtımında yıllar içinde farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin 1981 öncesi, mali transfer
merkezi vergilerden3 paylar şeklinde gerçekleşmiş, 1981-2008 arası dönemde GBVG toplamından
belirlenmiş oranı nüfus kriterine göre dağıtmak ve 2008 sonrası dönemde GBVG tahsilât toplamından
pay verilmesi üzerinden gerçekleşmiştir. Pay; GBVG tahsilat toplamından vergi iadeleri düşüldükten
sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanmıştır (Sağbaş, 2010;146-147). Bu bağlamda büyükşehirlere
transfer edilen gelirin en önemlisi GBVG’den pay verilmesidir. 6360 sayılı yasanın uygulamaya henüz
geçmediği, başka bir ifade ile, Türkiye’de 16 büyükşehir belediyesinin olduğu dönemde
büyükşehirlerin toplam bütçelerinin (2010-2014 yılları arası) yaklaşık % 67-68’i transfer gelirlerinden
(GBVG aktarılan pay) oluşmaktaydı. Fakat günümüzde (6360 sayılı yasa sonrası) büyükşehir sayısı
Emlak vergisinin % 45’i, gümrük vergisinin % 15’i, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarının % 11’i,
akaryakıt tüketim vergisinin % 8’i, gelir vergisinin % 5’i, kurumlar vergisinin % 5’i, sigara, alkol ve çay
üzerinden alınan verginin % 2’i, reklam harçlarının % 1’i. Bu konuda bkz., Tayşi, İ., (1981) “ Mali Tevzin
Yasasının Analitik İncelemesi” İller ve Belediyeler dergisi, No.427, ss.426-434 aktaran (Sagbaş, 2010; 146)
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30 olmuş ve bu 30 büyükşehir sınırı içinde Türkiye’de toplam nüfusun % 75’i (yaklaşık 56 milyon)4
kişi yaşamaktadır. Buna karşılık, büyükşehir belediyelerine 2015 yılında toplam gelirlerinin yaklaşık
% 76’sı transfer gelirlerinden oluşmaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin gelirlerine5 ilişkin düzenleme ilk olarak 1981 yılında 2380 sayılı
kanunla düzenlenmiş ve söz konusu kanunla genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe
belediyelerine verilen paylardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranlar içinden (bu payın
miktarı %35 olarak belirlenmiştir) büyükşehir payı olarak ayrılacağı ifade edilmiştir. Bu payın yanı
sıra, büyükşehirler kendi sınırları içinde genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden % 5 pay
almışlardır. Bakanlar Kurulu, % 5 pay oranını iki katına kadar artırmaya veya kanunî haddine
indirmeye yetkili kılınmıştır. Bu payın % 75'i bu tutardan düşülerek doğrudan ilgili belediye hesabına
yatırılması, kalan %25'in ise büyükşehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılması öngörülmüştür.
Hesaplama ve dağıtım işlemlerinin Maliye Bakanlığınca yapılması yönünde bir düzenleme yapılmıştır.
Bu pay zaman içinde kimi düşüşler göstermiş olmakla birlikte, 5216 sayılı yasa ile yeniden % 5’e
yükseltilmiştir.
2008 yılında yürürlüğe giren 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’la pay ayrımına esas teşkil eden havuz genişletilmiş,
oranlar ve dağıtım kriterlerinde yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Buna göre; genel bütçe vergi
gelirleri tahsilâtı toplamının6 % 2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine pay olarak ayrılmaktadır. Bu
payın % 30’u büyükşehir payı olarak ayrılmakta, bu paydan kalan miktar nüfus esasına göre
büyükşehir ilçe belediyelerine aktarılmaktadır. Büyükşehir belediyeleri belediye sınırları içinde
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından % 5 oranında pay almaktadır. Bu payın % 70’i
doğrudan büyükşehir belediyesinin hesabına aktarılmakta, kalan %30’luk kısım ise, büyükşehir
belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılmaktaydı (Ulusoy, ve Akdemir, 2013; 325).
6360 sayılı yasanın getirmiş olduğu yeni düzenleme ile büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan
pay7 %2,50’den % 4,5’e çıkarmıştır. Bu payın dağıtımı % 90’ı nüfusa, % 10’u yüzölçümüne göre
Eski sistemde toplam nüfusun yaklaşık % 50’sine (38 milyon) büyükşehirler hizmet götürmekte ve payların %
59’unu almaktaydı (Bkz. Toprak, v.d.,2015; 85).
5
5216 sayılı yasanın 23. maddesine göre büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır: “a) Genel bütçe vergi
gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilen paylardan Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenecek oranlar içinde ayrılarak İller Bankası tarafından gönderilecek pay. b) Büyükşehir
belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden Maliye Bakanlığı
tarafından hesaplanıp, ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesine yatırılacak % 5 pay. c) 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at
yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan
yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe ve ilk kademe
belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler,
spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve
harçları. e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan
binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri. f) 7 nci maddenin
(f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe
belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si. g) Hizmetlerin büyükşehir
belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara
göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları. h) Kira, faiz ve ceza gelirleri. i) Kamu
idare ve müesseselerinin yardımları. j) Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında
oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler. k) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılâtından
büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler.l) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve
taşınmaz mal gelirleri. m) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. n) Şartlı ve şartsız bağışlar. o) Diğer
gelirler.”
6
5779 sayılı yasaya göre, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 2.50’si büyükşehirlere, % 2,85’i
büyükşehir dışındaki belediyelere ve % 1,15’i il özel idarelerine ayrılır.
7
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden ayrılan payın % 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 0,5’i il özel
idarelerine aktarılmaktadır.
4
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yapılacaktır. Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden
aldıkları pay oranını %5’den % 6’ya yükseltmiştir. Özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir
belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi tahsilatı toplamından ayrılan % 6’lık payın, % 60’ı
doğrudan büyükşehir belediyesine aktarılmakta, kalan % 40 ise, % 70’i nüfus, % 30’u yüzölçümü
esasına göre büyükşehir belediyelerine aktarılmaktadır (İzci ve Turan, 2013; 134-135; Ulusoy ve
Akdemir, 2013; 325; Toprak, v.d., 2015; 83). Ayrıca, büyükşehir belediyelerine GBVG’inden
aktarılan payda artış söz konusu olduğunda, bu artışın ancak bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk
eden payın % 20’sinden fazla olmayacağını; eğer fazlalık olduğu takdirde, artış oranı % 20’den az
olan büyükşehir belediyelerine bu oranı aşmamak üzere dağıtılmasına ilişkin sınırlamalar
kaldırılmıştır. Böylece daha fazla vergi toplanan ve kalabalık olan büyükşehir belediyeleri diğer
büyükşehirlere göre avantajlı olacaktır (Çelikyay, 2014;18).
Belediyelerin öz gelirlerinden olan Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediye sınırları
içinde ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmektedir. İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilen bu
verginin % 20’sinin tahsilatı izleyen ayın 15’ine kadar büyükşehir belediyesinin hesabına yatırılması
gerekmektedir. Çünkü büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı kanunun 7. maddesi “…katı atıkların
hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine
getirmek bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek…” görevini yüklemiştir. Bu
bakımdan büyükşehirlerle ilçe belediyeleri bu hizmetleri gerçekleştirirken geliri de paylaşmak
durumundadır.
4.1.1. Büyükşehir Belediyelerinin Gelir Yapısının Gelişimi (2006-2015)
Kent nüfusunun artması ve teknolojik gelişmelerin hizmet çeşitliliğini arttırmasına paralel
olarak belediyelere yönelik halkın hizmet beklentisinde de artış olmaktadır. Buna karşın belediye
gelirlerinde yıllar içinde dalgalanmalar olmakla birlikte, bir düşüş eğilimi olduğu görülmektedir. Bu
nedenle belediye yasalarında akçal denkleştirmeyi sağlayacak “yerel yönetimler görevleriyle orantılı
gelir kaynakları sağlanır” hükmü bulunmakla birlikte, hizmetlerle (giderle) gelir arasında büyük bir
uçurum bulunmaktadır. Üstelik belediyeler gelir bakımından merkeze bağımlıdır (Keleş, 1987;66). Bu
bağımlılık büyükşehirlerde daha yüksek oranlara varmaktadır. Tablo 1’de büyükşehir belediyelerinin
öz gelirleri ile merkezden transfer edilen gelirleri arasındaki fark, merkeze bağımlılığın kanıtıdır.
Tablo 1. Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (%) (2006-2015)
Yıllar
Öz Gelirler
Transferler
39,94
60,06
2006
41,86
58,14
2007
35,26
64,74
2008
42,27
57,73
2009
34,41
65,59
2010
33,07
66,93
2011
30,33
69,67
2012
31,97
68,03
2013
32,52
67,48
2014
24,09
75,91
2015
Kaynak: Tüm tablolardaki hesaplamalar tarafımızdan www.muhasebat.gov.tr internet adreslerinden
yapılmıştır.

Yukarıda bulunan Tablo 1’de Büyükşehir belediyelerinin bütçe gelirlerinin yıllara göre
dağılımı yer almaktadır. 2006 yılında büyükşehir belediyelerinin gelirlerinin %39,94’ünü öz gelirler,
%60,06’ını ise transferler oluşturmaktadır. 2009 yılına kadar büyükşehir belediyelerinin öz gelirleri ve
transfer gelirleri arasında artış ve azalışlar meydana gelmiştir. 2009 yılından itibaren büyükşehir
belediyelerinin gelirleri arasında öz gelirlerde %1-3 arasında artış ve azalışlar meydana gelmektedir.
2015 yılında ise bu % 8,43 oranında azalmış ve %24,09 oranına düşmüştür. Transfer gelirlerine
baktığımızda 2009 yılından itibaren bir artış başlamış ve 2015 yılına kadar %1-3 arasında artış ve
azalışlar meydana gelmiştir. 2015 yılında büyükşehir belediyelerinin bütçe gelirlerinin dağılımına
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baktığımızda öz gelirlerin oranı %24,09, transferlerin oranı ise %75,91’dir. Bu tablodan da
anlaşılacağı üzere, büyükşehir belediye gelirlerinin önemli bir kısmını transferler oluşturmaktadır.
Tablo 2. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil ve İkincil Nitelikli Öz Gelirlerinin Toplam Bütçe Gelirleri
İçerisindeki Payı (%) (2006-2015)
Yıllar
Birincil Nitelikli Öz Gelirler
İkincil Nitelikli Öz Gelirler
10,96
28,98
2006
11,64
30,22
2007
13,94
21,32
2008
11,75
30,52
2009
6,14
28,27
2010
4,96
28,11
2011
3,25
27,08
2012
4,06
27,91
2013
2,64
29,88
2014
2,76
21,33
2015

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikteki öz gelirleri ile ikincil nitelikteki öz gelirlerinin
toplam bütçe gelirleri içerisindeki payına baktığımızda; 2006 yılından 2009 yılına kadar birincil
nitelikteki öz gelirlerin oranı %10’un üzerinde iken, 2009 yılından itibaren bu gelir oranında ciddi
derecede azalmalar meydana gelmiştir. 2010 yılında birincil nitelikteki öz gelirlerin oranında %5,61
oranında bir düşüş meydana gelmiş ve % 6,14’e gerilemiştir. 2015 yılında ise bu oran %2,76 olmuştur.
İkincil nitelikteki öz gelirlere baktığımızda ise karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. 2006 yılından
2015 yılına kadar ikincil nitelikteki öz gelirlerin toplam bütçe gelirleri içerisindeki payının oranında
%3 civarında değişiklikler meydana gelmiştir. Fakat 2015 yılında ikincil nitelikteki öz gelirlerin
toplam bütçe gelirleri içerisindeki payı % 8,55 oranında azalmış ve % 21,33’e gerilemiştir. Bu gelirler
süreklilik arz etmeyen gelirler olduğu için bu tür dalgalanmaların olması doğaldır. Ancak, yine de,
toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık 1/5’i bu gelirlerden meydana gelmiştir.
Tablo 3. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil ve İkincil Nitelikli Öz Gelirlerinin Öz Gelirler Toplamı
İçerisindeki Payı (%) (2006-2015)
Yıllar
Birincil Nitelikli Öz Gelirler
İkincil Nitelikli Öz Gelirler
27,44
72,56
2006
27,81
72,19
2007
39,52
60,48
2008
27,80
72,20
2009
17,84
82,16
2010
15,02
84,98
2011
10,70
89,30
2012
12,70
87,30
2013
8,11
91,89
2014
11,45
88,55
2015

Büyükşehir belediyelerinin birincil ve ikincil nitelikteki öz gelirlerinin öz gelirler toplamı
içerisindeki payına baktığımızda; ikincil nitelikteki öz gelirlerin payının çok daha fazla olduğu
görülmektedir. Birincil nitelikteki öz gelirlerin öz gelirler toplamı içerisindeki payı 2006 yılından 2008
yılına kadar artma eğilimi göstermekte, ikincil nitelikteki öz gelirler ise azalma eğilimi göstermektedir.
2008 yılı ile 2013 yılları arasında ise birincil nitelikteki öz gelirler azalma eğilimi gösterirken, ikincil
nitelikteki öz gelirler artma eğilimi göstermektedir. 2015 yılında birincil nitelikteki öz gelirlerin öz
gelirler toplamı içerisindeki payı %11,45, ikincil nitelikteki öz gelirlerin payı ise %88,55’tir.
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Tablo 4. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil Nitelikli Öz Gelirler Türlerinin Toplam Bütçe Gelirleri
İçerisindeki Payı (%) (2006-2015)
Yıllar
Vergi
Harç
Katılma Payları
0,96
1,36
8,64
2006
1,03
1,39
9,22
2007
1,14
1,50
11,30
2008
0,98
1,22
9,55
2009
0,96
1,19
3,99
2010
1,00
1,14
2,82
2011
0,99
0,50
1,76
2012
1,05
0,52
2,49
2013
0,99
0,51
1,14
2014
0,87
0,60
1,28
2015

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikteki öz gelir türlerinin toplam bütçe gelirleri
içerisindeki paylarına baktığımızda katılma paylarında meydana gelen değişiklikler dikkat
çekmektedir. 2006 yılından 2009 yılına kadar %10 civarlarında olan katılma payları oranı 2010 yılında
%5,56 oranında azalmış ve bu oran % 3,99’a düşmüştür. 2015 yılında ise bu oran % 1.25’lere kadar
gerilemiştir. Vergi gelirine baktığımızda; 2006 yılında verginin toplam bütçe içerisindeki payı % 0,96
iken, 2015 yılında bu oran % 0,87’dir. Vergi gelirinin oranında çok fazla bir değişiklik söz konusu
değildir. Harçlarda genel itibariyle azalma eğilimi görülmektedir. 2006 yılında % 1.36 olan harçların
oranı 2015 yılında 0,60’a düşmüştür. Dikkat çekici düşüşün katılma paylarında olduğu görülmektedir.
Buradaki düşüşün belediye mali işlerle ilgili birim yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, birinci
nedeni, katılma paylarına konu olan yeniden değerleme oranının 2009 yılında düşük oranda8
olmasıdır. İkinci olarak 2010 yılının ilk yarısından itibaren Emlak Vergisine yapılan zammın9 ve kredi
faiz oranlarındaki değişikliklerin (ekonomik krizden kaynaklanan) konut taleplerinde düşüşler neden
olması gösterilmektedir. Son olarak, 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin yol harcamalarına
katılma paylarının alınması meclis kararına bırakılmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 12/9/2013
tarihli 2013/19 E. sayılı, 2013/100 K. ile bu düzenleme Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verilerek
iptal edilmiştir (Türkiye Belediyeler Birliği, 2014: 9).
Tablo 5. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil Nitelikli Gelir Türlerinin Öz Gelirler
Toplamı İçerisindeki Payı (%) (2006-2015)
Yıllar
Vergi
Harç
Katılma Payları
2,39
3,41
21,64
2006
2,46
3,32
22,03
2007
3,23
4,26
32,03
2008
2,33
2,88
22,59
2009
2,79
3,45
11,60
2010
3,02
3,45
8,55
2011
3,28
1,64
5,78
2012
3,29
1,62
7,79
2013
3,03
1,58
3,50
2014
3,63
2,49
5,33
2015

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikteki gelir türlerinin öz gelirler toplamı içerisindeki
paylarına baktığımızda; yine katılma payları dikkat çekmektedir. 2006 yılında katılma paylarının oranı
Yeniden değerleme oranı 2008 yılında % 12, 2009 yılında % 2,2 ve 2010 yılında % 7,7 olarak gerçekleşmiştir.
(Bu konuda bkz. http://www.verginet.net/dtt/1/Yeniden-Degerleme-Oranlari.aspx)
9
2009 yılında Bayındırlık İskân Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı konutların metrekare birim maliyetlerinde %25
artış olduğunu belirtmiştir. Böylece konutların vergi hesaplamasında esas alınan metrekare birim değeri de %25
artmış oldu. Arsa fiyatları düştüğü halde arsa metrekare maliyetleri % 100-400 arasında artmıştır. Bu durum ise,
konut maliyetinin hesaplanmasına esas olan iki birim değerin (bina maliyet bedeli ve arsa birim değerinin)
yüksek tutarda arttırılması sonucu, konutların ve diğer binaların emlak vergisine esas alınan değerini arttırmış
oldu.
8
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% 21,64 iken, 2008 yılında bu oran % 32,03’e yükselmiştir. Fakat 2009 ve 2010 yıllarında % 10
civarında düşüşler yaşanmış ve 2011 yılında bu oran % 8,55 olmuştur.2015 yılına geldiğimizde ise bu
oran % 5,33’tür.Vergilerin öz gelirler toplamı içerisindeki durumu ise genel itibariyle artış
eğilimindedir. 2006 yılında % 2,39 olan vergi payı 2015 yılında % 3,63 olmuştur. Harçların öz gelir
toplamı içerisindeki durumu ise dalgalanmalar göstermektedir. Harçların öz gelir toplamı içerisindeki
oranı 2006 yılında % 3,41 iken 2008 yılında bu oran 4,26’ya yükselmiş 2012 yılında 1,64’e düşmüş
olan bu oran 2015 yılı itibariyle 2,49’dur.
Tablo 6. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil Nitelikli Gelir Türlerinin Birincil Nitelikli Öz Gelirler
Toplamı İçerisindeki Payı (%) (2006-2015)
Yıllar
Vergi
Harç
Katılma Payları
8,71
12,43
78,86
2006
8,85
11,95
79,20
2007
8,17
10,78
81,05
2008
8,38
10,34
81,27
2009
15,63
19,36
65,01
2010
20,15
22,95
56,90
2011
30,63
15,32
54,05
2012
25,92
12,77
61,31
2013
37,34
19,45
43,21
2014
31,70
21,72
46,58
2015

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikli gelir türlerinin birincil nitelikli öz gelirler toplamı
içerisindeki paylarına baktığımızda; en fazla paya sahip olan katılma paylarıdır. Katılma paylarının
birincil nitelikli öz gelirler arasındaki payı 2006 yılından itibaren genel olarak sürekli azalma
eğiliminde iken, vergiler ise tam tersi bir şekilde artma eğilimi göstermektedir. 2006 yılında katılma
paylarının oranı %78,86 iken bu oran 2015 yılına geldiğimizde % 32,28 oranında düşmüş ve %46,58
olmuştur. Vergiler ise 2006 yılında %8,71 paya sahip iken 2015 yılında %22,99 oranında bir artış
göstermiş ve % 31,70 olmuştur. Harçların payı ise 2006 yılında %12,43 iken, % 9,29 oranında bir artış
meydana gelmiş ve bu oran % 21,72 olmuştur.
Tablo 7. Büyükşehir Belediyelerinin İkincil Nitelikli Öz Gelirlerinin Toplam Bütçe Gelirleri İçerisindeki
Payı (%) (2006-2015)
Teşebbüs ve
Alınan Bağış
Faizler,
Serma
Alacaklar
Yıllar
Mülkiyet Gelirleri ve Yard. ile Özel
Paylar ve
ye
dan Tahsilat
G.
Cezalar
Gelirleri
9,48
0,20
3,42
12,58
3,30
2006
11,34
0,37
11,24
6,80
0,46
2007
9,60
0,13
7,13
4,22
0,24
2008
11,90
0,14
8,38
4,10
6,00
2009
10,49
0,20
5,77
10,55
1,26
2010
8,37
0,27
7,41
11,25
0,81
2011
10,99
0,64
8,17
5,42
1,86
2012
14,03
0,36
5,70
7,41
0,41
2013
9,77
0,12
5,54
3,54
10,91
2014
10,38
0,34
4,55
5,63
0,43
2015

Büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikteki öz gelirlerinin toplam bütçe gelirleri içerisindeki
paylarına baktığımızda; 2006 yılında toplam bütçe gelirleri içerisinde %12,58 ile sermaye gelirleri en
yüksek paya sahiptir ve onu ikinci olarak %9,48 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri takip etmektedir.
Fakat 2015 yılı itibariyle sermaye gelirleri ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yer değiştirmiş, %10,38
ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri en büyük paya sahip olmuş ve onu %5,63 ile sermaye gelirleri takip
etmiştir. Alacakların tahsil edilmesi ile elde edilen gelirler de bazı dönemlerde toplam bütçe gelirleri
arasında büyük paylara sahip olmuştur. Bu gelir 2009 yılında % 6’lık bir pay ile toplam bütçe gelirleri
arasında 3. ve 2014 yılında ise %10,91 ile en yüksek paya sahip ikincil nitelikli öz gelir olmuştur.
Faizler, paylar ve cezalara baktığımızda; 2006 ile 2015 yılları arasında spesifik artış ve azalışlar göze
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çarpmaktadır. En az dalgalanmanın olduğu ikincil nitelikli öz gelir kaynağı ise Tablo 7’den
anlaşılacağı üzere, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdir.
Tablo 8. Büyükşehir Belediyelerinin İkincil Nitelikli Gelir Türlerinin Öz Gelirler Toplamı İçerisindeki
Payı (%) (2006-2015)
Teşebbüs ve
Alınan Bağış
Faizler,
Serma
Alacaklar
Mülkiyet
Gelirleri
ve
Yard.
ile
Özel
Paylar
ve
ye
dan
Tahsilat
Yıllar
G.
Cezalar
Gelirleri
23,73
0,51
8,55
31,49
8,27
2006
27,10
0,89
26,85
16,25
1,10
2007
27,22
0,37
20,24
11,96
0,69
2008
28,15
0,34
19,83
9,71
14,17
2009
30,49
0,58
16,77
30,67
3,65
2010
25,31
0,81
22,40
34,01
2,45
2011
36,23
2,10
26,93
17,88
6,16
2012
43,88
1,12
17,85
23,17
1,28
2013
30,04
0,36
17,03
10,90
33,56
2014
43,10
1,41
18,87
23,37
1,80
2015

Büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikli gelir türlerinin öz gelirler toplamı içerisindeki
paylarına baktığımızda 2006 yılında % 31,49 ile sermaye gelirleri en büyük paya sahiptir. Sermaye
gelirlerinden sonra en büyük paya sahip ikincil nitelikli gelir % 23,73 ile teşebbüs ve mülkiyet
gelirleridir. 2015 yılına geldiğimizde ise büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikli gelir türlerinin öz
gelirler toplamı içerisinde % 43,10 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri en büyük paya sahip gelir
türüdür. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerini % 23,37 ile sermaye gelirleri takip etmektedir. 2006 yılında
sermaye gelirleri ile faizler, parlar ve cezalardan elde edilen gelirler arasında % 22,94 oranında bir fark
var iken 2015 yılında bu iki gelir türü arasındaki fark % 4,5’e kadar düşmüştür. Tablo 8’den da
anlaşılacağı üzere sermaye gelirlerinde bir azalma; faizler, paylar ve cezalardan elde edilen gelirlerde
ise bir artış meydana gelmiştir. Alacakların tahsil edilmesi ile elde edilen gelirlere baktığımızda; 2014
yılında % 33,56 gibi bir oran ile öz gelirler toplamı içerisinde en yüksek paya sahip gelir kalemi
olmuştur. 2015 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden elde edilen gelirlerde bir artış
meydana gelmiştir.
Tablo 9. Büyükşehir Belediyelerinin İkincil Nitelikli Öz Gelirler Türlerinin İkincil Nitelikli Öz Gelirler
Toplamı İçerisindeki Payı (%) (2006-2015)
Teşebbüs ve
Alınan Bağış
Faizler,
Serma
Alacaklar
Yıllar
Mülkiyet Gelirleri ve Yard. ile Özel
Paylar ve
ye
dan Tahsilat
G.
Cezalar
Gelirleri
32,71
0,70
11,79
43,40
11,40
2006
37,54
1,24
37,18
22,51
1,53
2007
45,01
0,61
33,46
19,78
1,14
2008
38,99
0,47
27,46
13,45
19,63
2009
37,11
0,71
20,41
37,33
4,44
2010
29,78
0,95
26,37
40,02
2,88
2011
40,57
2,36
30,15
20,03
6,89
2012
50,27
1,28
20,44
26,55
1,46
2013
32,69
0,39
18,53
11,87
36,52
2014
48,67
1,59
21,31
26,39
2,04
2015

Büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikli öz gelir türlerinin ikincil nitelikli öz gelirler
toplamı içerisindeki dağılımına baktığımızda; 2015 yılı itibariyle %48,67 ile teşebbüs ve mülkiyet
gelirleri ilk sırada yer almakta, bunu %26,39 ile sermaye gelirleri takip etmekte ve %21,31 ile faizler,
paylar ve cezalardan elde edilen gelirler üçüncü sırada yer almaktadır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
2013 yılında %50,27 ile; alınan bağış ve yardımlardan elde edilen özel gelirler 2012 yılında %2,36 ile;
faizler, paylar ve cezalardan elde edilen gelirler 2007 yılında %37,18 ile; sermaye gelirleri 2006
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yılında %43,40 ile ve son olarak da alacakların tahsil edilmesinden elde edilen gelirler 2014 yılında
%36,52 ile en yüksek oranlarına ulaşmışlardır.
Tablo 10. Büyükşehir Belediyelerinin Transfer Gelir Türlerinin Toplam Bütçe Gelirleri İçerisindeki Payı
(%) (2006-2015)
Yıllar
Merkezi Yönt. Büt.
Diğer İd. Al.
Proje
Vergi ve Harç
Dahil İd. Al. B. ve Yard.
B. ve Yard.
Yardımları
Gelirlerinden Alınan Paylar
0,30
0,00
0,25
59,51
2006
0,23
0,00
0,19
57,72
2007
0,25
0,00
0,16
64,33
2008
0,16
0,00
0,03
57,54
2009
0,19
0,00
0,05
65,35
2010
0,16
0,00
0,34
66,42
2011
0,15
0,00
0,13
69,38
2012
0,12
0,00
0,19
67,72
2013
0,09
0,06
0,23
67,10
2014
0,31
0,02
0,17
75,41
2015

Büyükşehir belediyelerinin transfer gelirleri içinde vergi ve harç gelirlerinde alınan pay
gelirlerinde dikkat çekici bir artış olduğu görülmektedir. Bu gelirin payı 2006 yılında %59,51 iken
2015 yılına geldiğimizde bu oran % 26,72 oranında bir artmış göstererek % 75,41’e yükselmiştir.
Diğer transfer geliri türlerine baktığımızda; bunlar toplam bütçe gelirleri içerisinde çok düşük paylara
sahiptir.
Tablo 11. Büyükşehir Belediyelerinin Transfer Gelirler Türlerinin Transfer Gelirleri Toplamı
İçerisindeki Payı (%) (2006-2015)

Yıllar

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Merkezi Yönt. Büt.
Dahil İd. Al. B. ve Yard.

Diğer İd. Al.
B. ve Yard.

0,50
0,40
0,39
0,28
0,29
0,24
0,22
0,17
0,13
0,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,03

Proje
Yardımları
0,41
0,32
0,24
0,05
0,07
0,51
0,19
0,28
0,34
0,23

Vergi ve Harç
Gelirlerinden Alınan
Paylar
99,09
99,28
99,37
99,67
99,64
99,25
99,59
99,55
99,44
99,33

Büyükşehir belediyelerinin transfer gelir türlerinin transfer geliri toplamı içerisindeki
dağılımına baktığımızda; vergi ve harç gelirinden alınan paylar transfer gelirlerinin % 99,33’ünü
oluşturmaktadır. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, vergi ve harç gelirlerinden alınan payların
oranı 2006 yılından 2009 yılına kadar %99’un altına hiç düşmemiştir. Diğer transfer gelirlerinin
toplamının toplam transfer gelirleri içerisindeki payı %1 civarlarındadır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
6360 sayılı yasanın amacının, belediye hizmetlerinde kaliteyi ülke genelinde ayrım yapmadan
bir bütünlük içinde gerçekleştirmek olduğu belirtilmektedir. Oysa hizmetlerde kaliteyi, etkinliği ve
verimliği gerçekleştirmenin yolu belediyelerde optimum hizmet kalitesini gerçekleştirmenin koşulları
vardır. Bu koşullar nüfus, büyüklük (alan olarak), hizmet sayısı ve buna bağlı olarak gelirdir.
Büyükşehirlerde zaten var olan optimal ölçek sorunu 6360 sayılı yasa ile daha da derinleşmiştir.
Örneğin Türkiye’de büyükşehirlerin kendi arasında büyük nüfus farklılıkları bulunmaktadır. Küçük
nüfuslu (750.000 civarı) bir büyükşehir ile yüksek nüfusa sahip (yaklaşık 14 milyonluk İstanbul gibi)
büyükşehirler arasında hizmet beklentisi ile hizmetlerin gerçekleşme düzeyi eşit olmayacaktır. Bu
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bağlamda büyükşehirler arasında optimum düzeyde belediyecilik hizmeti, artan nüfus karşısında,
yeteri kadar artmayan gelirlerle mümkün olmayacaktır. Böylesi gelir ve gider (hizmet) arasındaki
eşitsizlik büyükşehirlerin kendi aralarında eşitsizlikler yaratacaktır.
Büyükşehirlerin görevleriyle orantısız gelire sahip olmalarının iki türlü sonucu olacaktır:
Bunlardan birincisi, hizmetler yeterli kalitede olamayacak, ikincisi ise, yasada belirtilen görevlerin bir
kısmını gerçekleştirilemeyecektir. Çünkü aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere büyükşehir belediye
sayısının 16 olduğu dönemde büyükşehir sınırları içinde toplam nüfus 45.815.604 ve toplam alan
büyüklüğü (km2) 239.756’dır. 2014 yerel seçimler sonrası 30 büyükşehir belediyesinin olduğu
günümüzde ise toplam nüfus 60.962.088 ve toplam alan büyüklüğü (km2) 399.209 olmuştur. Sonuçta
artık büyükşehir sınırları içinde artık nüfus 15.146.484 kişi artmıştır. İkinci olarak 2014 yerel yönetim
seçimlerinden önce 16 büyükşehir belediyesinin il mülki sınırları içinde toplam 8773 adet köy ve
seçim sonrası büyükşehir dönüştürülen diğer 14 kentteki köy sayısı ise 7789 idi. Dolayısıyla
büyükşehir yapılan illerde toplam 16.562 köy yasa gereği mahalleye dönüştürülmüştür. Buna karşın
6360 sayılı yasa öncesi yerel yönetimlere GBVG’lerinden aktarılan pay toplamı % 11.5 iken, yasa
sonrası GBVG aktarılacak pay % 12.5’e çıkmıştır. Toplamda GBVG aktarılan paydan toplam %1’lik
bir artış söz konusu olmuştur. Büyükşehirler açısından bakıldığında büyükşehir ve ilçe belediyelerine
geçmişte % 7,5’lik pay % 10,5 yükselmiştir. GBVG aktarılan paylarda büyükşehir ve ilçe belediyeleri
için % 3’lük artış artık alan ve nüfus olarak çok büyümüş olan büyükşehir belediyeleri için yeterli
olmayacaktır.
Bu çalışmada büyükşehir belediyelerinin mali özerkliği gelirler düzeyinde incelenmiş ve mali
özerkliğin gerçekleşme koşullarından olan yerel öz gelirler seviyesinin çok düşük olduğu tespit
edilmiştir. Bu tablo büyükşehirlerde yerel mali özerklik sorununun kısa vadede çözülemeyeceğini
göstermektedir. Diğer bir deyiş ile, büyükşehir belediyelerinin öz gelirleri ve transfer gelirleri arasında
büyük bir uçurum bulunmakta, bu durum mali özerkliğin gerçekleşme koşullarını engellemektedir.
Dolayısıyla belediye ile vatandaş arasında karşılıklı güvene dayalı bir mali ilişki kurulamamaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin öz gelirlerinin diğer belediyelere göre daha düşük olduğu
bilinmektedir. Büyükşehir belediyelerinde 2006 ile 2014 yılları arasında toplam gelirlerinin içinde öz
gelirlerin toplamının % 30-40 seviyesinde bulunmasına karşın, 6360 sayılı yasanın uygulamaya
geçmesiyle birlikte büyükşehir belediyelerinin 2015 yılı öz geliri toplam gelir içinde yaklaşık % 25
seviyesine düşmüştür. Üstelik yaklaşık 56 milyon kişi büyükşehir belediye sınırı içinde yaşarken öz
gelirlerde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Buna karşılık, transfer gelirlerindeki (merkezi idareden aktarılan
paylardaki) yüksek oran (2000-2014 yılları arasında % 60-70 arasında değişmektedir) büyükşehir
sayısının 30 çıktığı dönemde yaklaşık % 76 seviyesine yükselmiştir. Öz gelirler açısından dikkat
çekici bir sonuç ise, büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikli öz gelirlerinin 2006 yılından sonra
sürekli bir düşüş eğiliminde (2016 yılında % 10,96, 2014 yılında % 2,76) içinde olduğu görülmektedir.
Oysa birincil nitelikli öz gelirler (vergi, harç, katılma payları ve ücretler) belediyeler için sürekli olan,
başka bir ifade ile kesintiye uğramayan gelir türüdür. Bu gelirler belediye yönetimleri için
öngörülebilir nitelikte, yani belediyenin gelecek yıllarda da yaklaşık olarak toplayabileceği miktarı
kestirebilecek türde olan bir gelirdir. Oysa ikincil nitelikli öz gelirlerin (teşebbüs ve mülk gelirleri,
alınan bağış ve yardımlar ve özel gelirler, faizler, paylar ve cezalar, sermaye gelirleri ve alacaklardan
tahsilat) bu tür özellikleri yoktur. Oysa belediye yönetimleri için sonraki yıllarda yapılacak harcamalar
için bütçenin öngörülebilir olması yani birincil nitelikli gelirlerinde artış yaratıcı unsurlar tekrar
gözden geçirilmelidir.
Transfer gelirlerindeki yüksek oran yerel mali özerklik açısından değerlendirildiğinde
büyükşehir belediyelerinin diğer belediyelere göre merkeze olan bağımlılığının daha yüksek olması ile
sonuçlanmıştır. Oysa mali özerkliğin gerçekleşme düzeyi doğudan yerel öz gelirlere bağlıdır; transfer
gelirleri ne kadar yüksekse merkeze olan bağımlılık o derce güçlüdür. Bunun tersine yerel öz gelir ne
kadar yüksekse mali özerkliğin gerçekleşme ihtimali o derece artacaktır. Bu bağlamda büyükşehir
belediyelerinin mali özerkliğinin arttırılmasına yönelik koşulların oluşturulması da gerekmektedir.
Büyükşehir dışında kalan diğer belediyelerde olduğu gibi büyükşehir belediyelerinde de öz gelirleri
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arttırıcı kaynakların yaratılması önem taşımaktadır. Bu amaçla bazı vergi türlerinin (örneğin motorlu
taşıtlar vergisi) öz gelirler içine alınmasında, öz gelirler içinde yer alan bazı vergilerin oranlarını
arttırılmasında fayda vardır.
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ÖZ
Son çeyrek yüzyılda politika transferi, kamu yönetimi ve kamu politikası literatüründe revaçta olan kavramların
başında gelmektedir. Politika transferi, genel ifadeyle, diğer ülkelerin tecrübesinin yol gösterici ve bilgi kaynağı olarak
kullanıldığı bir karar alma biçimidir. Bugün politika transferi, Avrupa Birliği’ne(AB) üyelik sürecinde Türk kamu
yönetimde meydana gelen değişim ve dönüşümlerin açıklanmasında anahtar bir role sahiptir. Bu bağlamda bu çalışma bir
taraftan Türk kamu yönetimi ve kamu politikası alanında sınırlı olarak çalışılan politika transferi kavramına odaklanmakta,
diğer taraftansa AB üyelik sürecinde, Türk kamu yönetiminde yolsuzlukla mücadele kapsamında etik konusunda getirilen
mekanizma ve yasal düzenlemelerin politika transferi çerçevesinde analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Politika Transferi, Etik, Kamu Yönetiminde Etik, Avrupa Birliği

Ethics Structure in Turkey as a Policy Transfer Case
Abstract
Policy transfer has been one of the concepts fashionable in the public administration and public policy literature in
last quarter century. Policy transfers, generally, take a decision form that is to be guiding the experience of other countries
and is used as a source of information. Today policy transfer has a key role in explaining the changes and transformations
in Turkish public administration in the process of European Union (EU) membership. In this context, on the one hand this
study focuses on the concept of policy transfer, which gets limited area the Turkish public administration, on the other hand
it aims to analyse the policy transfer framework of a set of ethics regulatory and ethics mechanisms in the fight against
corruption in EU membership process in the Turkish public administration.
Keywords: Policy Transfer, Ethic, Ethics in Public Administration, European Union.

Giriş
Genelde karşılaştırmalı kamu yönetiminin özelde ise kamu politikası alanının önemli çalışma
konularından biri olarak karşımıza çıkan politika transferi; kamu politikasının bir uluslararası örgüt ya da
yabancı bir ülke merkezinden başka bir ülkeye aktarılarak uygulamaya alınması süreci ya da, bir siyasi
sistemdeki stratejilerin diğer bir siyasi sistemde kullanılmak üzere alınması olarak tanımlanmaktadır(Wolman,
1992, s.27). Ancak politika transferinin kamu yönetimi literatüründe yeterince incelendiği ve tartışıldığı
söylenemez. Bazı yazarlara göre politika transferi, ülkelerarası işbirliği ve kamu politikasının başka ülkeler
tarafından öğrenilmesi veya başka ülke deneyimlerinden yararlanma süreci olarak(Dolowitz, Marsh, 2000, s.5);
kimi yazarlara göre politika transferi, dünya hegemonu ülke ya da güçler tarafından kendi siyasal ve yönetsel
yapılarını zorla/dayatma yoluyla azgelişmiş ülkelere sunma işlemi olarak(Güneşer Demirci, 2010, s.146)
tanıtılmaktadır. Politika transferi, Türkiye’de 1945’li yıllardan itibaren, özellikle de 1980 sonrasında, kamu
politikası inşa etmenin en önemli aracı konumuna yükselmiş, 2000’li yıllarda neo-liberal politikaların katkısıyla
büyük bir ivme kazanmıştır(Güneşer Demirci, 2010, s.145).
Bu açıdan Türk kamu yönetiminde yolsuzlukla mücadele kapsamında etik yönetime ilişkin ilke ve
prensiplerin oluşturulması-geliştirilmesi ve kamu etiği çalışmalarının yapılması da politika transferi
çerçevesinden ele alınabilir niteliktedir. Bu çalışma Türk kamu yönetiminde yolsuzlukla mücadele ve etik
konusunun politika transferi bağlamında incelenmesini hedeflenmektedir. Çalışmanın amacı, 2000’li yıllarda
Türk kamu yönetiminde yolsuzlukla mücadele ve etik konusunda getirilen mekanizma ve yasal düzenlemelerin
AB üyelik sürecinde yayınlanan belgeler ve ilgili kanunların gerekçeleri bağlamında incelenmesi ve politika

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

905

transferi çerçevesinden bir analizinin yapılmasıdır. Çalışma sadece etik kurul ve etik düzenlemeleri değil; aynı
zamanda yolsuzlukla mücadele ve etik yapılanmayı tamamlayan diğer düzenlemelerin de politika transferi
kuramı çerçevesinde inceleyen bir çalışma olarak literatüre önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Bu
kapsamda çalışmanın birinci bölümünde politika transferine ilişkin kavramsal çerçeve sunulurken, ikinci
bölümde etik yapılanma ve düzenlemelerde politika transfer süreci analiz edilmeye çalışılmaktadır.
1. Politika Transferi
Politika transferi, bir politikanın, idari düzenlemelerin, kurumların ve düşüncelerin bilgisinin başka bir
politika, idari düzenleme, kurum ve düşüncenin gelişiminde kullanılması sürecini ifade etmektedir(Dolowitz,
Marsh, 1996, s.344). Politika transferi ülkeler arasında gerçekleşebileceği gibi kurumlar arasında da
gerçekleştirilebilir bir süreçtir. Bu açıdan transfer, ülkenin geçmiş yönetim deneyimlerinden olabileceği gibi
diğer ülkelerin geçmiş veya şu anki yönetim deneyimlerinden faydalanılarak yapılabilir. Genel olarak diğer
ülkelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak belirli bir soruna ilişkin çözüm bulmayı ifade eden politika
transferi, bir yandan kamu yönetimi alanında uygulanan politikalarda meydana gelen değişim sürecini ortaya
koymakta, diğer yandan reformların nasıl yayıldığı konusunda bir yöntem sunmaktadır.
Mossberger ve Wolman’ın ifade ettiği gibi politika transferi kavramı, bir program veya politikanın
başka bir devletten transfer eden devletin, neden politika transferine başvurduğunu; politika transferinin politik
süreçte oynadığı fonksiyonu; karar sürecinin kendisinin niteliklerini ve sürecin başarılı veya başarısızlığının
nedenleri gibi pek çok konuya odaklanmaktadır(Mossberger, Wolman,2003, s.429). Bu özelliği nedeniyle
politika transferi, bir ülkenin diğer ülkelerde uygulanan politikalar ve programların incelenmesini ve yabancı
ülkelerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmasını sağlamaktadır. Bu sayede politika transferi sorunlara çözüm
noktasında, karar sürecinde kararların daha rasyonel alınmasını sağlamakta ve bu da kararların kalitesini
arttırmaktadır(Stone,1999,s.51-52). Böylece kamu politikalarının planlanması ve uygulama yöntemleri
hükümetler tarafından yeniden şekillendirilebilmektedir.
Politikayı kim/kimlerin transfer ettiği konusu ise politika transferinde rol oynayan aktörleri gündeme
getirmektedir. Bu aktörler yapılacak transferin niteliğini, içeriğini, kapsamını ve uygulamasını belirleyici bir
konuma sahiptirler. Politika transferinin yapılmasında ve yönlendirilmesinde farklı aktörlerin yer aldığı
görülmektedir. Bu aktörler değerlendirildiğinde; iç ve dış aktörler olmak üzere ikiye ayrıldığı görülür.

Şekil-1: Politika Transferinin Aktörleri
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İç aktörler ulusal sınırlar içinde etkili olan aktörlerdir. Bu aktörlerden ilki politikacılardır. Çünkü
düzenlemeler bir kamu politikasıyla hayata geçirilir. Bu noktada politikacılar kamu politikasının oluşumunda
önemli bir yere sahiptir. Seçilen politikacılar, politika transferinin temel alt yapısını oluşturacak yasal
düzenlemeleri hayata geçirme imkânına sahiptirler. Politikacılar siyasal partiler içinde faaliyet göstermektedir.
Siyasal partiler toplumun değişik kesimlerinin talep ve tercihlerini formüle ederek politikaya dönüştürmekte ve
bunların siyasal sisteme aktarılmasını sağlamaktadır(Çam,2006,s.244-245). Bu noktada siyasal partiler iktidarı
elde etmek ve seçmenleri etkileyebilmek için bu tercihleri yansıtan politikaların aktarılmasında rol
oynamaktadırlar.
Diğer bir iç aktörse bürokrasidir. Bürokratlar kamu politikasının oluşturulması ve bu politikanın hayata
geçirilmesinde önemli işleve sahiptirler. Politikacılar politikaları planlarken bürokratların sahip olduğu bilgi
birikim ve tecrübelerden faydalanırlar(Eryılmaz,2004, 2004, s.97-98). Uzmanlık bilgisine sahip olan bürokrasi,
bu bilgi birikimini reform sürecinde ortaya koymakta ve istenilen politika çerçevesinde gereksinimlerin nasıl
giderileceği konusunda destek sağlamaktadır. İç aktörlerden bir diğeri, toplumsal örgütlenme olan sivil toplum
kuruluşlarıdır(STK). STK’lar transferin hangi alanlarda ve nasıl yapılacağına ilişkin doğrudan etki sahibi
olabilmektedir. Hazırladıkları araştırma, inceleme ve raporlarla reformların şekillendiricisi, yönlendiricisi hatta
sürükleyicisi olabilirler(http://www.memurlar.net/haber/9523/).
İç aktörlerden bir diğeri de düşünce kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar farklı alanlarda bilgiler üretmekte ve
bu
bilgilerin
kamuoyunda
tartışılmasını
sağlayarak
transfer
sürecini
etkilemektedir(http://www.gazetevatan.com/tesev-raporu-tartisiliyor-385589-gundem/.).
Günümüz
reform
hareketlerinde bu kuruluşlar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bu düşünce kuruluşlarının AB ve DB gibi uluslararası
kuruluşlardan çeşitli konularda araştırma ve incelemeler için mali destek aldığı dikkate alındığında; bu durum
aslında reformun taşıyıcısı olan bu aktörlerin dış aktörlerin etkisinde olduğunu göstermektedir. Dış aktörler
kendi istemleri doğrultusunda yapılacak çalışmalara destek vermekte ve bu sayede reformlar iç aktörler
tarafından yönlendiriliyor izlenimi yaratılmaktadır. Dolayısıyla bu durum perde arkasında dış aktörlerin etkili
olduklarını ortaya koymaktadır(Şahin, 2007, s.66-67).
Belirttiğimiz aktörlere ek olarak akademisyenler ve vatandaşlar da transferin iç aktörleri arasında yer
almaktadır. Nitekim vatandaşların kamu hizmetlerinden daha fazla ve kaliteli olarak yararlanma talepleri
politikacıları etkileyebilmektedir. Akademisyenler de yaptıkları çalışmalarla gerek politikacıları gerekse de
yöneticileri etkilemektedir.
Dış aktörlerse ulusal sınırlar dışında reformun yapılmasında etkili olan aktörlerdir. Dış aktörlerden ilki
devletlerdir. Özellikle belli dönemlerde kamu yönetimi alanında politika transferinin şekillenmesinde bazı
devletler ön plana çıkmaktadır. 19.yy’dan İkinci Dünya Savaşı’na kadarki dönemde Fransız–Alman ekolünün
hâkim olduğu Kıta Avrupası kamu yönetim sistemi ön plandayken; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD,
İngiltere ve Yeni Zelanda ekolünün hâkim olduğu Anglo-Sakson kamu yönetim sistemi ön plana çıkmıştır. Bu
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devletlerin kamu yönetimi alanında yapmış olduğu reformlar uluslararası örgütler yoluyla tüm dünyaya
yayılmaktadır. Bu devletler günümüzde uluslararası örgütlerin karar mekanizmasında yer almakta ve kendi
ülkelerindeki reformların diğer ülkelere transfer edilmesinde etkili olmaktadır(Peters,1997, s.71-88). Özellikle
ABD ve İngiltere uluslararası örgütlere sağladıkları kredi ve fonlar aracılığıyla kendi ülkelerinde uyguladıkları
kamu yönetimi reformlarını Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yaygınlaştırmaya
çalışmaktadır(Gore,1993,s.317-321, Kutlu,2001).
Dış aktörlerden bir diğeri, uluslararası örgütlerdir. Uluslararası örgütler gelişmiş ülkelerin reformlar
aracılığıyla düşünce, politika ve kurumlarını dünya genelindeki diğer ülkelere yayılmasında önemli bir role
sahiptir. Bu kapsamda BM, DB, IMF, OECD ve AB ön plana çıkan uluslararası örgütler arasında yer almaktadır
(Şahin, 2006, s.46). Örneğin Türkiye özelinde DB ve IMF ile yapılan kredi sözleşmelerine eklenen şartlara
uygun olarak yapılan yapısal reformlar ile AB’nin ilerleme raporları doğrultusunda yeni kurumların
oluşturulması bu kapsamda değerlendirmektedir (Ayman Güler,2005, Çiner, 2009, s. 16‐19. ). Bu dış aktörlere
ek olarak uluslararası şirketler ve uluslararası düşünce kuruluşları da diğer aktörler olarak yer alabilmektedir.
Bu noktada aktörlerin politika transfer sürecindeki etki derecelerinin ne olduğu sorusu akla gelmektedir.
Esas olarak her aktörün politika transferinin hayata geçmesindeki etki derecesini belirlemek kolay değildir.
Çünkü transferlerde kimi zaman iç aktörler kimi zamansa dış aktörler ön plana çıkabileceği gibi; çoğunlukla
bunların hayata geçmesine iki aktörde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla günümüzde politika transferinde dış
aktörlerin reform sürecinde daha etkili olduğu ileri sürülse de iç aktörlerin desteği olmadan bunların hayata
geçirilmesinin zor olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle kamu yönetiminde transfer süreci
değerlendirilirken iç ve dış aktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Günümüzde politika transferi kavramına benzer “politika yayılması”, “politika yakınsaması” ve “ders
çıkarma” gibi kavramlar kullanılabilmektedir. Politika transferi; “politika yayılması”, “politika yakınsaması” ve
“ders çıkarma” gibi kavramlarla yakından ilişkili olmakla birlikte onlardan farklılaşmaktadır. Politika yayılması,
bir politika yeniliğinin ardı sıra benimsenmesini(Eyestone, 1977, s.441) ifade ederken; politika yakınsaması eşit
bir şekilde gelişme seviyesindeki toplumların yapı, süreç ve uygulamalarında benzerlikler oluşturma
eğilimini(Seeliger, 1996, s.287) ifade etmektedir. Ders çıkarma ise bir ülkedeki politika yapıcıların bir veya
birden çok ülkeden dersler çıkararak bu dersleri daha sonra kendi politik sistemine uygulaması olarak
tanımlanmaktadır.
Oysa politika transferi bu üç kavramı da kapsayan bir niteliğe sahiptir. Politika transferi ve bu kavramlar
arasındaki temel farklılıklar şunlardır:( Knill, 2005, s.768) Ders çıkarma, politika transferinin alt tipi olarak
kabul edilirken; politika transferinde süreçler ön plandadır. Politika yayılmasında süreçlerden ziyade sonuçlar
ön plana çıkarken; politika transferinde sonuçlar önemli olmakla birlikte süreçler ön plandadır. Politika
yakınsaması ise; sonuçlara, politika özelliklerine ve benzerliklerin değişimine odaklanırken; politika transferi
süreçlerin ön planda olduğu, benzerliklerin değişimi yerine politika özelliklerinin göz önüne alındığı transferin
niteliğine ve bunun gelişimine odaklanmaktadır. Tüm bu kavramlardan farklı olarak politika transferi, yapılan
reformların yapı ve aktör temelli bir kapsayıcılıkta ele alan genişliğe sahiptir(Sobacı, 2009,s.74.). Dolayısıyla bu
noktada politika transferinin nasıl gerçekleştiği sorusu akla gelmektedir.
Politika transferi gönüllü ve zorlayıcı politika transferi olarak ikiye ayrılmaktadır. Gönüllü transferde o
ülkenin karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerileri dışarıdan ithal edilmekteyken; zorlayıcı transfer bir
uluslararası örgüt, devlet ya da bir kurum tarafından bir politika, program ya da kurumun o ülkeye empoze
edilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır(Sobacı, 2011, s.195). Bu noktada gönüllü transferde bir öğrenme süreci,
zorlayıcı transferde bir şartlılık ve yükümlülük ön plana çıkmaktadır.
Politika transferi konusunda öne çıkan en önemli soru neden politika transferi yapıldığıdır. Bu soru
farklı aktörlerin neden diğer ülke ve modellerine değil de, belirli ülke ve modellere yöneldiğini açıklamamızı
sağlar. Başka bir deyişle politika transferi, kamu yönetimi reformlarında devletlerin ne için ve nereye baktığını
şekillendiren sebeplerin ne olduğunu anlamamızı sağlar. Bu noktada kamu yönetiminde reformlarında en temel
sebep vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetsizliğinin yattığı söylenmekle birlikte, esas olarak,
zorlayıcı ve gönüllü transfer türleri arasındaki farklılıklara göre bu nedenler değişebilmektedir(Keser, 2012,
s.25-35). Bu nedenler Şekil-2’de yer almaktadır.
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Şekil-2:Politika Transferinin Nedenleri(Sobacı, 2000, s.12.)

Şekil-2’de yer alan nedenler değerlendirildiğinde kamu hizmetlerinden memnuniyetsizlik, seçimler ve
politik çatışma, geri kalmışlık algısı ve kabul görme kaygısı gönüllü politika transferiyle ilgiliyken; uluslararası
uzlaşma ve fikir birliğine uyum, uluslararası örgütlere üyelik, uluslararası şirketlerin yatırımlarını geri çekme
tehdidi ve hibe ve yardım elde etme gibi sebepler bir koşulsallık ve yükümlülük getiren zorlayıcı politika
transferinin nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzdeki reformlarda dış aktörlerin özellikle
uluslararası kuruluşların ön plana çıktığı göz önüne alındığında; politika transfer sürecinin karşılıklı
etkileşimden daha çok tek yönlü olduğu söylenebilir(Övgün, 2013, s.52).
Politika transferi her ne kadar son 20-30 yıldır ele alınan bir konusu olsa da aslında geçmiş dönemlerden
beri var olmuştur. Türkiye pratiğinde de politika transferi geçmişten bu yana var olmuştur. Nitekim etik
yapılanma sürecinde politika transferinin Türkiye için çok yabancı olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

2.Etik Yapılanmada Politika Transferi
2.1.Etik kavramı ve kamu yönetimi etiği
Aristo’dan itibaren bir felsefi disiplinin adı olan etik, köken itibariyle Yunanca’daki ethos sözcüğünden
gelmekte ve iki farklı anlama sahiptir. İlk olarak etik; gelenek, töre, alışkanlık, anlamını taşımaktadır.
Hareketlerini o tarihsel dönemde kentte geçerli olan töreye uygun olarak düzenlemeye alışkın kişi, ahlak
normlarına uygun davrandığı ölçüde “etiğe” uygun davranmış kabul edilmektedir. Daha dar ve ikinci anlamında
ise etik kişinin aktarılan değer ve kural ölçülerini kavrayan ve bunlar üzerinde düşünerek iyiyi gerçekleştirmeyi
alışkanlığa dönüştürmedir. Böylece alışkanlık, töre veya gelenek karakter anlamını da almakta ve etik, erdemli
olanın temel tavrı olmaktadır(Pieper, 1999, s.22-34). Dolayısıyla bu etiğin bireysel ve toplumsal iki yönünü
ortaya çıkmaktadır. Bireysel yönüyle etik, erdemli birey olmayı, toplumsal yönüyle ise erdemli bir toplumun
kurallarını ifade etmektedir.
Yunanca’daki ethos kavramının Latince karşılığı ise “mos” sözcüğüdür ve bu sözcük hem ahlak ve töre
hem de karakter anlamına gelmektedir. Ahlak veya töre, bir toplulukta karşılıklı ilişkilerle gelişen saygı ve
benimseme süreçleri sonucunda oluşan ve norm olarak geçerli kılınan eylem modellerini içermektedir(Pieper,
1999, s.34). Bu doğrultuda etik kelimesi, hem geleneksel hem de günlük dildeki kullanımı ile ahlak ve töre
kelimeleriyle eşanlamlı kullanılmakta ve etik ahlakın bir çalışma alanı halini almaktadır(Cooper, 1994, s.365369). Cevizci ise etiği,
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Belli bir ahlaklılık unsuruna sahip, belli bir yaşama idealini hayata geçirmek yolunda mücadele eden
birey açısından, ikinci olarak üyesi olduğu toplumun yaşayışını eleştiren, hatta mahkûm eden ve dolayısıyla
mevcut değerler silsilesi yerine, alternatif değerlerle yaşama kuralları ihdas etmeye çalışan bir filozof tavrı
açısından ve son olarak ahlaklılığın dilini analiz eden, ahlaki kavram ve yargıları tartışan bir felsefeci açısından
değeri konu alan, bir düşünüş tarzı, ahlaki ilkeler teorisi veya bir felsefi disiplini( Cevizci, 2002, s.1) olarak
ifade etmektedir.
Dolayısıyla etik, bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı, bir ahlak felsefesi alanı; ahlaki olanın özünü
ve temellerini araştıran bir felsefe etkinliğidir. İnsanın kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki sorunlarını ele alıp
incelemektedir(Akarsu, 1998, s.74). Etiğin konusu, insanın eylemleri ve bu eylemlerle ilgili tüm etkenlerdir. Bu
etkenler; eylemin gerçekleştirildiği koşullar, eylemin yöneldiği amaç, eylemin sonuçları, eylemin doğruluğu ve
yanlışlığı, eylemin doğruluğunun temellendirilmesi gibi konuları kapsamaktadır(Usta, 2010, s. 165). Bu disiplin
bir taraftan bir eylemi ahlaki açıdan iyi eylem yapan etiksel durumu sorgularken ödev, yükümlülük, iyi gibi
kavramları irdelemekte(Pieper, s.6), diğer taraftan ise bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değer,
norm ve kuralları araştırmaktadır(İnal, 1996, s.43).
İlkel toplumdan köleci topluma geçişle birlikte ortaya çıkan etik esasında ideolojik bir niteliğe sahiptir.
Özellikle kapitalizmle birlikte kapitalizmin felsefi temelini oluşturan liberal etik anlayışı ile yararcılık, doğal
hukuk ve özgürlük temelinde bir toplumsal örgütlenme modeli veya siyasal tasarım ortaya konulmaktadır.
Benzer durum Sosyalizmin felsefi temelini oluşturan Marksizm için de geçerlidir(Vergara, 2006,s.5). Her iki
modelde modern etik anlayışın bir ürünüdür. Modern anlayış ise ahlakı, insan yaşamı açısından tasarlanması ve
davranışa dönüştürülmesi gereken bir şey olarak hissettirmeye ve evrensel birleştirici bir etik oluşturmaya
çalışmaktadır. Ancak post modern anlayış ışığında, evrensel, nesnel temellere dayanan bir etik sistemden
bahsetmek mümkün olmamaktadır. Post modern anlayışa göre ise etik, hayattaki çeşitli durumlardaki çeşitli
kötü seçenekler karşısında bir seçeneğin iyi olduğuna hükmedilebilir, varsayımıyla hareket etmekte ve uygunsuz
eylemleri tanımlamaya çalışmaktadır.( Okçu, 1998, s.30-31) Post modern anlayışta etik, evrensel değil, müphem
bir niteliğe sahiptir(Bauman, 1998, s. 33).
Genel olarak ifade edilecek olursa toplumsal düzenin temelini oluşturan kuralların oluşumunda önemli
ve belirleyici bir unsur olan etik, neyin yapılacağı veya yapılmayacağının, neyin istenip-istenemeyeceğinin ya
da neye sahip olunup-olunamayacağının istenmesidir(Hitt, 1990, s. 98). Felsefe içinde ayrı bir disiplini temsil
eden etik, zamanla yalnızca mevcut ilişkileri ahlaki yönden tanımlamakla kalmamış; aynı zamanda bu ilişkileri
olması zorunlu olan bir “gereklilik” olarak belirlemiştir. Bu anlamda etik, bir taraftan ahlakın temellerini
belirlerken, diğer taraftan da bireysel ve toplumsal davranışa uygun normlar sunmaktadır.
Kamu yönetimi etiği ya da yönetsel etik kavramı ise, İngilizcedeki “Administirative Ethics” kavramına
karşılık gelmekte ve her iki sözcükte birbirleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kamu yönetimi alanında iş
ahlakı, örgüt kültürü, yönetsel ahlak, kamu yönetimi ahlakı gibi kavramlarla ifade edilen kamu yönetimi
etiği/yönetsel etik; göreceli bir kavram olan ahlakın belli bir örgüt içerisinde, o örgütçe belirlenmiş kurallarla
beslenerek ortaya çıkmış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır(Bilgin, 1997, s.2). Toplumun önemli bir parçası
olan kamu yönetimi örgütlerinde de bireysel ve toplumsal ahlak etkisini göstermekte ve örgüt kültürü ile birlikte
yönetsel etik oluşumunu sağlamaktadır. Dolayısıyla bu durum yönetsel ahlakın örgüt kültürünün bir parçası
olmadan öncede yönetsel etiğin de belli bir oranda zaten var olduğunu göstermektedir.
Genel anlamda yönetsel etik ile anlaşılması gereken, iyi ve kötülerden oluşan bütün örgütsel kültür
oluşumlarıdır. Bu anlamda yönetsel etiğin de pozitif ve negatif anlamları söz konusu olmaktadır(Bilgin, 1997).
Yönetsel etik pozitif anlamda değerlendirildiğinde, genel ahlak anlayışındaki iyilerin ve olumlu yönlerin,
örgütsel amaçlara ve örgüt kültürüne yansımasıdır. Bu anlamda pozitif yönetsel etik anlayışı, yaygın ahlak
anlayışının hâkim olduğu dürüst bir bireyin, bir örgüte katıldığı ve bütünün bir parçası olduğundaki
görünümünü ifade etmektedir. Kamu çalışanlarının, aldığı ücreti hak etmesi için, emeğini, gücünü ortaya
koyması, üstlendiği görevleri etkin ve zamanında yapması, astlarına adaletli ve şefkatli davranması ve üstlerine
de sorumlu bir şekilde davranması bu anlamda değerlendirilebilir.
Örgütlerde şekillenen negatif bir ahlak anlayışının ortaya çıktığı olumsuz yani negatif yön ise yönetsel
ahlakın ikincil yönünü oluşturmaktadır. Yönetsel etiğin örgüt ortamındaki negatif görünümü, kamu personelinin
bireysel fayda ya da statü kazançları sağlamak için, standart görevlerini aksatmaları sonucu ortaya çıkmaktadır.
Tarihsel olarak eskilere dayanan ve hemen hemen tüm toplumlarda görülebilen rüşvet, yolsuzluk, irtikâp, ihtilas,
zimmete para geçirme ve resmi evrakta sahtecilik şekilde sayılabilecek vb. yönetsel yozlaşma negatif yönün
örneklerini oluşturmaktadır. Yakupoğlu’na göre, kamu yönetiminin sistem anlamında çürümesinin göstergeleri
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olan bu uygulamalar, toplumsal ahlaktaki olumsuz bazı sosyal değişmelerin yönetime yansımasıdır(Yakupoğlu,
1997, s.59). Bu bağlamda göz önünde bulundurulması gereken nokta, tüm örgütsel yapılara hayat veren insan
faktörü başka bir ifadeyle aynı toplumun içerisinde yaşayan bireylerdir. Onların davranış biçimlerinin toplumsal
anlamda negatif özellikler göstermesi, örgütsel anlamda da olumsuzlukların ortaya çıkmasını beraberinde
getirmektedir(Kılavuz, 2002, s.258-259).
Kamu yönetiminde etik kavramının pozitif ve negatif yönleri dikkate alındığında, genelde etik anlayışa
ve kamu hizmetinde etik değerler dizgesine yer verilmekte; kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine
getirirken karar alma ve yönetsel süreçlerde, bu etik anlayış ve değerler çerçevesinde uyacağı ilke ve kuralları
içermektedir. Kamu görevlilerinin bu etik kurallar dışındaki eylem ve işlemleri “yolsuzluk” olarak
adlandırılmaktadır.
Kamu görevlilerinin davranışlarında iki temel etken rol oynamaktadır. Bunlardan biri yasalar, diğeri ise
etik değerlerdir. Yasalar, kamu görevlilerinin davranışlarını dışsal olarak belirlemekte ve denetlemekteyken, etik
değerler, davranışı içsel olarak yönetmekte ve denetlemektedir(Cooper, Brady, 1998, s.91). Davranışların dıştan
belirlenmesinde rol oynayan yasalar ve kurallar, kamu görevlilerini kamu yararı doğrultusunda eylemde
bulunmaya zorlamaktadır. Bu bakış açısına göre kamu yönetimi etiğini, kamu çalışanının her türlü davranışını
yasalara, etik kodlara ve çeşitli kurallara göre yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kamu görevlilerinin
davranışlarının içsel belirleyicisi olarak ele alındığında kamu yönetimi etiği, kamu görevlilerinin eylemlerini,
bireysel ahlaki değerleri referans alarak yapması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede önemli olan, kamu
görevlisinin ahlaki gelişmişlik düzeyidir(Maesschalck, 2004,s.21). Kamu yönetimi etiğine ilişkin bu iki farklı
bakış açısı birbirini tamamlar niteliktedir ya da öyle olması gerekmektedir(Gilman, 1999,s.175). Başka bir
deyişle kamu yönetimi etiğini kamu görevlilerinin görev alanları ile ilgili her türlü eylemi, yasa ve bireysel
ahlaki değerleri bir potada eriterek yapması şeklinde tanımlamak mümkündür.
Diğer taraftan kamu yönetiminde bir etik hiyerarşisinden bahsetmek mümkündür. Hiyerarşinin ilk
basamağında kamu görevlilerinin “bireysel ahlak” yapıları yer almaktadır. Bireysel ahlak, kamu görevlisinin
kendi öznel geçmişi tarafından biçimlendirilmektedir. Örneğin, aile etkisi, dini inancı, kültürel ve toplumsal
değerler etkisi ve bireysel tecrübeler kamu görevlisinin ahlaki yapısını belirleyen parametrelerdir. Hiyerarşinin
ikinci basamağında “mesleki etik” bulunmaktadır. Mesleki etik ise, kamu görevlisinin görevini yaparken,
mesleğin gerektirdiği normlar çerçevesinde davranmasıdır. Üçüncü basamakta ise “örgütsel etik”
bulunmaktadır. Örgütsel etik, kamu görevlilerinin eylemlerini örgütsel amacın gerçekleşmesi doğrultusunda
belirlenmiş bulunan kurallara göre yapmasıdır. Hiyerarşinin son basamağını ise “toplumsal etik”
oluşturmaktadır. Toplumsal etiğin merkezinde kamu görevlilerinin bir taraftan bireyi koruyan tutum ve
davranışlar sergilemesi diğer taraftan ise toplumun bir bütün olarak gelişmesine katkı sağlayacak biçimde
davranmaları yatmaktadır(Shafritz, Russell, 2005, s.186). Bu bağlamda kamu görevlilerinin sorumluluk alanları
ile ilgili olarak kimi etik değerleri içselleştirmesi ve buna göre eylemlerde bulunmaları genel bir beklentidir.
Şekil-3: Kamu Yönetiminde Etik Hiyerarşisi

Ayrıca kamu örgütlerinin yapısı ve etik arasındaki ilişkiyi sorgulayan farklı modellerden söz etmek
mümkündür(Özdemir, 2008, s.184). Birinci model hiyerarşik örgütsel yapıdır. Bu modele göre örgüt üyelerinin
davranışlarında belirleyici unsur disiplindir. Örgüt çalışanlarının her türlü eylemi sıkı bir denetim altındadır. Bu
modelde çalışanlar, örgütsel çıkarı kendi çıkarlarından üstün tutmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu anlayış,
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hiyerarşik örgütlerin etik anlayışını oluşturmaktadır. İkinci model, çoğulcu örgüt yapısıdır. Bu modele göre
örgütteki gruplar arasında bir rekabet vardır. Bu tip örgütlerde etik değerler örgütteki gruplar arası rekabetin bir
sonucu olarak belirlenmiştir. Üçüncü model eşitlikçi modeldir. Bu modelde “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz
için” sloganı etik anlayışının özünü oluşturmaktadır. Son model ise diğer modellerin aksine bireyi merkeze
yerleştirmektedir. Bu modelde etik davranışın özünü, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve gizil yeteneklerini
ortaya çıkarması oluşturmaktadır(Hunbury, 2004, s.187).
Kamu yönetimi etiği, “bürokratik” ve “demokratik” olmak üzere iki farklı etik kurallar bütünüyle
bağıntılıdır. Bürokratik etik etkinlik, etkililik ve uzmanlık gibi değerlerle ilişkiliyken; demokratik etik yurttaşlık,
kamu yararı, sosyal adalet, güven, duyarlılık, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi değerleri kapsamaktadır.
Kamu yönetimi etiği, hem teknik-bürokratik değerleri, hem de ahlaki-siyasal değerleri içermektedir. Temelde
tüm bu değerler, kamu görevlileri için geliştirilen davranış kurallarının temel unsurlarını yansıtmaktadır(Karasu,
2001, s. 244-245). Bu çerçevede, kamu yönetimi etiğine dayalı “etik yönetim”, “kamu görevlilerinin kamunun
işini yaparken yansız, nesnel ve dürüstlükle davranmaları ve devlet makamını kişisel, maddi veya siyasi kazanç
için kullanmaktan sakınmaları” anlamına gelmektedir(Kernaghan, Dwivedi, 1983, s.37).
Birçok ülkede kamu görevlileri, demokratik kurallarla belirlenen kamu hizmetinin temel değerlerini
benimsemek, hem mesleki hem de kamu görevi etik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Kamu hizmeti için
geçerli ulusal etik kuralların geliştirilmesi ve bu kuralların meslek kuruluşlarının etik kurallarıyla uzlaştırılması,
bir ülkede etik bir yönetimin kurulmasında bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır(Denhardt, 1988, s.65). Bu
sebeple, hemen her ülkede, gerek hükümetler ve gerekse çeşitli uluslararası kuruluşlar, bürokratik yozlaşmaya
karşı kamu hizmetini korumaya yönelik etik kuralların geliştirilmesi ve kamu görevlilerinin bu kurallara
uymaya yönlendirilmesi konusunda ciddi çaba harcamaktadırlar. Ancak, kamu hizmetinde etik ve etik bir kamu
yönetiminin kurulması olguları, sadece yozlaşmayı önleyici mevzuatın, kurum ve araçların geliştirilip
uygulamaya sokulmasından ibaret olmayıp; bundan daha geniş felsefi ve siyasi boyutlara sahip olduğu göz ardı
edilmektedir(Öktem, Ömürgönülşen, 2005, s.232). Dolayısıyla günümüzde hızla yaygınlaşan yolsuzluk
olgusuna çözüm getirme isteği kamu etiğinin ortaya çıkışında önemli bir nedenlerden biri olarak kabul
edilmektedir. Bununla birlikte kamu etiğinin ortaya çıkışında etkili olan nedenler şu şekilde sıralanabilir:
1. Yönetimde İnsan Unsurunun Göz Ardı Edilmesi: Yönetimin bir bilim olarak ortaya çıkmasıyla birlikte
“değer”ler yönetim biliminin dışında tutulmuştur. Klasik yönetim anlayışındaki tarafsızlık ve
rasyonelliğin yol gösterici olmasının yeterli olacağı varsayımı ile personelin bilgi, uzmanlık, liyakat
özelliklerinin yeterli olacağından hareketle kişisel ahlaki özelliklerin, karakter özelliklerinin ve etik
değerlerinin göz ardı edilmesine yol açmıştır. Bu noktada kamu yönetiminde sadakat ve hesap
verilebilirliği sağlanması amacıyla göz ardı edilen insan unsuru kamu etiğinin doğuşunda etkili
olmuştur(Birinci, 2009, s.127).
2. Meslek Etiği Çalışmalarının Hız Kazanması: Günümüzde kamu etiği tartışmalarının yaygınlık
kazanmasının bir başka nedeni, özellikle yetmişli yıllardan itibaren etiğin bir alt disiplin olarak ortaya
çıkan “meslek etikleri” ve bu alandaki çalışmaların kamu yönetimi alanına uyarlanması
çabasıdır(Birinci, 2009, s.127). ABD ‘de akademik bir disiplin olarak ortaya çıkan meslek etiği
çalışmaları hız kazanmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bu çalışmalar daha çok Anglo-Sakson kamu
yönetim sisteminin transfer edilmesi çabası olarak görülmektedir.
3. Büyük Yolsuzluk Skandalları ve Devlete Olan Güvenin Yeniden Tesisi: 1970‘li yıllarda Watergate
skandalı ile başlayan günümüzde devam eden büyük yolsuzluklar kamu yönetimi alanında yolsuzlukla
mücadele için etiğin gündeme gelmesine yol açmıştır(Genç, Özgür, Kılınç, 2009, s.80). Bu noktada
devlet yönetiminde ortaya çıkan “güven açığı” kamu görevlilerinin uygunsuz davranışlardan büyük
yolsuzluklara kadar uzanan, herkesçe bilinen “skandallar” tarafından körüklenmiştir. Devletler kamu
hizmetine uygun şekilde davranılmadığı gerçeğinden tümüyle uzak kalamamıştır. Bunun neticesinde
devlet yönetiminde etik ve hizmet standartların getirilmesi, kamusal ya da siyasi yaşamda önemli bir
konu haline gelmiştir(OECD, 2003, s. 11).
4. Vatandaşların Daha Kaliteli Hizmet Beklentisi: Artan teknolojiyle birlikte vatandaşlar, gittikçe daha
fazla oranda kamu hizmetlerinin kalitesini eleştirmeye başlamışlardır. Vatandaşlar rüşvet olmadan kamu
hizmetlerinin daha iyi dağıtılmasını beklemektedir. Bu nedenle kamu hizmetlerinin daha az maliyetle
ulaşabilmek amacıyla kamu etiği önem kazanmıştır(Genç, 2008, s.45).
5. Uluslararası Kuruluşların Etkisi: Kamu yönetiminde önemli reformlar yapılmakla birlikte yapılan
reformların istenilen sonucu vermemesinin temel nedeni kamu kurumlarında yer alan insan unsurunun
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göz ardı edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla yolsuzlukların en büyük nedeni insandan kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle BM, DB, AB ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar etik ve yolsuzlukla mücadeleyi ülkelerin
kamu yönetimleri reformlarının gündemine sokmuşlardır(Genç, 2008, s.45).
Özellikle Türkiye bağlamında kamu yönetiminde etiğin gelişiminde uluslararası kuruluşların etkisi
büyüktür. Kamu etiğinin politika transferiyle Türk kamu yönetimine yerleştirilmesinde en çok etkili olan
uluslararası örgütler AB ve OECD olmuştur. Bu noktada yolsuzluk ve etikle ilgili mekanizma ve
düzenlemelerde politika transferinin etkili olup olmadığı ortaya koymak gerekir.
2.2.Etikle ilgili mekanizma ve düzenlemelerde politika transferi
Türk kamu yönetiminin etikle ilgili düzenlemeler ve mekanizmalar incelendiğinde esas itibariyle
Türkiye’de etik altyapının hukuki temellerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
 1982 Anayasası (1982)
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1965)
 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun (1981)
 Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik(1983)
 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (1990)
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (2003)
 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (2004)
 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun(2004)
 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu(2009)
 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(2005)
 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik(2009)
Hukuki temelleri bu şekilde oluşturulan Türk kamu yönetiminde yakın zamanda AB ile müzakerelere
kadar etik ile ilgili doğrudan bir kurum kurulamamış ve etik ilkeler açık bir şekilde ortaya
konulamamıştır(Demiral, 2009, s.205). Yasal mevzuat incelendiğinde Türkiye’de etikle ilgili çeşitli ve dağınık
düzenlemeler olmakla beraber 2004 yılına kadar etikle ilgili bir genel düzenlemenin olmadığı görülmektedir. Bu
itibar ile etikle ilgili önemli mekanizma ve düzenlemelerin politika transferi ile 2000 ve sonrası dönemde hayata
geçirildiği ya da hız kazandığı söylenebilir.
Etik kavramının ülkemize girişi tüm dünyada olduğu gibi yolsuzlukla mücadele bağlamında olmuştur.
AB ve Avrupa Komisyonu tarafından yolsuzluğun önlenmesine ilişkin verdiği kararlar hem üye devletlerin hem
de birliğe aday olan ülkeler için önem taşımaktadır. Yolsuzlukla mücadele ise 1998 yılından bu yana AB
ilerleme Raporları’nda yer alan bir konudur. Bu raporlar yıllık olarak yayınlanmaktadır. Bu raporlar ülkenin
üyelikle ilgili gelişimini değerlendirmekte ve birliğin üye ülkeden yapılmasını istediği düzenlemeleri ve
beklentileri içermektedir. AB açısından Türkiye’yi izleme aracı olan bu belgeler aynı zamanda politika transfer
sürecinin rahatlıkla izlenebilmesine imkân sağlamaktadır.
İlerleme raporlarında yolsuzluk kavramı, siyasi kriterler başlığı altında demokrasi ve hukukun üstünlüğü
kriteri içerisinde yer alan yolsuzlukla mücadele tedbirleri başlığı altında değerlendirilmektedir. Yolsuzlukla
mücadele tedbirleri başlığı altında etik kavramı ilk kez 2004 ilerleme raporunda(AB Bakanlığı) yer almıştır.
Burada kamu görevlileri ve seçilmiş görevlilere yönelik olarak etik ilkelerin oluşturulması gerektiği
belirtilmiştir. Dolayısıyla etik kavramı ilk kez 2004 yılında ilerleme raporunda yer alırken, etikle ilgili ilk
düzenlemenin de 2004 yılında olması çok tesadüfi bir durum değildir. Nitekim 2004 yılında 5176 sayılı Kamu
Görevlileri
Etik
Kurulu
Kurulması
Hakkında
Kanun
çıkarılmıştır.
Kanunun
genel
gerekçesine(http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0705.pdf,) bakıldığında OECD tarafından 1998 yılında
yayımlanan “kamu yönetiminde etik ilkeler” başlıklı tavsiye kararına atıfta bulunulmaktadır. “Üye ülkelerin
kamu hizmetlerinde etik davranış ilkelerini hayata geçirmek amacıyla, iyi işleyen kurumsal yapılar
oluşturmaları ve gerekli diğer tedbirlerin alması” gerekliliği göz önüne alınırsa etik mekanizmanın bir politika
transferi sonucunda geldiği söylenebilir. Ancak tek başına bu gerekçeden yola çıkarak bir transfer yapıldığı
söylenemez. Bu noktada diğer gerekçeler göz önüne alındığında etikle ilgili yapılan düzenlemenin politika
transferi olduğu görülmektedir.
Diğer gerekçelerden ilki “4. Gözden Geçirmeye İlişkin 5 Nisan 2003 Tarihli Niyet Mektubu” dur. Bu
belgede bazı yapısal taahhütlerin zaman darlığı nedeniyle yerine getirilmediğini, bunlar arasında kamu

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

913

yöneticileri ve memurlar için etik kuralları belirleyen kanunun meclisten geçirilmesinin de yer aldığı
görülmektedir. Bakanlar kurulunun 23.06.2003 tarihli ve 2003/5930 sayılı kararıyla kabul edilen ulusal
programın, kamuda yönetişimin güçlendirilmesi başlığı altında da; kamu yönetiminde saydamlığın artırılması ve
yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan birisinin de kamu görevlilerinin uyacakları meslekî ve
etik ilke ve kuralları belirleyen bir düzenlemenin yapılması olduğu belirtilmekte ve hazırlanan taslağın 2003 yılı
içinde yasalaşmasının beklendiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu gerekçe incelendiğinde transfer sürecinde
sadece AB ve OECD’nin değil; aynı zamanda IMF’nin de yer aldığını görülmektedir.
Gerekçede dikkat çeken diğer önemli bir husus; kanun tasarısının hazırlanırken kamu yönetiminde etik
konusunda diğer ülkelerdeki (kamu etik davranış ilkelerini yerleştirmek ve belirlenen ilkelere uygun davranılıp
davranılmadığını gözetmekle görevli kılınan merkezi kurumsal yapının olduğu Amerika Birleşik Devletler,
İngiltere, Kanada, Japonya, Avustralya ve İrlanda ‘da yer alan) kurumsal yapıların incelendiği ve Türk yönetim
geleneği ile ülkenin sosyo-ekonomik şartlarına uygun düşecek bir modelin, kanun tasarısına yansıtılmış
olmasıdır.
Kanun gerekçesi incelendiğinde göze çarpan diğer bir husus, kamu yönetiminde etiğin iyi yönetimin
temel anahtarı olarak görülmesi ve kanunda yer alan açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük,
objektiflik ilkelerinin devlete olan güveni arttırmak ve iş dünyası için de uygun bir ortam oluşturarak piyasaların
iyi işlemesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunacağının öngörülmesidir. Bu yasada da temel amaç
değişmemiştir. Başka bir ifadeyle kamu hizmetlerinin ve dolayısıyla devletin ekonomik, etkin ve verimli olması
hedeflendiği görülmektedir.
Konu politika transfer süreciyle bir bütünlük içerisinde değerlendirilecek olursa; etik kurulun
kurulmasında ve etikle ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasında rol oynayan aktörler seçimle iş başına
gelenler(iktidar), siyasi partiler, tasarının yapılmasında yer alan ve ilgili ülkelerdeki etik yapılanmayı inceleyen
bürokratlar, tavsiye kararı ile OECD, ilerleme raporu sebebiyle AB ve 4. Gözden Geçirmeye ilişkin 5 Nisan
2003 Tarihli Niyet Mektubu ile IMF’nin yer aldığı uluslararası kuruluşlardır. Politika transferinin yapılma
nedeniyse uluslararası örgütlere, üyelik hibe ve yardım elde etme, uluslararası uzlaşma ve fikir birliğine uyum
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle transfer gönüllü transferden öte yükümlendirici bir niteliğe sahip
zorlayıcı transfer özelliği gösterdiği söylenebilir. Transfer edilen şey, etik konusunda kurumsal yapı ile kamuda
etik yönetime ilişkin fikir, tutum ve kavramlardır(Keser, s.43-44).
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra uygulamayı düzenleyen Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Kamu hizmeti bilinci, halka
hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, bilgi verme,
saydamlık ve katılımcılık, hesap verebilirlik, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili makamlara bildirim,
çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve
menfaat sağlamama, kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri için kullanma,
savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan vermeden kaçınma, mal bildiriminde
bulunma, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırmama yönetmelikte yer
alan etik davranış ilkelerini oluşturmaktadır. Yönetmelik etik davranış ilkelerinin uygulaması ve etik kültürün
yerleştirilmesi konusunu ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, etik davranış
ilkelerine uyumun denetimi için hizmet standartlarının belirlenmiş olması gerekliliğidir(Balkan, 2009, s.877).
Türk kamu yönetiminde hizmet standartları ise 2009 yılında çıkarılan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikle belirlenmiştir. Bu Yönetmelik kamu görevlilerinin görevlerini
yerine getirirken kamu hizmetlerinin belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütüp
yürütmediklerinin tespiti bakımından önem taşımaktır.
Kamu yönetiminde etik dışı davranışların sebeplerinden biri olarak kamu yönetiminin işlemlerinin ve
işleyişinin belirli kurallara bağlanmaması görülmektedir. Bu durumun önlenmesi için bir usul yasası çıkarılması
AB tarafından istenilmektedir(TUSİAD, 2005, s.170.). Esasında bu Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikle; AB’nin talep ettiği “Genel İdari Usul Kanunu” yerine, kamu kurumlarını
daha alt düzeyde bağlayıcı bir niteliğe sahip yönetmelikle düzenleme yoluna gidilmiştir. Böylece etik yapının
önemli bir unsuru olan hizmet standartları kanun yerine alt düzeydeki Bakanlar Kurulu yönetmeliği ile hayat
bulmuştur.
Oysa bu kanun “İdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”( http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/21011.pdf) olarak 2002 yılında meclise sevk edilmiş ve sonrasında kadük olmuştu. Ertesi yıl saydam bir
yönetimin sağlanması amacıyla Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştı. Dolayısıyla bu tablo etikle ilgili
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önemli düzenlemelerin 2000’li yılların başında yapıldığını gösterirken; etikle ilgili tamamlayıcı
düzenlemelerinse sonraya bırakıldığını göstermektedir(AB Bakanlığı). Bunlardan sonuncusu ise 2012 yılında
çıkarılan 6328 sayılı Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde
bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli olarak kurulan ve 29/03/2013 tarihi
itibariyle şikayet başvuruları almaya başlayan Kamu Denetçiliği Kurumu’dur. Nitekim kanunun gerekçesi
incelendiğinde başta İsveç, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Hindistan olmak üzere pek çok ülkede bu
kurumun olduğunu ve AB’nin de AB bürokrasisi tarafından yapılacak yanlış uygulamalara karşı üye ülke
vatandaşlarının
haklarını
korumak
üzere
bu
kurumu
kurdukları
ifade
edilmektedir(http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0626.pdf). Gerekçe incelendiğinde etik kurumu tamamlayan bu
yapının da AB talepleri çerçevesinde kurulduğu görülmektedir. Zira 2008-2012 AB ilerleme Raporlarının kamu
yönetimiyle ilgili bölümlerinde kamu denetçiliği kurumunun oluşturulması konusuna geniş bir yer ayrılması bu
durumu destekler niteliktedir.
TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) kurulmasına ilişkin Kanunu kabul etmiştir.
Ombudsman gerçek ve tüzel kişilerin idari uygulamalara ilişkin başvurularıyla ilgilenecektir. Bu Katılım
Ortaklığı Belgesinde yer alan bir önceliktir ve önemli bir ilerlemedir, zira Türk vatandaşları tarafından
kamu yönetiminin izlenmesi için kurumsal çerçeveyi oluşturmaktadır.( AB Bakanlığı, 2006)
Bu noktada katılım ortaklığı belgesine bakıldığında da şu ifade ile karşılaşılmaktadır: “Tam anlamıyla
işleyen bir Ombudsman sistemini kurmayı amaçlayan mevzuatın uygulanması( AB Bakanlığı, 2008).” 2006 yılı
ilerleme raporu ve 2008 katılım Ortaklığı belgesinde yer alan bu ifadeler göz önüne alındığında etik
yapılanmayı tamamlayıcı unsur olan kamu denetçiliğinin de AB uyum çerçevesinde yükümlendirici niteliğe
sahip zorlayıcı politika transferi olduğu söylenebilir.
Yolsuzlukla mücadele bağlamında etikle ilgili düzenlemelerin Türk hukuk ve yönetim sistemine
girişinin diğer bir yolu ise uluslararası sözleşmelerdir. Bu bakımdan incelendiğinde Türkiye’nin onayladığı
uluslararası sözleşmeler şunlardır:
 Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Medeni Hukuk Sözleşmesi (2003)
 Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi (2004)
 Avrupa Konseyinin 141 numaralı Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele
Geçirilmesi ve Bunlara El Konulması Sözleşmesi (2004)
 OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi
Sözleşmesi (2003)
 Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi(2003)
 Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme (2004)
 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (2006)
Ayrıca, Türkiye yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı
Devletler Grubuna (GRECO) 2004 yılında üye olmuştur. Bu anlaşmalar ve AB üyelik yükümlülüğü olarak
Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı(2002-2004) ile
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı(2010-2014) ilan
edilip uygulanmıştır. Son olarak 30.04.2016 tarihinde 2016-2019 yılları arasında uygulanacak Saydamlığın
Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 64. Hükümet tarafından kamuoyuna
duyurulmuştur. Son eylem planı incelendiğinde yolsuzluğun önlenmesi ve saydamlığın arttırılması kapsamında
Kamu Görevlileri Etik Kurulu rehberliğinde kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik
ilkelerin belirlenmesinden Kamu Denetçiliği Kurumunun etkinliğinin artırılmasına kadar uzanan 21 maddelik
bir
eylem
planının
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430.htm,
E.T:21.05.2016.)
oluşturulduğu görülmektedir.
Tüm bu bilgiler ışında yolsuzlukla mücadele ile gündeme gelen etik yapılanma ve düzenlemelerin
politika transfer süreciyle Türk kamu yönetimine taşındığı söylenebilir. Genel olarak politika transfer süreciyle
değerlendirildiğinde etik kurulun kurulması ve etik ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasında rol
oynayan iç aktörler seçimle iş başına gelenler(iktidar), siyasi partiler ve bürokratlardır. Dış aktörler ise AB,
OECD, Avrupa Konseyi, BM ve IMF gibi uluslararası kuruluşlardır. Yukarıda bahsedilen düzenlemeler göz
önüne alındığında; bir taraftan etikle ilgili düzenleme ve yapılanmalar ülkeye transfer edilirken, diğer taraftan
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uluslararası işbirliğine ilişkin anlaşmalar ile yolsuzlukla mücadele ülkenin temel politikalarından biri haline
getirilmiştir. Politika transferinin yapılma nedeniyse uluslararası örgütlere üyelik ve uluslararası uzlaşma ve
fikir birliğine uyum olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle AB’ye üyelik yükümlülükleri doğrultusunda söz
konusu düzenlemelerin hayata geçirildiği göz önüne ele alındığında, transfer gönüllü transferden öte
yükümlendirici bir niteliğe sahip zorlayıcı transfer özelliği göstermektedir. Transfer edilen şey, etik ve
yolsuzlukla mücadele konusunda kurumsal yapı ile kamuda yolsuzlukla mücadeleye ve etik yönetime ilişkin
fikir, tutum ve kavramlardır. Ancak Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi
Eylem Planları transfer edilenlerin sadece bunlarla sınırlı olmadığını; aynı zamanda yolsuzlukla mücadele ve
etik yönetime ilişkin politikanın devletin temel politikalarından biri haline geldiği göstermektedir.
Sonuç
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren siyaset bilimciler tarafından üzerinde durulan konulardan birisi,
politika transferi olmuştur. Ancak kamu yönetimi literatüründe yeni bir kavram olsa da politika transferi
geçmişten bu yana var olan bir olgudur. Politika transferi özellikle 1980 sonrası az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkelerde Dünya Bankası ve IMF politikalarının kamu yönetimi reformlarıyla bu ülkelere doğrudan veya
dolaylı yollardan aktarılması/yayılmasını açıklamada önemli bir araç olmuştur. Nitekim AB’ye adaylık
sürecinde Türk kamu yönetiminde yolsuzlukla mücadele çerçevesinde oluşturulan ve uygulamaya geçirilen etik
yapılanma ve düzenlemelerde politika transferinin etkili olduğu görülmektedir. Bu alanda Türk kamu
yönetiminde bu alana ilişkin sınırlı yayınlar olmakla birlikte son dönemde uygulama alanına dönük çalışmalar
hız kazanmıştır.
Bu bağlamda politika transferi kuramı çerçevesinde analiz edilen kamu yönetimindeki etik yapılanma ve
düzenlemeler konusunda bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.
 Etik konusunda yapılanma ve düzenlemelerde iç aktörler ve dış aktörlerin talepleri arasında bir uyum
bulunmaktadır. Ancak iç aktörlerin etkisinin sınırlı olduğu ve dış aktörlerin yükümlendirici ve zorlayıcı
etkisinin baskın olduğu görülmektedir.
 Türk kamu yönetiminde etik yapılanma ve düzenlemelerde başat aktör AB’dir. İlerleme raporları,
katılım ortaklığı belgeleri ve ulusal programlar ile Türkiye’den etik yapılanma ve düzenlemelerin
yapılması istenmektedir. Ayrıca bu konuda yapılan düzenlemelerin gerekçelerine bakıldığında AB ve
diğer uluslararası örgütlerin etkili olduğu görülmektedir. Tüm bu özellikleriyle ele alındığında esasında
transfer, karşılıklı ve gönüllü olmaktan ziyade tek taraflı ve zorlayıcı/dayatmacı bir niteliğe sahiptir.
 Etik yapılanma ve düzenlemeler AB’ye uyum çerçevesinde transfer edildiği için Türk kamu
yönetiminde etik sorunların çözümünde yeterli olmamıştır. Nitekim getirilen düzenlemeler uygulama
ile hayat bulurlar. Ancak AB’ye üyelik çerçevesinde uygulamada bugüne kadar yapılan etik
düzenlemelerin Türk kamu yönetimince yeterli işlerliliğe ulaşmadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla bu
durum politika transferinin hangi derecede, hangi aktörlerle, nereden ve nasıl yapıldığının yanı sıra o
ülkenin kendi dinamiklerince(ekonomik, sosyal, kültürel yapı, kurumsal örgüt kültürü ve iklimi vb.)
desteklenmediği müddetçe başarıya ulaşamayacağını göstermektedir.
Sonuç olarak Türk kamu yönetiminde etik yapılanma ve düzenlemeler AB’ye uyum kapsamında
yolsuzlukla mücadele politikalarının bir sonucu olarak transfer edilmiştir. İç dinamikler tarafından yeterli
desteğe sahip olmayan bu transfer uluslararası örgütler aracılığıyla gelişmiş ülkelerin kamu yönetimine ilişkin
etik yapıların ve düzenlemelerin Türk kamu yönetimine aktarılması şekilde olmuştur. Bu nedenle transfer edilen
yapıların ve düzenlemelerin uygulamada işlerlik kazanması ancak iç dinamiklerce desteklenmesi halinde hayat
bulacaktır.
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ÖZ
Yerelleşme eğiliminin ardında kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi olduğu kadar küreselleşme ile dış dinamikler de
önem arz etmektedir. Bu çalışmanın konusunu, Bulgaristan yerel yönetimlerinin AB sürecinin etkisiyle geçirmiş olduğu
değişim ve AB üyeliğine götüren dinamiklerin etkisi konu alınacaktır. II. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Bloğu içerisinde
yer alan Bulgaristan, 1990 yılında gerçekleştirilen çok partili özgür seçimlerin ardından Batı tipi demokrasiler arasına
girmiştir. 1995 yılı sonunda AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Bulgaristan üyeliğe kadar revizyonlarla idari yapısını AB
müktesebatına uyumlu hale getirmiştir. Bu çalışmayla Bulgaristan yerel yönetimlerinin AB’ye üyelik sürecinde geçirmiş
olduğu evreler incelenecek olup; Bulgaristan’ın yerelleşme sürecinde AB etkisi sorgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, AB Koşulluluğu, Yerel Yönetimler, Yerelleşme.

Decentralization in Bulgaria in the Process of European Integration
Abstract
External dynamics of globalization are important for the decentralization trend as well as for the diversification of
public services. With this study, stages that Bulgarian local governments went through in the EU membership process will
be examined and EU impacts on the decentralization process in Bulgaria will be questioned. : Located in the Eastern Bloc
after World War II, Bulgaria has become one of the Western-type democracies after the multi-party free elections, held in
1990. Bulgaria, which applied for EU membership at the end of 1995, has aligned to the administrative structure with the
revision to the EU acquit. With this study, stages that Bulgarian local governments went through in the EU membership
process will be examined and EU impacts on the decentralization process in Bulgaria will be questioned.
Key Words: European Union, EU Conditionality, Local Self-Government, Decentralization

1. GİRİŞ
AB, kendisini oluşturan ülkelerin üstünde yer alan uluslararası (supra-national) bir birliktir ve üye
ülkeleri çeşitli derecelerde bağlayan kendine özgü hukuk kurallarına sahiptir. Bununla birlikte Birliğe üye
olmak isteyen ülkeler için de müktesebata uyum şartı aranmaktadır. Bu anlamda Avrupa Komisyonu Eski
Türkiye delegasyonu Hansjörg Kretschmer’in de ifade ettiği gibi “Kulübe üye olmak isteyen aday, kulübün tüm
kurallarını kabul etmek zorundadır” (Kretschmer, 2006; s. 8).
Müktesebata uyum ve AB’nin aday ülke kamu yönetimlerini etkileme sürecinde bazı etki
mekanizmaları ortaya çıkmaktadır. Bunların başında ise “Koşulluluk Prensibi” gelmektedir. Koşulluluk
prensibinden ilk olarak Birkelbach Raporu’nda ‘demokratik koşulluluk’ olarak söz edilmiştir. Bu kavram daha
sonra Roma Anlaşması ile tekrar gündeme gelmiş ancak 1990lı yıllarda Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin
Sovyet etkisinden kurtularak AB’ye üyelik için başvuru yapmalarının ardından esas olarak uygulanmaya
başlamıştır.
1990ların ilk yarısında Topluluğun Birliğe dönüşmesi ile kamu yönetimi konusu Birlik içerisinde öne
çıkan konular arasına girmiştir. Beşinci dalga olarak tanımlanan genişleme süreci ile Topluluk Müktesebatı’nın
uygulanması için ulusal kamu yönetimlerinin belli standartlara uyması gereği ortaya çıkmıştır (BRUSIS, 2003;
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s.9). AB’nin hedeflediği ekonomik, sosyal ve siyasal entegrasyon sürecinde, Birliğe üye ve aday ülkelerin
yönetim sistemleri de etkilenmektedir. Bu anlamda AB uyum süreci “Avrupalılaşma” olarak tanımlanmakta ve
entegrasyon sürecinde ulusal kamu yönetimlerinin Avrupalılaşma sürecinin nesnesi de “Çok Düzlemli
Yönetişim Sistemi” olarak ortaya çıkmaktadır. AB’ye uyum sürecinde uygulanan ortak politikalar, üye ülkelerin
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapıları üzerinde çok yönlü etkilerde bulunmaktadır.
Prodi’ye (2001) göre güçlü bir Avrupa, merkezileşmiş bir Birlik demek değildir. AB’de gerçek bir
dinamizm, yaratıcılık ve demokratik meşruiyet gerçekleştirmenin yolu çok katlı yönetişim seviyelerinde var
olan potansiyeli özgür bırakmaktan geçmektedir. Avrupa Yönetsel Alanının oluşturulmasının nesnesi olarak
Çok Düzlemli Yönetişim Sistemi, yerel ve bölgesel yönetimlere büyük önem vermekte ve bunları bütünleşme
sürecinin temel dinamikleri olarak görmektedir. Avrupa Birliği’nin (AB) yerel yönetimler anlamında özellikle
“subsidiarite” (yerellik) ve “governence” (yönetişim) gibi ilkeler çerçevesinde ulus üstü bir yönetsel paradigma
olarak “Avrupa Yönetsel Alanı”nı oluşturmak istemesi, üye ve aday ülkelerin yönetim sistemlerini de derinden
etkilemektedir.
Bu çalışmanın konusu, Osmanlı Devleti’nden kalan tarihsel ve kültürel bağlarımızın bulunduğu
Bulgaristan’ın yerel yönetimleridir. Ülkenin 1995 yılından bu yana geçirmiş olduğu değişim ve AB üyeliğine
götüren dinamiklerin etkisi konu alınacaktır. II. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Bloğu içerisinde yer alan
Bulgaristan 1990 yılında gerçekleştirilen çok partili özgür seçimlerin ardından Batı tipi demokrasiler arasına
girmiştir. 1995 yılı sonunda AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Bulgaristan 2003, 2005, 2006 ve 2007 yılında
yapılan revizyonlarla idari yapısını AB müktesebatına uyumlu hale getirmiştir. Bulgaristan Anayasası’nın 2.
maddesinde “Bulgaristan Cumhuriyeti, yerinden yönetim ile yönetilen üniter bir devlettir. Hiçbir özerk bölge
oluşumlarına izin verilmeyecektir.” denilmektedir. Bu madde ile üniter yapının altı çizilmiş ve federal yapı
benzeri tam anlamıyla özerk yerel yönetimlerin oluşamayacağı belirtilmiştir. Buna ek olarak Bulgaristan
Anayasası’nın 135.-142. maddeleri “yerinden yönetim ve yerel idareler” başlığı altında düzenlenmiştir. 135.
Madde ülke topraklarının bölgeler ve belediyeler şeklinde bölündüğünü düzenlemektedir. Belediyeler kendi
bütçe ve personeline sahip tüzel kişiliği haiz idari birimlerdir. Bölgeler ise, bölge valileri tarafından idare
edilmekte ve İçişleri Bakanlığına bağlı halde; merkezi idarenin taşra teşkilatı şeklinde faaliyet göstermektedir.
Bulgaristan Anayasasının 5. Maddesi usulüne uygun olarak yürürlüğe giren milletlerarası anlaşmaların,
iç hukukun bir parçası olacağını belirtmektedir. Buna göre 1991 yılında kabul edilen Yerinden Yönetim ve
Mahalli İdare Kanunu 1995 yılında Bulgaristan’ın Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamasının
ardından aynı yıl Şart’a uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Bununla birlikte 1995 ve 2007 yılları arasında
belediye bütçesi ile ilgili Anayasa değişikliği dahil (Md. 141), yerelleşme adına yapılan tüm değişikliklerde AB
etkisinden söz etmek mümkündür.
Bu nedenle Çalışmanın ilk bölümünde Avrupa Yönetsel Alanı, Çok Düzlemli Yönetişim Sistemi, AB
Koşulluluk ilkesi ve koşulsallığın tarihi ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Bulgaristan AB ilişkileri, Bulgaristan
yerel yönetimleri ve Bulgaristan’ın AB’ye uyum süreci kısaca anlatılmıştır. Son bölümde ise; Bulgaristan yerel
yönetimlerinin AB koşulluluk ilkesi çerçevesinde idari ve mali yerelleşme reformları ve bu değişim süreci
üzerindeki AB etkisi anlatılmıştır.
2. AVRUPA BİRLİĞİ VE KOŞULLULUK PRENSİBİ
Avrupa kıtası dil, din, ırk ve kültür bakımından birbirinden farklı devletlerden oluşan bir bütündür. AB,
Avrupa halklarını ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaştırarak, Avrupa devletlerini
ve vatandaşlarını bir araya getiren ulusüstü bir yapılanmadır. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve
Lüksemburg tarafından Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı altında kurulan ve daha sonra 1973 yılında
İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın da üye olmasıyla bir genişleme sürecine giren Avrupa Birliği daha sonraki
süreçte de üye almaya devam etmiştir. Önce Yunanistan 1981’de, İspanya ve Portekiz 1986 da İsveç, Finlandiya
ve Avusturya 1995’te AB’ye üye olmuşlardır. Birlik, tarihinde gerçekleşen en büyük genişlemeyi ise 2004
yılında gerçekleştirmiştir. Bu tarihte; Güney Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya,
Çek Cumhuriyeti ve Slovenya üye olurken 2007 yıllında da Bulgaristan ve Romanya üye olmuştur (Erdenir,
2012; 98-103). AB’ye en son katılan ülke ise 2011 yılında Katılım Antlaşması’nı imzalayan ve 2013 yılında da
üye olan Hırvatistan’dır. Hırvatistan’ın üyeliği ile birlikte AB, 28 üyeli bir Birlik haline gelmiştir.
AB, uluslararası bir birliktir ve üye ülkeleri çeşitli şekillerde birbirine bağlayan kendine özgü hukuk
kurallarına sahiptir (Ökmen ve Canan, 2009; 146). Birlik’ in temel hedefi, ortak bir Pazar kurmak ve üye
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devletlerin ekonomik politikalarını giderek yakınlaştırmaktır. Bu sayede Topluluğun bütününde ekonomik
faaliyetleri uyumlu bir şekilde geliştirmek, sürekli ve dengeli bir büyümeyi, daha fazla istikrarı sağlamak, yaşam
kalitesini hızla yükseltmek ve Topluluğun bir araya getirdiği devletler arasında daha sıkı ilişkilerin gelişmesini
sağlamaktır. Bu süreçte AB, üye ülkelerden AB kurallarını kabul etmesini ve müktesebata uyum sağlamasını
beklemektedir. Müktesebata uyum ve aday ülkelerin Avrupalılaşması sürecinde bazı etki mekanizmaları ortaya
çıkmaktadır. Bu etki mekanizmasının başında ise “Koşulsallık Prensibi” gelmektedir (Öztürk, 2015, 135).
İlk olarak 1962 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan Birkelbach Raporu’nda yer alan
koşulsallık prensibi, 1980’lerin başında Yunanistan, İspanya ve Portekiz genişlemeleri ile gündeme gelse de
esas itibariyle uygulanmaya başlaması 1990’lı yıllarda Sovyetler etkisinden kurtulan Merkezi ve Doğu Avrupa
ülkelerinin üyelik başvurusunda bulunması ile gerçekleşmiştir (Usul, 2008; 107-109).
3. AVRUPA YÖNETSEL ALANI
AB’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’ni (ODAÜ) kapsayacak şekilde genişlemiş olması, Avrupa
Yönetsel Alanı ile ilgili tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu döneme kadar gerçekleşen genişleme
dalgalarında, aday ülkelerin kamu yönetimlerinin benzerlik göstermesi nedeniyle ortak bir yönetim sistemine
gerek duyulmamıştır. Fakat 5. Dalga içerisinde yer alan ODAÜ yönetsel anlamda önemli eksiklikler
göstermektedir. Bu durum onları daha önceki tüm aday ülkelerden farklı kılmakta ve bu genişleme dalgasını da
diğerlerinden daha da zor hale getirmektedir (Okçu, 2005; 268).
AB Topluluk Hukuku, ulusüstü seviyeye kamu yönetimi ile ilgili özel bir yetki vermemektedir. Bu
anlamda Avrupa Komisyonu aslında hiçbir şeyi kendisi yapmamakta, ancak nelerin yapılması gerektiği
hakkında öneriler sunmaktadır. Bununla birlikte genel olarak uygulama ulusal yönetimlerin sorumluluğundadır.
Ulusal yönetimler, yapısal olarak kendi yönetimlerinin parçası olarak kalırlarken, işlevsel olarak Topluluk
yönetiminin bir parçası haline gelirler (Ökmen ve Canan, 2009; 149).
Avrupa Yönetsel Alanı’nın ilk olarak resmi bir şekilde ortaya atılması, 1998 yılında SIGMA (Support
for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries/Orta ve Doğu
Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek) Raporu ile gerçekleşmiştir.
“Kamu Yönetimlerini Avrupa Yönetsel Alanına Hazırlamak” başlığıyla yayımlanan çalışmada;
“Avrupa Yönetsel Alanı” (AYA) yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Üye ülkelerin devlet görevlileri
topluluk kararlarını uygulamak üzere sık sık bir araya gelmektedir. Bu görevliler birbirlerini tanımaya
başlamışlardır ve görüş ve tecrübelerini değiş tokuş etmektedirler. Karar alma süreçleri üzerinde etkisi
görülecek olan iletişim metotları geliştirilmekte, böylelikle ortak çözümlere ulaşılmaktadır. Avrupa
Devletlerinde memurlar ve uzmanlar kafa kafaya vererek aralarında kamu yönetimi ile alakalı olanların da
bulunduğu çeşitli konuları beraberce incelemeye alışmaktadırlar. Avrupa Yönetsel Alanı kendi geleneklerini
yaratarak ortaya çıkmaktadır. Bu gelenekler Birliğin gelenekleriyle benzerlikler göstermekte, kısmen onlara
dayanmakta fakat aynı zamanda onları aşmaktadır. Hukukun üstünlüğü, politikaların etkili şekilde uygulanması
ve ekonomik kalkınma için hayati öneme sahip yönetsel güvenirliliğin tesisi AYA’nın temel nitelikleri olarak
belirmektedir (OECD/SIGMA, 1998: 121)”.
Kasım ayında “Avrupa Kamu Yönetimi Prensipleri” (SIGMA, 1999) ismiyle yayımlanan çalışmada ise
yine aday ODAÜ’nin kamu yönetimi sistemlerini AB üyesi devletlerin sistemleriyle uyumlu hale getirebilmeleri
için gerekli temel prensipler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamada raporda ilk olarak AB’yi oluşturan temel
antlaşmaların (Roma ve Maastricht Antlaşmaları) olduğu, ancak üye ülkeler tarafından uyulması gereken ortak
bir kamu yönetimi sisteminin bulunmadığı dile getirilmiştir. Devamında demokratik özellikler belirtildikten
sonra, kamu yönetimlerinin ve hükümeti ilgilendiren konuların üye ülkelerin takdirine bırakıldığı ifade
edilmiştir. Ancak yine de üyeliğin, idari ve endüstriyel sektörlerde bir uyum gerektirdiği ve üye ülkelerin kamu
yönetimlerinin Topluluk müktesebatını uyguladığı belirtilmiştir. Bu anlamda aday ülkelerin de uyum
sağlayabilmeleri için Topluluk müktesebatına etkin uyumunun sağlanması ve bu nedenle iyi yönetişim (good
governence) ilkelerine bağlı kalmak ve Birlik içerisinde idari standartları karşılamak zorunda oldukları
belirtilmiştir (SIGMA, 1999; s.16).
Diğer taraftan, 1999 Raporunda SIGMA’nın AYA tanımı daha geniş bir şekilde ele alınmıştır. Raporda
AB hukukunun özel bir parçası olarak tanımlanan AYA, ulusal hukuki düzenlemeler ile AB’ye üye devletlerin
yönetsel pratikleri arasında artan benzeşme olarak ifade edilmiştir.
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“Avrupa Yönetsel Alanı, yönetim alanındaki hukuksal düzenlemeler vasıtasıyla üye devletlerin yönetsel
pratikleri arasında artan benzeşme sürecini temsil etmektedir. Bu benzeşme, bireyler ve firmalardan gelen
ekonomik baskılar, üye devletlerin kamu görevlileri arasında sürekli irtibat ve son olarak özellikle ATAD’ın
almış olduğu kararlar gibi çeşitli güçlerden etkilenmektedir (OECD/SIGMA, 1999: 6).
Raporda yer alan ve Batı Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kabul gördüğü ifade edilen idare hukuku
prensipleri şu dört temel şemsiye kavram altında toplanmıştır (SIGMA, 1999: 8–14):
-

Güvenirlik (reliability),
Önceden bilinebilirlik (predictibality),
Yasal kesinlik (legal certainty),
Yargı güvenliği (juridical security).

Bu genel ilkeler altında hukukun üstünlüğü, yasal yetki, idarenin takdir yetkisi, orantılılık, hukukun
uygulanmasında adalet, kararların gecikmeden zamanında alınması ve uygulanması, kamu personelinde
profesyonellik, açıklık ve saydamlık/şeffaflık gibi kamu yönetiminin işleyişinde keyfiliği önleyici diğer ilkeler
yer almaktadır. Bu ilkeler, idari eylemin dış denetimini kolaylaştırdığı gibi diğer taraftan da idari eylemden
etkilenen kişinin kendi durumunu bilmesine olanak sağlamaktadır (Okçu, 2005; 268). Üye ülkelerin ulusal
alanda kamu yönetimi ile ilgili reform çalışmaları giderek artan biçimde ortaya çıkan ‘benzeşme’ ya da
‘birbirine yaklaşma’ aynı zamanda, aday ülkelerin AB üyeliği için yeterli idari kapasiteye ulaşma çabalarında
uygulamaları gereken kriterleri de kapsamaktadır (SIGMA, 1999: 6).
Rapordaki tanımdan hareketle Avrupa Yönetsel Alanı, her şeyden önce ulusal kamu yönetimlerinin
Avrupalılaşmasına dayanmaktadır. Konu ile ilgili tartışmalar da teorik olarak her şeyden önce ‘kamu
yönetiminin Avrupalılaşması’ teorisine dayanmaktadır (Siedentopf ve Speer, 2003: 12). Bu anlamda AB üyesi
devletler Avrupa Yönetsel Alanı’ndan hareketle kendi kamu yönetimi sistemlerinin ortak özelliklerini
belirlemişlerdir. Aday ülkelerden de bu yapıya kendilerini uydurmaları talep edilmektedir. AB’ye üye olmak
için başvuran ülkeler, katılım kriterlerini karşılayabilmek için kendi kamu yönetimi sistemlerini reforme etmek
ve bu noktada AYA kriterlerini hesaba katmak zorundadırlar.
4. ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM
Avrupa Birliği’ne uyumu sürecinde uygulanan ortak politikalar, üye ülkelerin ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel yapıları üzerinde, çok yönlü etkilerde bulunmaktadır. Avrupa Yönetsel Alanı kısmında
bahsedilen ulusal kamu yönetim sistemlerinin giderek benzeşmesi, bunun en temel örneğidir. Doğal olarak
AB’nin hedeflediği ekonomik, sosyal ve siyasal entegrasyon sürecinde, Birliğe üye ve aday ülkelerin yönetim
sistemleri de etkilenmektedir. Bu anlamda AB uyum süreci “Avrupalılaşma” olarak tanımlanmakta ve
entegrasyon sürecinde ulusal kamu yönetimlerinin Avrupalılaşma sürecinin nesnesi de “Çok Düzlemli
Yönetişim Sistemi” olarak ortaya çıkmaktadır.
Çok Düzlemli Yönetişim kavramı yönetim bilimi literatürüne oldukça yeni girmiş bir kavramdır.
“Küreselleşme” “Bölgeselleşme” ve “Avrupalılaşmanın” etkisiyle yönetimin farklı pek çok yerel, bölgesel,
ulusal ve ulus ötesi düzlemde analiz edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu durumda “Çok Düzlemli Yönetim”
kavramı ortaya çıkmaktadır. Ancak demokratikleşme ve küreselleşmenin etkileri ile birlikte, yönetim faaliyeti
dikey olarak farklılaşmakta, bir başka deyişle farklı düzlemlerde gerçekleşir hale gelmektedir. Yönetim faaliyeti
sırasında, politika yapma sürecinde bu farklı düzlemler arasında etkileşimin giderek artması kavramın akademik
literatürde “ Çok Düzlemli Yönetişim” olarak yer almasını sağlamıştır. Bununla birlikte farklı düzlemlerde
gerçekleşen yönetim, çok daha ‘parçalı’ hale gelmesi, yatay olarak farklılaşması ve değişik kurumlar eliyle
sunulur hale gelmesi de kavramın yönetim yerine yönetişim olarak anılmasını etkilemektedir (Okçu, 2005; s.
275-276).
AB üyesi ülke vatandaşlarının beklentilerinin karşılanması giderek komplike hale gelen sorunların
üstesinden gelinmesi ve uluslararası düzlemde daha fazla söz sahibi olunabilmesi amaçlarına yönelik olarak,
2001 yılında AB Komisyonu tarafından hazırlanan “White Paper”, politika oluşturma sürecini vatandaşlara
daha fazla yakınlaştırmayı, daha çok açıklık sağlamayı, hesap verebilirlik ve sorumluluk düzeyinin
yükseltilmesini öngörmektedir. Bu çalışma ile üye ülkelerde demokratik yönetişimin geliştirilebilmesi için
SIGMA Programına benzer ilkeler ortaya konmaktadır. Nitekim aday devletler hakkında düzenlenen raporlarda
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da ulusal kamu yönetimleri, bu ilkeler ışığında değerlendirilmekte ve koşulsallığın önemli konularından biri
haline gelmektedir (Ökmen ve Canan, 2009; 149).
5. AB KOŞULSALLIĞI
Uluslararası ilişkilerde koşulluluk kavramı, uluslararası örgütlerin üyelerine ya da üçüncü ülkelere
sağlayacağı yararlar karşılığında o ülkelerden yerine getirmelerini istedikleri şartlara karşılık gelmektedir
(ERDENİR, 2012; 96). AB, kendisini oluşturan ülkelerin üstünde yer alan uluslararası (supra-national) bir
birliktir ve üye ülkeleri çeşitli derecelerde bağlayan kendine özgü hukuk kurallarına sahiptir. Bununla birlikte
Birliğe üye olmak isteyen ülkeler için de müktesebata uyum şartı aranmaktadır. Bu anlamda Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu Kretschmer’in(2006) de ifade ettiği gibi “Kulübe üye olmak isteyen aday, kulübün tüm
kurallarını kabul etmek zorundadır.” Bu noktada Avrupa Birliği’nin koşulluluk prensibi ortaya çıkmaktadır.
Koşulluluk prensibi ilk olarak 1962 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan Birkelbach
Raporu’nda yer almış; Roma Antlaşması’nda yer alan üyelik başvuru koşullarının düzenlenmesi ile önem
kazanmıştır (Özkurt, 2013: 50). Bir “ödüllendirme-cezalandırma” yaklaşımı olarak ifade edilen koşulluluk ilkesi
ile AB’nin aday ülkelerden yerine getirmesi gereken şartları ifade etmektedir. Üyelik başvurusunda bulunan
ülkeler, koşulluluk ilkesi gereğince Kopenhag Kriterlerini yerine getirmek zorundadır. Aday ülkeler, Kopenhag
Kriterlerini bir bir yerine getirirken mali yardım paketleri ve teknik desteklerle ödüllendirilmektedir. Bu noktada
en büyük ödül olarak ise tam üyelik gösterilmektedir. Cezalandırmada ise Aday ülkelerin gerekli kriterleri
yerine getirmemeleri durumunda mali yardımların kesilmesi hatta kurumsal bağların askıya alınması söz
konusudur (Schimmelfenning ve Sedelmerier, 2005; 84 ). Bu anlamda koşulsallık, AB’nin aday ülkelerin çok
çeşitli alanlardaki yasa ve kurallarının AB standartları ile uyumlu hale getirilmesinde çok önemli stratejik bir
araçtır (SOBACI, 2011; 88).
Aday ülkelerin AB normlarını benimsemeleri için, dışsal teşvik, sosyal öğrenme ve ders çıkarma olmak
üzere üç ayrı model bulunmaktadır. Dışsal teşvik modelinde aday ülkelerin AB normlarını benimsemesi
noktasında fayda – maliyet analizi yapılmakta ve aday ülkeler faydaların maliyetlerden ağır basacağına inandığı
takdirde AB normları benimsenmektedir. Aksi takdirde AB normlarının benimsenmesi reddedilmektedir. Sosyal
öğrenme modelinde ise aday ülkeler AB normlarını uygun gördükleri taktirde benimseme ve uygulama
gerçekleşmektedir. Ders çıkarma modelinde ise aday ülkelerin gönüllü olarak AB normlarını benimsemesi ve
politika yapım süreçlerinde uygulamak istemesi durumu söz konusudur (Schimmelfenning ve Sedelmerier,
2004; 671-676).
AB koşulsallığının temeli 1962 yılına dayanmaktadır. Ancak koşulsallık ilkesinin aktif bir şekilde
uygulanması soğuk savaşın sona ermesi ile Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin (MDAÜ) Sovyetler etkisinden
kurtularak hızla liberal ekonomiye geçiş ve AB’ üyeliğine başvurmaları ile gündeme gelmiştir. AB, tarihinin en
büyük genişleme hamlesini gerçekleştirmek ve çok sayıda ülkeyi bünyesine katmak için, genişleme politikasını
gözden geçirme ihtiyacı hissetmiştir. Bu noktada günümüzde de geçerliliğini sürdürmekte olan AB
koşulsallığının içeriğini MDAÜ’ye doğru genişlemeye kara verildiği zaman geliştirilen yeni genişleme
politikası oluşturmaktadır. Yeni genişleme politikasının merkezinde 1993 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen
zirvede belirlenen Kopenhag Kriterleri oluşturmaktadır. Bu kriterler, siyasi, ekonomik ve AB Müktesebatına
uyum olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır (Tecer, 2007; 21-22).
Siyasi Kriterler; Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık haklarına saygı; bunların
korunması ve güvence altına alınması ve bu amaçla oluşturulan kurumların istikrarlı bir şekilde varlığını
sürdürmesi.
Ekonomik Kriterler: İyi işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin varlığı ve AB içerisinde rekabet
kapasitesi.
AB Müktesebatına Uyum: AB’nin hedeflerine uygun bir şekilde Birlik Mevzuatını ve bundan
kaynaklanan yükümlülükleri üstlenebilme kapasitesi.
Kopenhag Kriterleri, bir taraftan aday ülkelerin çok kültürlü toplumsal yaşama hazırlanması amacıyla
demokrasi insan hakları, hukukun üstünlüğü, azınlık haklarına saygı gibi siyasi kriterleri ileri sürerken diğer
taraftan da aday ülkelerin Birlik içerisindeki ağır rekabet koşullarında rekabet kapasitelerine önem vermektedir.
Bu anlamda Kopenhag Kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken reformlar; demokratikleşme,
piyasalaşma, yargısal adaptasyon ve idari adaptasyon olmak üzere dört boyutta ele alınabilir. AB bu reformlar
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bağlamında aday ülkelerin iç politik ve ekonomik meselelerine müdahale etme imkanı elde etmekte ve kendi
ilke ve değerleri doğrultusunda bir yönetişim yapısının oluşması için çabalamaktadır. Böylelikle koşulsallık
Avrupalılaşma mekanizmalarından biri haline gelmektedir (Sobacı, 2011; 90-91).
6. AB KOŞULSALLIĞININ TARİHÇESİ
AB koşulsallığı ülke olarak 1962 yılında Avrupa komisyonu tarafından hazırlanan Birkelbach
Raporunda yer almaktadır. “Topraklarında demokratik uygulamaları ve temel hak ve hürriyetlere saygıyı temin
eden devletler topluluğumuza üye olabilirler.” Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in üyeliklerinin gündeme
gelmesiyle birlikte ön plana çıkan koşulluluk prensibinde demokratikleşme ön koşul olarak belirlenmişse de
sürecin çerçevesi, açık kriterleri ve denetim mekanizması net olarak belirlenmemiştir. Bölgenin istikrarı ve bu
ülkelerin az gelişmiş demokrasilerini güvence altına almak amacıyla Yunanistan 1981; İspanya ve Portekiz
1986 yılında koşulluluk ilkesi uygulanmadan üyeliğe kabul edilmiştir (Erdenir, 2012; 97).
AB koşulluluk prensibinin uygulanmaya başlaması 1990’lı yıllarda başlar. 1980lerin sonunda Soğuk
Savaş döneminin sona ermesi ve küreselleşme dalgasının etkisi ile birlikte Avrupalılaşma söylemleri artmaya
başlamaktadır. Sovyetler baskısından kurtulan Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri birer birer AB’ye üyelik için
başvuru yapmaktadır. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması, ekonomik ve siyasal açıdan istikrarsız olmaları
koşulluluk prensibini daha da detaylı olarak tartışılmasına neden olmuş; bu ülkelerin bir geçiş döneminin
ardından üyeliğe alınmaları uygun bulunmuştur (Öztürk, 2014; 136).
Geçmişteki adil ve özgür seçimler, demokratik anayasalar gibi şekli unsurların yer aldığı koşullar
arasında bu dönemde demokrasinin işleyişinden azınlık hakları ve yolsuzlukla mücadeleye kadar yer almıştır.
1993 Kopenhag zirvesi ile doğu Avrupa ülkeleri ve Kıbrıs’a adaylık statüsü verilmiş ve genişleme için
öngörülen koşullar belirlenmiştir. Daha sonra “Kopenhag Kriterleri” olarak literatürde yerini alacak bu kriterler;
siyasi ekonomik ve müktesebata uyum olmak üzere üç temel üzerine dayandırılmıştır (Sobacı, 2011; 90).
Bu kriterlere ek olarak 1994 Essen Zirvesi’nde AB’ye üye olmak isteyen Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerine yönelik olarak “Katılım Öncesi Stratejisi” hazırlanmış ve 1995 yılında yapılan Madrid Zirvesi’nde
katılım koşulları pekiştirilmiştir. Bu Zirve’de ayrıca üyelik için kağıt üzerinde yasal düzenlemelerin
yapılmasının yetersiz olduğu düşünülmüş ve kurumsal altyapının oluşturulmasını gerektiği üzerinde
durulmuştur (Saatçioğlu, 2014: 661).
1997 yılında gerçekleştirilen Lüksemburg Zirvesi, koşulluluk sürecindeki mekanizmaların geliştirilmesi
açısından önemlidir. Bu zirvede, aday ülkelerin üyeliğe hazırlanması için Güçlendirilmiş Katılım Öncesi Strateji
benimsenmiştir. Böylelikle Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program, İlerleme Raporu, AB Ajans ve
Programlarına katılım gibi yeni unsurlarla desteklenen bir katılım öncesi strateji, aday ülkelerin dönüşümünün
izlenmesi ve yönlendirilmesi için öngörülmüştür.1999 Helsinki Zirvesi’nde aralarında Bulgaristan ve
Türkiye’nin de bulunduğu 13 aday ülke için Kopenhag siyasi kriterlerine uyumun müzakerelerin açılması için
ön koşul olduğu belirtilmiş ve tüm Kopenhag Kriterlerine uyumun AB üyeliğinin temelini oluşturduğu
belirtilmiştir (Erdenir; 2012; 99-100).
7.
AB
REFORMLARI

KOŞULSALLIĞI

ÇERÇEVESİNDE

BULGARİSTAN’DA

YERELLEŞME

7.1. Anayasal Çerçeve
Bulgaristan Cumhuriyeti, Balkan Yarımadası’nın kuzeyinde yer almakta, Türkiye’nin batısında en uzun
sınıra sahip komşusudur. Bulgaristan’ın diğer komşuları; Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Makedonya’dır.
2015 yılı itibariyle yaklaşık 7.150.000 nüfusa sahip olan Bulgaristan’ın nüfus yoğunluğu yaklaşık km2 başına
64 kişidir. Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık %73’ü şehirlerde yaşamakta; %27’si kırsal bölgelerde yaşamaktadır.
Osmanlı Devleti’nin bir parçası iken Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve II. Dünya
Savaşı sonrasında Doğu Bloğu içerisinde yer almıştır. 1990 yılında gerçekleştirilen özgür çok partili seçimler ile
batı tipi demokrasiler ve piyasa ekonomileri arasına katılmıştır. Temmuz 1991’de gerçekleştirilen referandum
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ile kabul edilen Bulgaristan Anayasa’sı 2003, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında AB müktesebatına uyumlu hale
getirilmek için revizyonlara tabi tutulmuştur. Siyasi, idari ve ekonomik açıdan merkezi yönetimin ağır bastığı
bir üniter devlet olan Bulgaristan tek meclisli bir yasama organına sahiptir. Ülkede yürütme gücü
cumhurbaşkanı ve başbakanın liderliğinde hükümete ait olup, cumhurbaşkanı 5 yıllığına; milletvekilleri 4
yıllığına doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. Kuvvetler ayrılığı esasına göre şekillenen bağımsız yargı sistemi,
idari ve adli olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir. (Çelen, 2012: 498-499).
7.2. Bulgaristan’da Yerel Yönetimler
1991 tarihli Bulgaristan Anayasası’nın 2. Maddesinin ilk paragrafı “Bulgaristan Cumhuriyeti yerinden
yönetim ile yönetilen üniter bir devlettir” ibaresini kullanmaktadır. Bulgaristan Anayasasında yerel yönetimler
7. Bölümde “Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü” başlığı altında ele alınmıştır. Anayasaya göre
Bulgaristan, yönetsel bakımdan belediyelere ve bölgelere/illere ayrılmıştır. Belediyeler tüzel kişiliğe sahip bir
yerel yönetim birimi olarak faaliyet göstermekte iken bölgeler/iller merkezi hükümetin taşra teşkilatı olarak
faaliyet göstermektedir (Güler, 1995; 81-82).
Merkezi yönetimin taşra teşkilatı konumundaki Bölgeler/iller(Oblast), bölgesel ölçekte politikaların
gerçekleştirilmesi, merkezi hükümetin taşrada verimli olarak çalışabilmesi için oluşturulan yönetim birimleridir.
Bölgeler bir ve ya birden fazla ilçeden oluşabilmektedir. Bölgeler bakanlar kurulu tarafından atanan bölge valisi
ve başbakan tarafından atanan vali yardımcıları ile tarafından yönetilmektedir. Bölge valisi, ilde
hükümetin/devletin politikalarını uygulamak, reform uygulamalarının sorumluluğunu almak, bölge sınırları
içerisinde yer alan yönetsel birimlerin eşgüdümünü sağlamak ve yerel yönetimler üzerinde hukukilik denetimini
yapmakla görevlidir (Erkul ve Kara, 2014; 207).
Hem bir yerel yönetim birimi hem de bir bölge olarak faaliyet gösteren Başkent Sofya için özel bir
düzenlemeye gidilmiştir. Komünist rejim altında iken 9 bölgeden oluşan Bulgaristan’da günümüzde 28 bölge
bulunmaktadır. Bölgelerin oluşturulmasında Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) NUTS3 III
sınıflandırılması temel alınmıştır (Çelen, 2012: 498-499).
Bulgaristan’da temel yerel yönetim birimini belediyeler (Obchtina), oluşturmaktadır. İdari bir birim
olarak iller belediyelere bölünmüş olup, 264 belediyeden oluşmaktadır. Bununla birlikte alt-belediyeler türü
yapılar da mevcuttur. Bunlar iki tür olup; ilçe belediyeleri (wards-rayoni) ve yerleşim toplulukları (mayoraltieskmetstva) olarak adlandırılmaktadır. İlçe belediyeleri 100.000’den fazla nüfusa sahip il belediyeleri altında
kurulu. 24’ü Sofya, 6’sı Plovdiv ve 5’i Varna’da olmak üzere 34 ilçe belediyesi bulunmaktadır. İlçe
belediyesinin (rayoni) kurulabilmesi için en az 25.000 nüfus, yerel kalkınma kapasitesi, ilçenin idari, sosyal ve
hijyenik ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı gerekmektedir. Topluluk (kmetstva) ise 150 ve üzeri
popülasyonun yaşadığı alanlarda kurulabilmektedir. Ülkede toplamda 2554 topluluktan söz edilmektedir
(Vodenicharov, 2012; 71).
Bulgaristan’da belediyeler illerin aksine, kamu tüzel kişiliğine sahip, karar organları doğrudan halk
tarafından seçilen yerel yönetim birimleridir. Yönetme işlevi, 4 yıllığına seçimle belirlenen belediye meclisi ve
belediye başkanı tarafından yerine getirilmektedir. Doğrudan halk tarafından genel, gizli tek dereceli seçimle iş
başına gelen belediye başkanları belediye hizmet birimlerinin ve her türlü yönetsel faaliyetin başı olarak görev
yapmaktadır. Belediye meclisleri (obsthtinkisavet) ise üye sayıları belediye nüfusuna göre 9 ila 101(Sofya
Büyükşehir Belediyesi) arasında değişen, kendi içlerinden seçilen bir başkan ve başkan
yardımcısı/yardımcılarına sahip olan karar organıdır. Meclis başkanlarının oturumları yönetmek, meclis
komisyonlarının uyum içerisinde çalışmasını sağlamak, meclisi temsil etmek, siyasi partiler, STK’lar ile temas
sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır (Güler, 1995; 83).
Bulgaristan Anayasası’nın 2. maddesi ve 7. bölümünde yer alan 135-146. maddeleri ile anayasal statüye
kavuşan Bulgar yerel yönetimlerinin diğer hukuki kaynaklarını; (1991) Yerinden Yönetim ve Mahalli İdare
Kanunu, (1995) Bulgaristan’ın İdari ve Coğrafi Yapısı Kanunu ve Yerel Seçimler Kanunu, (1996) Belediye
Mülkleri Kanunu ve Referandum Kanunu, (1997) Yerel Vergiler ve Harçlar Kanunu , (1998) Belediye Bütçeleri
Kanunu ve (2005) Belediye Borçlanma Kanunu oluşturmaktadır (Stoilova, 2010: 262).
Bulgaristan’da belediyelerin görevleri iki ayrı gruptan oluşmaktadır: merkezi hükümet tarafından delege
edilen hizmetler ve belediyelerin kendi sorumluluğunda olan hizmetler. 1991 Yerinden Yönetim ve Yerel
Yönetimler Kanunu’na göre yerel yönetimlere devredilen görevler; mülk gelirleri, vergi ve cezalar ile hizmet
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üretmek, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, kültür hizmetleri, kamu hizmeti işleri (su, kanalizasyon gibi),
sosyal yardım hizmetleri, mekansal planlama hizmetleri ve boş zaman faaliyetleri gibi başlıklar altında
toplanabilir1.
Anayasanın 141. maddesine göre yerel yönetimler kendi bütçelerine sahiptir. 1991 Yerinden Yönetim
ve Mahalli İdare Kanunu’nda mali açıdan merkezi hükümete oldukça bağımlı olan Bulgar yerel yönetimleri,
1995’te Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının imzalanmasının ardından yerelleşme eğilimine girmiştir.
Yerel yönetimlerin 1991 yılında yalnızca %3,9 olan öz gelirleri; 2010 yılına gelindiğinde %43’e kadar
yükselmiştir. Bu anlamda yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artmasında AB etkisinden söz edilebilir (Stoilova,
2010: 265).
7.3. AB – Bulgaristan İlişkileri
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından içinde Bulgaristan’ın da yer aldığı Merkezi ve Doğu
Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği’ne üyelik için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. 1 Ocak 2007’de AB üyeliğine
kavuşan Bulgaristan’ın AB ile ilişkilerinin başlangıcı 8 Ağustos 1988’e dayanmaktadır. Ardından 1990 yılında
işbirliği ve 1993 yılında Avrupa Anlaşmaları imzalanmış ve ardından Bulgaristan Mevzuatının AB mevzuatına
uyumu için çerçeve yaratılmıştır. Avrupa Anlaşması Şubat 1995’te yürürlüğe girmiştir. 1995 yılında Bulgaristan
AB’ye katılmak için başvuru yapmış; başvuru üzerine görüşünü komisyon 15 Temmuz 1997’de Amsterdam
Zirvesi’nde açıklamıştır. AB Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından kabul edilen Amsterdam Anlaşması ile
AB’nin genişleme stratejisi ele alınmış ve yine burada hazırlanan Gündem 2000 belgesi ile üyelik başvurusunda
bulunan ülkeler müzakereye hazır olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılmış ve Bulgaristan ikinci grupta
üyeliğe kabul edilecek ülkeler arasında yer almıştır (Tezcan, 2004: 97-98).
Bulgaristan üzerine Ekim 1999’da komisyon tarafından hazırlanan düzenli raporda üyelik
müzakerelerinin 2000 yılında başlayabileceği belirtilmiş ve Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde
tam üyelik müzakerelerinin başlamasına karar verilmiştir. Bunun ardından 15 Şubat 2000’de üyelik
müzakereleri resmi olarak başlamıştır. Müzakere sürecinde Bulgaristan Hükümetini en çok zor durumda bırakan
konular temelde üç başlık altında toplanabilir. Bunlar: Ekonomik sorunlar (liberalleşme), NATO ve AB’nin
Ekonomik alan dışındaki istekleri, yolsuzluk ve suçun kontrol altına alınması konularıdır. Nitekim Ekim
2001’de AB, Bulgaristan’da henüz işleyen bir Pazar ekonomisinin olmadığını belirtmiş ve Bulgaristan’ı
genişleme sürecinin ikinci dalgasına bırakmıştır.
Komisyon, Bulgaristan ve Romanya’ın Kasım 2002’de tam üyeliğe hazır olabilmesi için gerekli olan
yol haritalarını hazırlamış ve bu yol haritaları Aralık 2002 tarihinde Kopenhag Zirvesi’nde Devlet ve Hükümet
Başkanları tarafından kabul edilmiş ve katılım tarihi 1 Ocak 2007 olarak açıklanmıştır. 2003’te Bulgaristan
Hükümeti tarafından gerçekleştirilen başarılı yasa çalışmalarının ardından Komisyon tarafından Bulgaristan’ın
işleyen bir Pazar ekonomisine sahip olduğu belirtilmiş ve 31 başlıktan 26 tanesinde görüşmeler 5 Kasım 2003
itibariyle bitirilmiştir. II. Simon Hükümeti 14 Haziran 2004 tarihinde Lüksemburg’ta üyelik görüşmelerini
tamamlamış ve üyelik tarihini beklemeye başlamıştır. Komisyon bu süreçte kalan reformların tamamlanmaması
riskine karşı üyelik tarihini bir yıl erteleme hakkını gözdağı olarak elinde saklı tutmuş, 2006 yılında reformların
tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2007’de Bulgaristan tam üye olarak AB içerisinde yer almıştır (Ercan, 2008;
56-60).
8. AB KOŞULSALLIĞI VE BULGARİSTAN’DA YEREL YÖNETİM REFORMLARI
AB’nin kamu yönetimi sistemine dair tüm üye devletlerde uygulanması mecbur kılınan genel bir modeli
bulunmamaktadır. Ancak üye ve aday ülkelerdeki kamu yönetimi sisteminin, merkeziyetçilik yerine adem-i
merkeziyetçiliğin hâkim kılındığı ve katılımcılığın esas alındığı, yerellik, şeffaflık ve açıklık, performans
yönetimi, hesap verebilirlik, çok öznelilik, yatay ve düz ve/veya ağsal örgütlenmenin olduğu, verimlilik,
zamanlılığın gözetildiği bir sistem olarak yapılandırılmasını öngörmektedir (Ökmen ve Canan, 2009; 151).
AB demokratik koşulsallığının Bulgaristan’a etkisi beş prensip (ilke) altında sınıflandırılabilir. Bunlar
kısaca; parlamenter demokrasinin varlığı ve fonksiyonelliği, temsil ilkeleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve
vatandaşların demokratik kurumlara güveni, vatandaşların sivil topluma ve karar alma mekanizmalarına katılımı
ve yerellik (subsidiarity) ilkeleri (Kaleynanska, 2016; 135-136). Yerellik ilkesi kamu hizmetlerinin hizmetin
1
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sunulduğu yere en yakın kamu kuruluşları tarafından görülmesini ifade etmektedir ve beraberinde yerelleşme
(decentralization) kavramını doğurmuştur.
Net bir tanımı bulunmamakla birlikte Dünya Bankası yerelleşmeyi, kamu sektörünün yeniden organize
edilmesi: yetki ve sorumlulukların merkezi hükümet tarafından bölgesel idare, yerel yönetim, yarı bağımsız
hükümet organizasyonları ya da özel sektöre devredilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu durum yerelleşme
kavramını, çok yönlü ve karmaşık bir hale getirmektedir. Farklı karakteristik özelliklere sahip olduğu için
yerelleşme değişik tiplere ayrılabilir. Kamu sektöründe yerelleşme; politik yerelleşme, mali yerelleşme ve idari
yerelleşme olmak üzere temelde üç ayrı şekilde incelenebilir. Politik yerelleşme, politika yapma erkinin
merkezden alt birimlere (yerel yönetimlere) devredilmesini ifade etmekte iken; mali yerelleşme kamu
kaynaklarının yeniden dağıtımını ve yetki ve sorumlulukları ölçüsünde yerele aktarılmasını ifade etmektedir.
İdari anlamda yerelleşme ise yerele devredilen kamu hizmetleri hakkında yetki ve sorumluluklar ölçüsünde
karar alma yetkisinin aktarılmasını ifade etmektedir. Avrupa Konseyi, halkın yerel nitelikteki işlerinin, yerel
yönetimlerce görülmesine büyük önem vermekte ve bunu yerel demokrasinin vazgeçilmez bir kuralı
saymaktadır. AB üyesi ülkeler, bu çerçevede Maastricht Antlaşmasında yerindenlik (subsidiarite) ilkesini AB
hukukunun bir parçası haline getirmişler ve bağlayıcı bir nitelik kazandırmışlardır (Olsen, 2007; 4).
1908’de Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan Bulgaristan, Soğuk Savaş döneminde SSBC
etkisi altında komünist rejim ile idare edilmiş; 1989 yılında Berlin Duvarının yıkılması ile birlikte liberal rejime
geçiş sağlamıştır. Osmanlı Devlet geleneği ve komünist rejimin de etkisiyle yıllarca aşırı merkeziyetçi bir
yönetimle idare edilen Bulgaristan’da yerelleşme süreci, 1991 Anayasası ile başlamıştır. Halen yürürlükte olan
Anayasanın 2. maddesi ülkeyi yerinden yönetim ile yönetilen üniter bir devlet olarak tanımlamaktadır. Ayrıca
Anayasa’nın 7. Bölümü bölge idaresi olarak da ifade edilen il ve ülkenin gerçek anlamda tek yerel yönetim
birimi olan belediyeler ile ilgili hususlar düzenlenmektedir (Güney, Bilinmiyor; 29).
Bulgaristan, 1991’de yeni demokratik anayasayı kabul ederek komünist Sovyetler sisteminden liberal
demokratik yönetim anlayışına en erken geçiş yapan ülkedir. Yeni Anayasa ile çoğulcu demokrasi ve market
ekonomisini benimsemiştir. Bu süreçte Kopenhag Kriterlerine uygun biçimde, idarenin örgütlenmesi yeniden
şekillenmiş ve yerel yönetimler etkinleştirilmiştir (Boev, 2002; 95). Ancak hukukun üstünlüğünün bile
işlemediği, aşırı merkeziyetçi, komünist bir yönetim anlayışından yerellik ilkesinin aktif olarak işlediği bir
liberal demokrasiye geçmek çok da kolay olmamıştır.
Bulgaristan’ın yerelleşme süreci üç dönemde ele alınabilir. Bu sürecin ilk dönemini 1990 ile 1995 yılları
arası oluşturmaktadır. Bulgaristan’da yerel ve taşra yönetimleri 1991 Yerel Yönetimler ve Taşra Yönetimi
Yasası ile düzenlenmiştir. Kanunun yürürlükte olduğu 4 yıl içerisinde değişiklik ve ilavelere ihtiyaç duyduğu
anlaşılmıştır (Güney, Bilinmiyor; 29). Bu dönemde adem-i merkeziyet ilke ve biçimleri açıklanmıştır. Bu
aşamanın karakteristik bir özelliği, idari ve bölgesel reformu gerçekleştirmek için normatif temellerin aktif
olarak hazırlanmasıdır. Demokratikleşmenin ve vatandaşların yönetime katılımı önemlidir. Bunun için idari
bölge organizasyonunda birimlerin genişliği, sosyo-ekonomik süreçlerin gerçekleştiği gerçek sınırlarla tutarlı
olması gerekmektedir. Bu süreç, 1995 yılında kabul edilen Bulgaristan’ın İdari ve Coğrafi Yapısı Kanunu ve
yine aynı tarihli Yerel Seçimler Kanunu ile tamamlanmıştır. Yasada yerel yetkililerin belirli yetki ve
sorumlulukları evrensellik ve yerindenlik ilkelerine uygun olarak tanımlanmıştır.
Bulgaristan’ın yerelleşme sürecinin ikinci dönemini 1996-2000 yılları arası oluşturmaktadır. Yerel
yönetimlerin mali özerkliği için gerçek bir çerçeve arayışıyla karakterize edilir. Bulgaristan’da Yerelleşme
alanında yapılan düzenlemeler ve yerelleşme çalışmalarının hızlandırılması, AB fonlarından kaynak çekebilme,
belediyeler ve bölge yönetimlerinin kapasitenin geliştirilmesine önemli derecede katkılar sunmuştur. Bu
nedenle Bulgaristan, Aralık 1995’te Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamıştır. Şartın
uygulanması, Avrupa stratejilerini ve politikalarını hazırlarken, uygularken ve değerlendirirken aşağıdan
yukarıya bir yaklaşım geliştirmek anlamına gelir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na göre, üye
devletlerdeki yerel yönetimler idari, siyasi ve mali açıdan bağımsız olmalı ve mahalli, müşterek nitelikteki
hizmetlerin sorumlulukları ve kaynakları vatandaşlara en yakın olan yetkililere verilmelidir. Şartın ilan ettiği ana
ilkeler yerel makamların bağımsızlığı, devlet sübvansiyonları haricinde gelir elde etme olanağı, yetkileri ve
faaliyetleri üzerinde yapılan denetimdir. Bunlar arasında mali bağımsızlığın önemli bir yeri bulunmakta ve
nitekim 1997 yılında, Komisyonun, Bulgaristan’ın üyelik başvurusuna ilişkin görüşünde: “Anayasa, yerel
yönetimlerin özerkliğini öngörse de, yerel yönetimler özellikle mali seviyede büyük ölçüde Devlet finansmanına
bağımlı olduklarından, bu özerklik sınırlıdır” (1997 Commission Opinion on Bulgaria’s Application for
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Membership of the European Union; 13) ifadesi ile mali özerklik konusuna vurgu yapılmıştır. Bu dönemde
kabul edilen 1996 tarihli Belediye Mülkleri Kanunu, 1997 tarihli Yerel Vergiler ve Harçlar Kanunu ve 1998
Belediye Bütçeleri Kanunu ile yerel yönetimlerin mali özerklikleri bir ölçüde sağlanabilmiştir (STOILOVA,
2010; 32-33).
Bağımsız mali kontrol açısından olumlu bir özellik, Ulusal Denetim Bürosunun varlığıdır. Ulusal
Denetim Bürosu (NAO) en yüksek dış kontrol merkezidir; 1880'de kurulmuş, ancak 1947'de askıya alınmış,
1995'te bir kanunla eski haline getirilmiştir. NAO, bütçeden finanse edilen, hükümetten bağımsız bir tüzel
kişiliktir ve doğrudan Meclis'e karşı sorumludur. NAO Genel Müdürlüğü Sofya'da kuruldu. 28 sektörden oluşan
dokuz bölge müdürlüğü diğer ana belediyelerde faaliyet göstermektedir. Bütçe kaynakları ile kurulan veya
devlet tarafından garanti edilen devlet ve belediye bütçeleri ve bütçeyle desteklenen kuruluşlar, vakıflar ve
fonlar NAO tarafından kontrol edilir. Teftişlerden elde edilen bulgular, konularında hukuken bağlayıcıdır.
“Muhasebe prosedürlerinin tamamen 1552/89 Sayılı Tüzük gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini
belirlemek için Komisyon ile daha fazla işbirliği yapılması gerekmektedir. Mevcut taahhüdün sürdüğü takdirde,
NAO, orta vadede AT standartlarına uygun olarak işlev görebilir” (1997 Commission Opinion on Bulgaria’s
Application for Membership of the European Union; 13-14).
Üçüncü dönem 2001 yılında başlamıştır. Adım adım, yerel yönetimlere yerel kaynaklı gelirlerin bazıları
(yerel ücretler, hizmet fiyatları ve belediye varlık yönetiminden elde edilen gelirler) üzerinde tam kontrol
sağlanmış ve yerel vergi ödeneği üzerinde sınırlı kontrol sağlanmıştır. Belediye bütçelerine yapılan transferler
objektif kriterlere göre belirlenmiştir. Ancak gerçek anlamda finansal yerelleşme süreci 2003 yılının başında
nispeten açık bir harcama atamasının kabul edilmesi ve şeffaf ve öngörülebilir hükûmetler arası transfer
sistemine geçilmesiyle başlamıştır. 2005-2006 yılları arasında, yerel vergi ve harçların idaresi, yasadışı
inşaatların durdurulması ve yaptırım uygulanması gibi bir dizi devlet işlevleri yerel yönetimlere devredilmiştir.
2005 yılında Belediye Borçlanma Kanunu kabul edilmiş, mali yerelleşme konusunda hedeflenen ilerleme
sağlanmıştır (http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/53.html).
AB’nin kamu yönetiminde-kamu politikalarının oluşturulmasında en fazla önem verdiği konulardan
birini, halkın yönetime aktif katılımı ve yönetişim oluşturmaktadır. Bu noktada sivil toplum kuruluşları kilit
görevler üstlenmektedir. Bulgaristan’ın finansal yerelleşme sürecinde Bulgaristan Ulusal Belediyeler
Derneği’nin (NAMRB) önemli bir etkisi bulunmaktadır. Dernek Aralık 1997’de ülkede bulunan belediyelerin
1/3’ü ile kurulmuştur. Bundan hemen 6 ay sonra ülkede bulunan belediyelerin 2/3’üne ulaşmış ve 1999 yılında
tüm belediyeler derneğin üyesi olmuştur. Kamu hizmetlerinin yerelleşmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi,
kendi öz kaynaklarına ve gelirlerine sahip olabilmesi ve özerk yerel yönetimlerin oluşturulması için faaliyet
gösteren dernek, Bulgaristan’daki finansal yerelleşme sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir (http://projectsnamrb.org/index.php/en/about-us/mission).
Yerel ve bölgesel düzeyde yerinden yönetim, yerel yönetimin AB fonlarını asimile etme kapasitesini
geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Yapısal fonlar ve uyum fonu, bölgelerin ve AB üyesi ülkelerin sosyal ve
ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemek için AB'nin temel araçlarını oluşturmaktadır. Bölgesel
oransızlıkları azaltmak ve altyapı, insan kaynakları, bilimsel araştırma desteği gibi eylemlerle yakınlaşma
politikası yapmak için kullanılırlar. Nitekim Komisyon 2004 Bulgaristan İlerleme Raporu: Bulgaristan’ın,
sokaklar, kanalizasyon, su temini, okullar gibi konularda mahalli altyapı açısından zayıf olduğunu belirtmekte
ve finansal yerelleşmenin henüz sağlanamamasından dolayı belediye bütçesinin yatırımlar için yeterli
olmadığını belirtmektedir. Devamında da AB tarafından finanse edilen ISPA projelerinin, çeşitli bölgelerdeki
atık su toplama ve arıtımının yanı sıra atık yönetimini AB standartlarına getirme konusundaki çevresel yatırım
harcamalarının çoğunu desteklediğini belirtmek suretiyle çözüm önerisi sunmaktadır (İlerleme Raporu, 2004).
Yerel yönetimlerin gerçekten özerk ve anlamlı olması için kendi gelir kaynaklarına sahip olmalıdır.
Belediyelerin kendi gelirleri artarken, belediye bütçelerindeki payları 2002'de% 22,52 iken 2005'te% 32,5'e
yükseldi. 2007 başında yapılan anayasa değişiklikleri öncesinde, merkezi hükümet tarafından Bulgar
belediyelerinin yerel vergilerin oranları veya üslerini, belirlemeleri yasaklandı. Gayrimenkul vergisi, motorlu
taşıtlar vergisi, miras vergisi, bağış vergisi ve gayrimenkul ve taşınır mal alımına ilişkin vergi, yerel vergi olarak
kabul edildi ve tamamen merkezi yönetim düzeyi tarafından düzenlendi. 2008 yılı başında iki önemli yasal
değişiklik, yerel vergilendirmeyi önemli derecede etkilemiştir. İlki belediyelere verilen yerel vergi oranları
belirli sınırlar dahilinde ayarlama yetkisi; diğeri ise patent vergisinin yerel vergi türü olarak belirlenmesidir
(STOILOVA, 2010; 33).
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9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
AB, kendisini oluşturan ülkelerin üstünde yer alan uluslararası (supra-national) bir birliktir ve üye
ülkeleri çeşitli derecelerde bağlayan kendine özgü hukuk kurallarına sahiptir. Bununla birlikte Birliğe üye
olmak isteyen ülkeler için de müktesebata uyum şartı aranmaktadır. Bu anlamda Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu Kretschmer’in de ifade ettiği gibi “Kulübe üye olmak isteyen aday, kulübün tüm kurallarını kabul
etmek zorundadır.” Bu noktada Avrupa Birliği’nin koşulluluk prensibi ortaya çıkmaktadır. Bir “ödüllendirmecezalandırma” yaklaşımı olarak ifade edilen koşulluluk ilkesi ile AB’nin aday ülkelerden yerine getirmesi
gereken şartları ifade etmektedir. Üyelik başvurusunda bulunan ülkeler, koşulluluk ilkesi gereğince Kopenhag
Kriterlerini yerine getirmek zorundadır.
Ancak üye ve aday ülkelerdeki kamu yönetimi sisteminin, merkeziyetçilik yerine adem-i
merkeziyetçiliğin hâkim kılındığı ve katılımcılığın esas alındığı, yerellik, şeffaflık ve açıklık, performans
yönetimi, hesap verebilirlik, çok öznellik, yatay ve düz ve/veya ağsal örgütlenmenin olduğu, verimlilik,
zamanlılığın gözetildiği bir sistem olarak yapılandırılmasını öngörmektedir. AB demokratik koşulsallığının
Bulgaristan’a etkisi, parlamenter demokrasinin varlığı ve fonksiyonelliği, temsil ilkeleri, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve vatandaşların demokratik kurumlara güveni, vatandaşların sivil topluma ve karar alma
mekanizmalarına katılımı ve yerellik olmak üzere beş prensip (ilke) altında sınıflandırılabilir.
1908’de Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan Bulgaristan, Soğuk Savaş döneminde SSBC
etkisi altında komünist rejim ile idare edilmiş; 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması ile birlikte liberal rejime
geçiş sağlamıştır. Osmanlı Devlet geleneği ve komünist rejimin de etkisiyle yıllarca aşırı merkeziyetçi bir
yönetimle idare edilen Bulgaristan’da yerelleşme süreci, 1991 Anayasası ile başlamıştır.1990 yılında
gerçekleştirilen özgür çok partili seçimler ile batı tipi demokrasiler ve piyasa ekonomileri arasına katılmıştır.
Temmuz 1991’de gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen Bulgaristan Anayasa’sı 2003, 2005, 2006 ve 2007
yıllarında AB müktesebatına uyumlu hale getirilmek için revizyonlara tabi tutulmuştur.
Bulgaristan’ın yerelleşme süreci üç dönemde ele alınabilir: Bu sürecin ilk dönemini 1990 ile 1995
yılları arası oluşturmaktadır. Bu dönemde adem-i merkeziyet ilke ve biçimleri açıklanmıştır. Bu aşamanın
karakteristik bir özelliği, idari ve bölgesel reformu gerçekleştirmek için normatif temellerin aktif olarak
hazırlanmasıdır. 1995 yılında kabul edilen Bulgaristan’ın İdari ve Coğrafi Yapısı Kanunu ve yine aynı tarihli
Yerel Seçimler Kanunu ile tamamlanmıştır.
Bulgaristan, Aralık 1995’te Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamıştır. 1996-2000 yılları
arasını yerelleşme sürecinin ikinci dönemi; yerel yönetimlerin mali özerkliği için gerçek bir çerçeve arayışıyla
karakterize edilir. Bulgaristan’da yerelleşme alanında yapılan düzenlemeler ve yerelleşme çalışmalarının
hızlandırılması, AB fonlarından kaynak çekebilme, belediyeler ve bölge yönetimlerinin kapasitenin
geliştirilmesine önemli derecede katkılar sunmuştur. Kamu hizmetlerinin yerelleşmesi, yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi, kendi öz kaynaklarına ve gelirlerine sahip olabilmesi ve özerk yerel yönetimlerin oluşturulması
için faaliyet gösteren dernek, AB fonlarından kaynak çekebilmek için çeşitli projelerin üretilmesinde ve
Bulgaristan’daki finansal yerelleşme sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir.
2001 yılında başlayan üçüncü dönemde adım adım, yerel yönetimlere yerel kaynaklı gelirlerin bazıları
üzerinde tam kontrol sağlanmış ve yerel vergi ödeneği üzerinde sınırlı kontrol sağlanmıştır. Belediye bütçelerine
yapılan transferler objektif kriterlere göre belirlenmiştir. Ancak gerçek anlamda finansal yerelleşme süreci 2003
yılının başında nispeten açık bir harcama atamasının kabul edilmesi ve şeffaf ve öngörülebilir hükûmetler arası
transfer sisteminin başlatılmasıyla başlamıştır. 2005-2006 yılları arasında, yerel vergi ve harçların idaresi,
yasadışı inşaatların durdurulması ve yaptırım uygulanması gibi yerel makamlara bir dizi devlet işlevleri yerel
yönetimlere devredilmiştir. 2005 yılında Belediye Borçlanma Kanunu kabul edilmiştir. Mali yerelleşme
konusundaki ilerleme sağlanmıştır. Nitekim yerel yönetimlerin 1991 yılında yalnızca %3,9 olan öz gelirleri;
2010 yılına gelindiğinde %43’e kadar yükselmiş ve mali yerelleşme aşaması da tamamlanmıştır.
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ÖZ
1970’li yıllarda merkezi yönetimin yerel sorunlara çözüm üretememeye başlaması ve Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nın yerel özerklik kavramına vurgu yapmasıyla birlikte yerel yönetimler ön plana çıkmıştır. İyi bir yönetim
yapısının varlığı için yerel yönetimlerin özerk olması kadar özerkliğin sınırları da oldukça önemlidir.
Bu çalışmada yerel özerklik ekseninde İtalya ve Türkiye’deki yerel yönetim sistemleri karşılaştırmalı olarak ele
alınacaktır. Çalışmanın amacı İtalya’da yaşanan dönüşümün, Türkiye için örnek olup olamayacağı ve bunun nedenlerini
ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak İtalya’da yerel/bölgesel yönetimler incelenecek ve tarihsel
perspektifte yaşanan değişim süreci ele alınacaktır. Ardından ise Türkiye’nin mevcut durumu İtalya ile karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İtalya, Türkiye, Yerel Özerklik, Yerel Yönetimler.

Local Autonomy in Italy and Turkey: A Comparative Review
Abstract
With the inability of the central government to solve the local problems in the 1970s and the focus on the concept
of the autonomy by the European Charter of Local Self-Government, local governments have come to the fore. For the
existence of a good management structure, not only having autonomous local governments but also defining the boundaries
of the autonomy is very important.
In this study, within the local autonomy axis, local administration systems in Italy and Turkey will be discussed
comparatively. The aim of the study is to find out whether the transformation taking place in Italy will be an example for
Turkey and to reveal the reasons for this. As a first step in this context, local/regional governments in Italy will be
examined and change in the process of historical perspective will be discussed. Then, the current situation in Turkey will be
compared to the current situation of Italy.
Keywords:Italy, Turkey, Local Autonomy, Local Government.

1. GİRİŞ
Tarihinde yoğun bir merkeziyetçi yönetim anlayışına sahip olan İtalya, bugün yerel ve bölgesel
yönetimler üzerine yaptığı reformlarla önemli aşamalar kat etmiştir. İtalya bölgeler, iller, metropol kentler ve
belediyeler olmak üzere dört kademeli yerel ve bölgesel yönetim birimlerine sahiptir. İtalya’da yoğun
merkeziyetçi yapıyı dönüştürmek için bugüne kadar önemli anayasal reformlar yapılmış ve bölgesel ve yerel
yönetimlerin özerklik alanları genişletilmiştir. Türkiye de geçmişinde İtalya gibi yoğun merkeziyetçi bir
yönetim yapısına sahip bir ülkedir ve bugün halen daha bu merkeziyetçi yapıyı sürdürmeye devam
ettirmektedir. Türkiye’de il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere üç kademeli yerel yönetim birimine
sahiptir ve İtalya’daki bölge yönetimleri Türkiye’de bulunmamaktadır. Geçmişinden gelen katı merkeziyetçi
yapıyı aşındırmaya çalışan her iki ülkede de merkezi yönetim, yerel yönetim birimleri üzerinde yoğun denetim
yapmış ve yerel yönetimler, merkezin hiyerarşik birimleri gibi hizmet vermişlerdir. Günümüzde yerel ve
bölgesel yönetimlerin önemine dikkat çekilmektedir. Bu yönetimlerin varlığını merkezi yönetimin yoğun
vesayetinden korumak için çalışmalar yapılmakta ve varlıkları anayasa ile güvence altına alınmaktadır.
Yerel ve bölgesel birimlerin özerkliği, varlıklarının anlam kazanabilmesi açısından oldukça önemlidir.
Üniter devlet yapısına sahip olan ülkelerde yerel yönetimler açısından oldukça önemli bir yere sahip olan yerel
özerklik konusu sıkça tartışılmaktadır. Yerel özerklik ve vesayet denetiminin ilişkisi de bu tartışmanın odak
noktasını oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin gerçek anlamda var olabilmeleri onların varlıklarının anayasal
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güvence altına alınmış olmasına ve merkezi yönetim tarafından yapılacak olan denetimin anayasal sınırlarla
belirlenmiş olmasına bağlıdır. Vesayet denetiminin sınırlarının yerel yönetimlerin varlığı açısından bu kadar
önem taşıdığı noktada Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
(AYYÖŞ) yerel yönetimlerin varlığının öneminin ve yerel yönetimler üzerinde yapılacak denetimin sınırlarının
belirlenmesi için devreye girmektedir. Çalışmada İtalya ve Türkiye’nin yerel yönetim sistemleri incelenecek ve
yerel yönetimlerin özerkliğinin önemi üzerinde durularak, AYYÖŞ’ü imzalamış olan iki ülke İtalya ve
Türkiye’nin durumu ele alınarak Şart karşısındaki durumları ve iki ülkenin yerel yönetimleri görevleri açısından
ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
2. İTALYA’DA ULUSALTI YÖNETİMLER
İtalya faşist diktatörlük yönetiminin ardından 1948 yılında yapılan halk oylaması ile demokratik rejime
geçmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 150). İtalyan Anayasası’na göre; “Devlet tek ve bölünmez olarak
tanımlanırken bunun yanında yerel özerklikleri de tanır ve bu özerkliklerin yerine getirilmesine yardım eder.
Anayasa kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yerinden yönetim ilkelerinin en geniş biçimde uygulanmasını
gerekli görür” şeklinde ifade edilmektedir. Anayasanın Beşinci Bölümünün 114. Maddesinde: “Cumhuriyet
bölgelere, illere ve komünlere ayrılır. Komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler Anayasada belirlenen
ilkelere göre, kendilerine özgü tüzük, yetki ve sorumlulukları olan özerk kuruluşlardır” şeklinde yerel
yönetimler tanımlanmıştır (İtalyan Anayasası, m. 114). İtalyan Anayasası yerel yönetimleri; bölgeler, iller ve
komünler olarak tanımlasa da devletin tekliği ve bölünmezliği ilkesi varlığını korumaktadır. Anayasada yer alan
ilkelere göre bu yapılar kendi statüleri, yetkileri ve ayırt edilebilir işlevleri ile görece özerktir.
2.1.Bölge Yönetimleri
Bölge, belediyelerden ve illerden daha geniş alana sahip, yasama ve idari yetkileri ve aynı zamanda
seçilmiş organları olan özerk coğrafi birimlerdir. İtalya’da her bölge idaresi kendi statüsüne sahiptir. Bundan
dolayı da bölgelerin organizasyon yapıları ve görevleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir (Ulusoy ve
Akdemir, 2013: 152). Bugün İtalya’da beşi özel statülü on beşi olağan statülü toplamda yirmi bölge
bulunmaktadır. İtalya’da var olan bölge yönetimleri, Türkiye’de olmadığı ve bu nedenle de karşılaştırılması
yapılamayacağı için bu çalışmada ele alınmayacaktır.
3. İTALYA’DA YEREL YÖNETİM SİSTEMİ
1948 İtalyan Anayasası’nın Beşinci Bölümü’nde 114. Maddesinde yerel yönetimler ifade edilmiştir.
Bölge yönetimlerinin yasama yetkilerinin olması nedeniyle ulusal yönetimin altında yerel yönetim sisteminin
üzerinde idari bir birim olduğu için bölge yönetimlerini yerel yönetimlerin dışında tutarak yerel yönetim sistemi
içerisinde metropol kentler, iller ve belediyeler bulunmaktadır.
3.1. Metropol Kent Yönetimi
İtalyan Anayasası’nın 114. Maddesinde yerel yönetim idareleri olarak metropol kentlerde bölgeler ve
iller arasında yer almaktadır. Anayasada 1990 yılında yapılan yerel yönetim reformunda büyük kentsel yerleşme
birimlerinde, il yerel yönetimlerinin yerine metropol kent sisteminin kurulması öngörülmüştür (1948 İtalyan
Anayasası, m.114). 2001 yılında yapılan anayasal değişiklikle birlikte metropol kentler yerel yönetim birimi
olarak anayasa da yer almıştır (Olivetti, 2014: 148). Metropol kentlerin oluşumu sırasında büyük belediyelerin
mahallelerle birleşerek güçlü bir kentsel, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanması öngörülmüştür. Ancak
bölgesel yönetimler metropol kentlere sıcak bakmadığı için bir türlü metropol kentler kurulamamıştır. 1999
yılında metropol kentin oluşturulmasına ilişkin yöntemin değiştirilmesini sağlayan bir madde Anayasa’ya
eklenmiştir. Ancak bu da uygulamada olumlu bir sonuç getirememiştir (Toksöz vd.,2009: 91).
Metropol kentlerde diğer yerel yönetim birimleri gibi gelir ve harcama özerkliğine; bunun yanında
bağımsız mali kaynaklara da sahiptirler (1948 İtalyan Anayasası, m. 119).
2009 yılında Reggio Calabria bölgesi de metropol kentlerin olduğu bölgeler listesine eklenmiştir
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l142_90.html).
3 Nisan 2014 tarihinde İtalyan Parlamentosu, özerk bölgeler hariç, 10 yeni metropol kenti kuran yasayı
onaylanmıştır. Yeni metropol kentler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren faal durum geçmiştir. Palermo, Messina
ve
Catania
2015
yılından
Cagliari
ise
2016
yılından
itibaren
metropol
kenttir
(https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_cities_of_Italy). 1948 İtalyan Anayasası’nın 142. maddesi ile
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Torino, Milano, Cenova, Bologna, Floransa, Roma, Bari, Napoli ve Cagliari illerine metropol kent statüsü
verilen bu kentler diğer illerle aynı statüye sahiptirler (Koçak, 2013: 408).
Özerk bölgeler tarafından bireyselleştirilen metropol alanlar şunlardır: Firuli-Venezia Giulia
bölgesindeki Trieste, Sardunya’daki Cagliari, Catania, Messina ve Sicilya’daki Palermo’dur.
Metropol kentlerde karar organı metropol kent meclisidir. Metropol kent meclisinin oluşumu, seçimi,
süresi ile ilgili kuralların aynı şekilde uygulanması kabul edilmiştir. Yürütme organı da il yerel
yönetimlerdekine benzer Metropol Giunta’sıdır (Tortop, 1996: 66).
Metropol yönetiminin başında, il yönetiminin başkanının seçim usulüne benzer şekilde seçilmiş
Metropol belediye başkanı vardır. Başkan metropol yönetimini temsil eder, atamaları yapar ve Giunta
encümenine başkanlık yapar. Bu yönetim kademesinin organları arasında yetki bölüşümü, il yerel yönetimi ve
belediyeler için öngörülen genel ilkelere göre yapılır. Metropol meclis, temel kararları alır, yönetim birimini
yönlendirir ve denetimini yapar. Metropol belediye başkanı ise, yönetimi temsil eder. Metropol yönetiminin iç
yapısı bir teşkilat tüzüğü ile saptanır ve metropol şehir meclisine kabul edilir. Personel statüsü ile ilgili
hükümler devlet tarafından kabul edilen kurallara göre toplu iş sözleşmesi ile kabul edilir (Tortop, 1996: 66).
“Metropol kentlerin görevleri şunlardır; yollar, trafik, ulaşım, planlama, çevresel değerlerin korunması,
su ve elektrik hizmetleri, ekonomik kalkınma, daha geniş alanlarda sağlık hizmetleri, mesleki eğitim, okul
hizmetleri ve kentsel hizmetlerdir. Bunun yanında anakent yönetimleri yaptıkları hizmetlerle ilgili olarak vergi
ve harçları belirleme yetkisine sahiptirler”(Koçak, 2013: 408-409).
3.2. İl Yönetimi
İtalyan Anayasası’nda belirlenen yerel yönetim birimlerinden biri de il yönetimleridir. İllerin kurulması
ve mevcut illerin alanlarının değiştirilmesi kanunla olmaktadır. İl yönetimleri yasalar tarafından belirlenen
çerçevede idari özerkliğe sahiptirler (Baccetti, 2013: 24). İtalya’da iller yerel yönetimler içinde en zayıf halkayı
oluşturan birimdir. İtalya’da iller iki farklı fonksiyonu yerine getirirler. Birincisi, yerel yönetim olma
fonksiyonu; ikincisi ise merkezi yönetimin taşra birimi olma fonksiyonudur. İtalya’nın kuruluşundan bu güne
kadar belediyelerden daha fazla alana sahip olmalarına rağmen, yerel yönetimlerde belediyeler kadar etkin
olamamışlardır.
İllerin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 154):







Bütçenin belirlenmesi ve yönetimi,
Vergi ve harç oranlarının belirlenmesi,
Ortaokul ve liselerin desteklenmesi,
Yolların yapımı ve tamiri,
Çevresel koruma ve sosyal hizmetlerin görülmesi,
Kamusal düzenin korunması.

İllerin üç tane organı vardır. Bunlar: İl Meclisi, İl encümeni ve İl başkanıdır. İl Meclisi, ilin karar organı
olarak görev yapar. İl meclisinin üye sayısı, ilin nüfusuna göre 24-45 arasında değişiklik gösterir. İl meclisi
genel oyla 4 yıllığına seçilir. İl meclisi kendi arasından bir başkan ve bir de encümen seçmektedir. Meclisteki
sandalye dağılımları nisbi temsil sistemine göre yapılır ve çoğunluk partisine ağırlık tanıyan bir yöntemle
yapılır. Oyların yarısını alan liste sandalyelerin %60’ını alır. Geri kalan sandalyeler ise, orantılı olarak diğer
listeler arasında dağıtılır (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 154).
Meclislerde her iki cinsin de eşit olarak temsil edilmesini sağlamak üzere, il ya da belediye meclisleri
seçimlerinde oy pusulasından ne kadın ne de erkek adayların üçte ikinin üstünde bir çoğunluğa sahip olması
olanaksızdır. 1993 yılında (1948 sayılı Kanun m.81) önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan birincisi,
başkanların doğrudan seçilmesidir. İkincisi ise, il meclisi başkanlarının seçilmesinde iki turlu oylama yapılır ve
ilk oylamada sadece iki aday ikinci oylamaya gidebilir. Böylece yerel yönetimlerin bu düzeyinin siyasi partilere
olan bağımlığı ortadan kalkmış ve başkanların konumu güçlenmiştir. 1993 sonrasında belediyelerde siyasetçiler
yeniden seçilerek tamamen değişmiş ve deyim yerindeyse tam bir yenilenme olmuştur. Bu yeni liderlerin
birçoğu 1997 yılında tekrardan seçilmiştir (Loughlin, 2001: 224). İllerin sayısı 1997’de 101 iken 2010’da bu
sayı 110’a yükselmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 154).
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İl encümeni ilin yürütme organıdır. İl encümeni, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve diğer üyelerden
oluşur. İl encümeni üye sayısı, il meclisi üye sayısının 1/5 ini geçmemesi gerekir, yani en fazla 8 üyesi olabilir.
İl başkanı, il meclisinin ilk toplantısında çalışma izlencesiyle birlikte encümene atadığı üyeleri de meclise sunar.
İl encümeni, yasalar tarafından il meclisine, il başkanına ve merkezi yönetime verilmemiş tüm yönetim işlerini
yerine getirir. Yaptığı çalışmaları yıllık olarak meclise sunar ve meclisin genel kararlarını uygulayan encümen,
meclise öneriler de götürür.
İl idarelerinin üçüncü organı il başkanıdır. İl başkanı, il meclisi üyelerinin seçimi esnasında aynı
listelerde genel oy esası ile halk tarafından seçilmektedir. Seçmenler, başkan ve üyeleri farklı partilerden
seçebilme serbestisine sahiptir (Baccetta, 2013: 24). İl başkanı, il encümeninin üyelerini tek tek atamakla ve
gerektiğinde üyelikten çıkarmakla görevlidir. Aynı zamanda başkan, yerel yönetimlerin yönetilmesinden, bağlı
idarelerde hükümet temsilcilerinin ve yönetim kurullarının atanmasından sorumludur (www.aiccre.it). İl
başkanı, kendisine yasaların, tüzüklerin, yönetmeliklerin verdiği işlevleri yerine getirir ve belediye, il
yönetimine devlet ve bölge yönetimince verilen işlevlerin yerine getirilmesini sağlar, denetler.
İl’in temsili olmayan idaresinin koordinatörü Vali’dir. Vali İçişleri Bakanı tarafından atanır ve ona karşı
sorumludur. İl’deki kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca
belediye meclisinden geçen, belediye nizamnamelerinin yasal olup olmadıklarını kararlaştırır. Valiye
faaliyetlerinden çeşitli yönetim komiteleri danışmanlık yardımları yaparlar; bu arada il meclisi de sağlık
hizmetleri konusunda Vali’ye görüşlerini iletir (Karabaş, 1991: 62).
3.3.Belediye Yönetimi
İtalya’da belediyelerin tarihi krallık anayasası dönemine kadar uzanmaktadır. Belediyelerin bugünkü
sınırları 1861 yılında belirlenmiştir. 1947 yılında yürürlüğe giren yeni anayasaya göre ise, belediyeler yasalarca
belirlenen ilkeler çerçevesinde özerk yapıya sahip olan yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Belediyeler, diğer yerel
yönetim birimlerinin görev alanı içerisinde olmayan ekonomik kalkınma, alan kullanımı ve düzenlenmesi,
sosyal hizmetler konusundaki idari görevleri belediye sınırları içerisinde yerine getirirler. Belediyelerin görev ve
yetkileri şunlardır: Sağlık işleri, toplumsal yardım, halk konutları, bayındırlık işleri, pazar ve fuar yerleri,
fiziksel planlama, tarihsel anıtların korunması, yerel polis, kitle taşımacılığı, kamusal altyapılar, afet kurtarma
ve yardım işleri, dinlenme ve kültür tesisleri, okul, yol yapımı, bakım ve onarımı, nüfus ve seçim kütüklerinin
tutulması, harç ve vergilerin toplanması (Geray, 1997: 55). Belediyelerin üç tane organı vardır: Belediye
Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.
Belediye Meclisi halk tarafından dört yıllık süre için seçilmektedir. Belediye Meclisi, belediyenin karar
organıdır. Meclis üyelerinin sayısı, belediyelerin büyüklüklerine göre değişiklik göstermektedir (www.aiccre.it).
Ancak en üst ve en alt sınırda belirlenmiştir: Nüfusu üç binden az olan belediyelerde 12 kişi, nüfusu beş binden
çok olan belediyelerde 60 kişidir.
Belediye Encümeni, belediyenin yürütme organı olarak görev yapar. Belediye Encümenine “Belediye
Giunta”sı da denir. Belediye Encümeni, belediye başkanı ve çift sayıda belirlenmiş üyelerden oluşur. Belediye
encümeni üye sayısı da belediyenin nüfusuna göre değişmektedir: Nüfusu üç binden az olan belediyelerde 2,
nüfusu elli bin ve daha fazla olan belediyelerde 8 üye görev yapmaktadır. Belediye encümeninin görev süresi 4
yıldır (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 155).
Belediye başkanı, belediye meclisi üyelerinin seçim esaslarına göre seçilir. Belediye başkanı, belediye
meclisinin ve idaresinin başıdır ve belediyeyi dışa karşı temsil etmektedir. Belediye meclisi ve yönetim kurulu
kararlarının, imzalanan sözleşmelerin ve diğer belediye işlerinin uygulanması ve denetlenmesi için belediye
başkanı gündem oluşturur (Tortop, 1996: 67).
Belediye meclisini ve encümenini toplantıya çağırarak, belediye teşkilatının çalışmasını düzenlemekle
görevlidir. Belediye başkanının iki rolü vardır. Onlar hem belediyede çalışan koalisyonun başı hem de
hükümetin idari temsilcileri olarak yasal görevleri yerine getirmektedirler (Hine, 1993: 276).
Başkan, belediye meclisi toplantılarında başkanlık yapar. Aynı zamanda belediyeyi mahkemede temsil
eder. Merkezi yönetimin görevlisi olarak da devletin yasalarını, yönetmeliklerini ve bildirilerini yayınlamak
zorundadır. Belediye başkanı, belediye encümeni üyelerini de atar. Belediye başkanı, Milano ve Roma gibi
büyük şehirlerde ulusal seviyede önemli bir figürdür (Loughlin, 2001: 217).
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Belediyelerin başında merkezin atadığı bir genel sekreter bulunur. Genel sekreter, günlük yönetimi
gözetim ve denetimi altında tutan genel sekreter kendisine doğrudan bağlı olan yönetsel birimler arasında
eşgüdüm sağlamaktan sorumludur (Geray, 1997: 57).
4. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM SİSTEMİ
Türkiye’de benimsenen yerel yönetim anlayışına göre yerel yönetim kuruluşları, ülke yönetim
bütünlüğü içinde yer alır. Yerel yönetimler 1982 Anayasası’nın 123. maddesinde “idarenin kuruluş ve görevleri
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır” hükmü ile anayasal güvence altına alınmıştır. 1982
Anayasası’nın 127. maddesinde ise, “Mahalli idareler, il belediye veya köy halkının mahalli, müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen,
seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileridir” şeklinde ifade edilmektedir. Böylece Anayasa’ ya göre
Türkiye Cumhuriyeti üniter devlet modelini benimsemiştir.
Üniter devlet modelinde, yerel yönetimlerin merkezi idarenin gözetim ve denetiminde bir örgütlenmeye
sahip olması esastır. Bunun da Anayasa’daki karşılığı vesayet denetimi olarak ifade edilmektedir. Köyleri ayrı
tutarsak bugünkü yerel yönetimlerin temelleri Tanzimat’tan sonra atılmıştır. Bu nedenle de İl özel idareleri ve
belediyeler Batı örnek alınarak kurulmuştur. Köyler ise, eski bir geleneğin devamıdır (Gözübüyük, 1971: 121).
4.1. İl Özel İdaresi
İl özel idareleri, Fransa örnek alınarak oluşturulan ve varlığı 1982 Anayasasının 127. maddesinde kabul
edilen üç yerel yönetim biriminden biridir. İl özel idarelerinin iki niteliği vardır. Bunlardan ilki, yetki genişliği
ilkesine göre idare edilen mülki idare kademesi olması, ikincisi ise, yerinden yönetim ilkesine göre idare edilen
ilin özel idaresidir. İl özel idaresinin ayrı bir tüzel kişiliği, özerkliği, görev ve yetkileri vardır. İl özel idaresi aynı
zamanda merkezi yönetimin taşra teşkilatı olan ilin genel idaresinden farklı bir yönetim birimidir (Ulusoy ve
Akdemir, 2013: 185). İl özel idareleri, il sınırları içinde yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak için kurulmuştur. İl özel idaresinin yapısı belediye ve köylere göre farklılık göstermektedir.
Belediye ve köylerin faaliyet gösterdikleri alan belirli bir yerleşim alanı ile sınırlıyken, il özel idaresinin
faaliyetleri ise, yerleşim alanı içi ve yerleşim alanı dışı, il sınırları içindeki bütün bölgeyi kapsamaktadır
(Eryılmaz, 2010: 139). Bu nedenle il özel idaresi merkezi yönetimle diğer yerel yönetimlerin arasındaki ilişkiyi
sağlayan ara düzey bir yerel yönetim birimidir. Ancak 6360 sayılı Kanun ile otuz ilde il özel idarelerinin
kaldırılması il sınırı ile büyükşehir belediye sınırları şekline getirilmesiyle hizmette etkinlik verimliliğin eskiye
oranla azalacağını söyleyebiliriz. Ara düzey görevi gören il özel idarelerinin yokluğu büyük bir boşluk yaratarak
bu durumun merkeziyetçi bir yapılanmaya doğru gitmesi söz konusudur. Bölgelerarası dengesizliğin yol açtığı,
önemli gelir farklılıkları ile sosyo-kültürel unsurların da etkisi ile belediyelerin hizmet sunumunda yetersiz
kaldığı bilinmektedir. Bu durum kendini özellikle geri kalmış bölgelerimizde göstermektedir (Toprak, 2015: 6).
İl özel idarelerinin varlığı bu nedenle önem taşımaktadır. İl Özel İdaresinin Görevleri: İl özel idaresinin
görev ve sorumlulukları, mahalli müşterek nitelikte olmak üzere; belediyeler dâhil il sınırları içinde ve belediye
sınırları dışında olmak üzere ikiye ayrılır. Kanun İl özel idaresinin görevlerini ayrıntılı olarak saymamış sadece
konu itibariyle belirtmiştir. İl özel idaresi, hizmetlerin yerine getirilmesinde; il özel idaresinin mali durumu,
hizmetin ivediliği, hizmetten yararlanacak yörenin gelişmişlik düzeyi uyulması gereken şartlardır (Keleş, 2012:
174).
5302 sayılı kanun il özel idarelerinin görev ve sorumlulukları eski kanuna göre artmıştır. Ancak bu
noktada il özel idarelerinin genişleyen bu görev ve sorumlulukları nasıl yerine getireceği de tartışma konusudur.
Yasada da değinildiği gibi genel yetkili bir kurum olarak il özel idareleri güçlendirilmektedir. Yerellik ilkesi ile
il özel idarelerinin gücü daha da etkinleştirilmektedir. Yerellik ilkesine kanunun 6.maddesinde yer verilmiştir.
Burada il özel idarelerinin görev ve yetkilerindeki artış ve özerklik vurgusu olumlu bir gelişme olmakla birlikte,
bu gelişmeyi iyi bir akçal denkleştirme yasası ile mali özerkliği sağlayacak şekilde gelir sisteminin
oluşturulmasıyla anlam kazanacaktır. İl özel idareleri gerçek bir akçal denkleştirme yasası ile bu idareler görev
ve sorumluluklarıyla orantılı gelire kavuşturulursa gerçek anlamda özerk yerel yönetim birimleri haline
gelebilirler (Parlak ve Ökmen, 2015: 204-205). Otuz ilde İl özel idareleri kaldırılmış ve bu iller büyükşehir ilan
edilmiştir. İl özel idarelerinden doğan boşluk Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurularak giderilmeye
çalışılmıştır.
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6360 sayılı Kanunda İl özel idarelerinin kullanmakta olduğu kimi yetkilerin merkezi yönetime
devredildiğini görüyoruz. Kanun, birçok yerel yönetim birimi tarafından kullanılmakta olan yetki ve
kaynakların daha az yerel yönetim birimi tarafından kullanılmasını öngörmektedir. 14 ilde kaldırılan il özel
idarelerine karşın varlığı devam eden yerel yönetim birimlerinin coğrafi olarak yetki alanı genişletilmiştir.
Kanun, yetkiyi kullanacak birimleri ve bunların coğrafi ölçeklerini radikal bir biçimde değiştirmiştir (Arıkboğa,
2013: 70).
2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, İl genel meclisi, İl encümeni ve vali İl özel
idaresinin sahip olduğu organlardır. İl genel meclisi ve il encümeni karar organları, vali ise yürütme organıdır. İl
genel meclisi, ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşan il özel idaresinin karar organıdır (5302
sayılı Kanun, m.9). Seçimler beş yılda bir, tek dereceli, nispi temsil yöntemine uygun olarak, serbest, eşit, gizli
oyla, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkisi, yani idari vesayet
açısından bakıldığında önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir. Eski kanunda valinin il genel meclisinin de
başı olması durumuna İl özel idaresinin özerkliğini zedelemesi noktasında birçok eleştiri getirilmiştir. 5302
sayılı Kanunla valinin yürütme organı sıfatı korunurken, il genel meclisi başkanlığı fonksiyonuna son verilmiş
ve bu görev İl Genel Meclisi’nin kendi arasından seçeceği Meclis Başkanı’na verilmiştir (5302 sayılı Kanun,
m.11). Böylece valinin İl Genel Meclisi’yle olan organik ilişiği kesilmiş ve başkanlık görevi seçilmiş bir üyeye
bırakılmıştır. Valinin il genel meclisinin başından alınıp, meclis tarafından seçilen bir başkanın getirilmesi yerel
yönetimlerin özerkliği bağlamında büyük önem taşımaktadır. Eski kanunda yaşanan vesayet sorununa yeni
kanunla çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Özerk yerel yönetimin varlığını koruyabilmesi için organlarının
seçimle iş başına gelmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır.
İl encümeni, İl özel idaresinin bir diğer organıdır. 5302 sayılı Kanunda valinin il encümeni başkanlığı
korunmuştur. İl encümeni karma bir nitelik gösterir. İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile ilgili
genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından
seçeceği iki üyeden oluşur (5302 sayılı Kanun, m.25). Encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.
Genel sekreterin encümene başkanlık etmesi, il encümenindeki atanmış bürokratlar için normal karşılanabilecek
iken, seçilmiş üyelerin genel sekreter ile ast-üst ilişkisinin olmaması önemli sorunlara yol açabilmektedir.
Vali konumu açısından ikili görev yapısına sahiptir. Vali, ilin genel yönetiminden en üst düzeyde
sorumlu kişisi olduğu gibi aynı zamanda da bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin organlarından biridir
(Şengül, 2014: 66). Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir (5302 sayılı Kanun, m. 29).
Ancak valinin il genel meclisinin başından alınması ile valinin karar organlarından tamamen dışlanması sonucu
valiyi il genel meclisinin bir “memuru” konumuna indirgeyeceğini savunan görüşler tarafından manevi
otoritesinin zedeleneceğinden endişe edilmektedir. Valinin yetkileri yapılan düzenlemelerle zayıflatılmaya
çalışılmış ve valinin kendisinin katılmadığı kararları uygulamak zorunda kalması il özel idare kanuna eleştirilere
maruz kalmıştır (Demirel, 2014: 180). Her ne kadar yapılan düzenlemelerin valinin konumunu zayıflattığı ifade
edilse de yerel yönetimlerin özerkliği ve organlarının seçimle iş başına gelmesi açısından bu düzenlemenin
olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz.
6360 sayılı Kanun’la birlikte yerel yönetim sistemimizin en köklü kurumlarından biri olan il özel
idaresinin otuz ilde tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla büyükşehir belediyeleri olan illerde kapatılan il özel idareleri
yerine valiliğe bağlı “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları” (YİKOB) getirilmiştir. 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu ile valinin il genel meclisinin başkanlığından alınması ve yerine Meclis Başkanlığı’nın
getirilmesiyle vesayet birazda olsa azaltılmıştı ancak 6360 sayılı Kanun’la YİKOB’nin kurulması ile birlikte
otuz ilde yerelde merkezileşmenin güçlendiğini söylemek mümkündür.
2016 yılında YİKOB’lar için 1 Eylül 2016 tarihli KHK 674’ün 35. ve 36. Maddeleri ile 3152 sayılı
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un YİKOB’larla ilgili 28/A maddesinde kamu tüzel
kişilini haiz ve özel bütçeli ibaresi eklenmiştir. YİKOB’ların gelirleri; İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak
Hazine yardımları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yatırım ve hizmetleri için aktardıkları tutarlar, bağış ve
yardımlar ve diğer gelirlerdir. İdari ve mali özerkliğe sahip yerel yönetim birimi olan İl özel idarelerinin
kaldırılıp yerine merkezi yönetimin vereceği ödenekle hizmet verecek olan YİKOB’nin kurulması, merkezi
yönetime bağımlı olmadan kendi mali kaynakları ile kendi kendilerini devam ettirebilen özerk yerel
yönetimlerin varlığının üzerinde önemle duran Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerine
uymamaktaydı fakat yeni düzenleme ile birlikte bu duruma çözüm üretilmeye çalışılmıştır (Çetin, 2015: 258).
5302 sayılı Kanunla azaltılmaya çalışılan vesayet yeni kanunla güçlenerek geri getirilmiştir.
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4.2. Büyükşehir Belediye Yönetimi
Bir diğer yerel yönetim birimi kademesi büyükşehir belediyeleridir. 1984 yılının Mart ayında, klasik
belediye yönetiminin yanında, bir de içinde birden fazla belediye bulunan büyük yerleşim birimlerinde iki
kademeli metropol belediye sistemine geçilmiştir (Eryılmaz, 2010: 161). Bu sistem, üst kademede büyükşehir
belediyesi alt kademede ise, ilçe belediyeleri şeklinde iki kademeli bir yapının varlığı söz konusudur (Arıkboğa,
2007: 44).
Yeni kanunda büyükşehir belediyesinin kurulması için gerekli nüfus ölçütü 750 bindir. Ayrıca
belirlenen nüfus ölçütü ilgili yerleşim yerinin otomatik olarak Büyükşehir hakkı kazandığı anlamına
gelmemektedir. Bu nitelikleri taşıyan kentler ancak çıkarılan bir kanunla büyükşehir statüsü kazanabilir
şeklindeki düzenleme de 2012 tarihinde ve 6360 sayılı Kanunla “toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il
belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece büyükşehir
olma nüfus kriteri toplam nüfus dikkate alınacağından eski düzenlemeye göre daha da kolaylaştığını
söyleyebiliriz (Koçak, 2013: 231). 6360 sayılı kanunla 14 ilde daha büyükşehir belediyesi kurulması bu durumu
desteklemektedir. 6360 sayılı Kanunla birlikte Türkiye’de büyükşehir belediye statüsünü elde eden belediye
sayısı 30’a yükselmiş ve Türkiye’de nüfusun %77’si büyükşehir belediye sınırları içerisinde yaşar hale gelmiştir
(Çetin, 2015: 254).
6360 sayılı Kanunla, 5. maddede de değişiklik yapılmış; “Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki
sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları bu ilçenin mülki sınırlarıdır” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır (6360
sayılı Kanun, m.5).
Büyükşehir belediyesinin tüm il ölçeğinde asli yetkili belediye olması, yerindenlik ilkesi ile
bağdaşmamakta ve etkin, verimli hizmetin sağlanabilmesi açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Yerelin giderek merkezileşmesi, hizmet bölüşümünde ve hizmetin etkinliği açısından da sorunlar yaratmaktadır.
Hizmetlere ilişkin karar alınırken, farklı bölgelerde yaşayanların farklılaşan tercihlerinin hesaba katılmamasına,
tekdüze hizmet sunumuna ve dolayısıyla etkinlik kaybına neden olacaktır. Bu hizmetleri ilçe belediyeleri
sunduğunda yerelin farklılaşan tercih ve taleplerini iyi bildiği ve yakın olduğu için etkin ve verimli hizmet
sunumu gerçekleştirilebilecektir. 6360 sayılı Kanun’un hizmet etkinliğini azaltacağını söyleyebiliriz.
Büyükşehir belediyesinin organları, “Büyükşehir Meclisi”, “Büyükşehir Belediye Encümeni” ve
“Büyükşehir Belediye Başkanı” ndan oluşmaktadır.
Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Meclis üyelerinin seçimi 2972
sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre
yapılmaktadır. Meclis üyeleri doğrudan halk tarafından seçilmemektedir. Büyükşehir belediye meclisi ilçe
belediyelerine bütünleşmiş şekilde oluşur (2972 sayılı Kanun, m.12). BŞB meclisinin iki tür üyesi
bulunmaktadır: BŞB sistemi içinde yer alan ilçelerin başkanları ve bu ilçelerin meclis üyelerinin beşte biri
şeklinde oluşmaktadır. Bu nedenle BŞB meclis üyelerinin sayısında netlik bulunmamakta, ilçe belediyelerinin
durumuna göre belirlenmektedir. Meclis üyesi sayısının belirlenmesinde, ilçe belediyelerinin kendi nüfusları ve
BŞB içindeki ilçe belediyesi sayısı etkili olmaktadır. BŞB içinde yer alan belediyelerin nüfuslarında belli bir
standart olmadığından, nüfus faktörü, BŞB meclisindeki üye sayısında temel belirleyici olma özelliğini
kaybetmektedir. Büyükşehir belediye meclislerindeki bir diğer sorun ise temsil sorunudur. Mevcut temsil
sistemi, BŞB meclisinin kenti bir bütün olarak görebilmesi ve karar alma sürecine uygun davranabilmesine
engel olmaktadır. İlçe belediyelerinden gelen meclis üyeleri, çalışma ve hizmet verme konusunda, tekrar seçim
olduğunda seçilebilmek için önceliğini ilçe belediyelerine vermektedir. Bunun yanında meclis üyelerinin
BŞB’deki varlığı ait olduğu BŞB’den çeşitli taleplerini takip etmek için özel bir konum elde edebilmeleri
anlamına gelmektedir. BŞB bütçesi, yatırım programı, BŞB meclisi tarafından kabul edilmektedir ve bu da
meclisin belediye başkanını denetleme işlevini zedeleyebilecek bir durumdur.
Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak
üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Büyükşehir belediye
encümeni, büyükşehir belediye başkanının başkanlığında faaliyet gösterir. Başkanın katılmadığı toplantılarda,
encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder (5216 sayılı Kanun, m.16).
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Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir.
Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye sınırları içinde yaşayan seçmenler tarafından doğrudan
seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanun’undaki usullere göre belirlenir. Ancak, Büyükşehir
kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz (5216 sayılı Kanun, m.17).
Belediye başkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi demokratik meşruiyetini güçlendirmekte ve büyükşehir
belediye yönetiminde diğer aktörler karşısında ayrıcalıklı bir konum kazandırmaktadır. Başkan, encümenin ve
meclisin başkanıdır ve bu organların gündemlerinin belirlenmesinde hâkim durumdadır. Büyükşehir
belediyesinin kararlarının kesinleşmesinde başkana etkin bir rol biçilmiştir. Encümenin kamu görevlisi olan
üyeleri başkan tarafından belirlenmektedir. Başkan büyükşehirde kentsel yaşamı etkileyecek politikaların
belirlenmesi ve kararların alınması, uygulanması sürecinde belirleyici konumundadır.
4.3. Belediye Yönetimi
1982 Anayasası’nın 127. maddesinde belirtilen yerel yönetim birimlerimizden biri de belediyelerdir.
Komün idarelerinin gerçek ve klasik örneğini teşkil eden belediyeler, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari
ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir (5393 sayılı Kanun, m.3). Belediyelerin tarihi Osmanlı Devleti’ne
kadar gitmektedir. Gelişmiş batı ülkelerinde oldukça köklü bir geçmişe sahip olan bu birimler, Tanzimat
sonrasında ortaya çıkmıştır.
Belediyeler kendilerine yasalarla verilen görevleri yerine getirebilmek için birtakım hak, yetki ve
ayrıcalıklardan yararlanabilirler. Bu hak, yetki ve ayrıcalıklar Belediye Yasası’nın 15. maddesinde
gösterilmiştir. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmakla belediyeler yetkili kılınmıştır. Belediyeye verilen görevlerin en etkin şekilde
yerine getirilmesi için belediyelerin mali kaynaklarının varlığı büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’de yerel yönetimlerin en büyük problemlerinden biri kendi öz kaynağını yaratamama ve
merkezi yönetimden gelecek yardımlarla kendini devam ettirebilmedir. Merkezi yönetime bağımlı olduğu
sürece yerel yönetimlerin mali özerkliği de zedelenmektedir. Belediyeler halka en yakın yerel yönetim birimleri
olarak halkın istek, şikâyetlerini bilen onlara en hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekle görevli olan
kurumlardır. Ancak 5393 sayılı Kanun’da görüldüğü gibi belediye hizmet vermede, şirket kurdurmak,
taşınmazını kiraya vermek gibi hizmet vermedeki yükünü azaltıyormuş gibi görünse de aslında aşırı
borçlanmalara giderek merkezi yönetime yük olmaktadır. Bununla birlikte asıl işlevi olan hizmet vermeyi
başkalarına yaptırarak varlık amacından sapmaktadır.
5393 sayılı kanuna göre belediyelerin üç organı vardır. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve
Belediye Başkanıdır. Bunlardan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni karar organı; Belediye Başkanı ise
yürütme organıdır.
Belediye Meclisi, belediyenin en büyük karar organıdır. Üyeleri beş yılda bir nispi temsil yöntemiyle
doğrudan doğruya halk tarafından seçilir (5393 sayılı Kanun, m. 17). Belediye meclisi üye sayısı kentin
büyüklüğüne, yani nüfusa göre değişir. Nüfusu 10.000’den az olan belediyelerde, üye sayısı en az 9’dur. Nüfusu
10.000’i geçen belediyelerde, üye sayısı da nüfusla birlikte, fakat onun artışı ile orantılı olmaksızın artar (Keleş,
2012: 270). Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder. Belediye başkanının katılmaması durumunda
birinci başkan vekili, meclise başkanlık eder (5393 sayılı Kanun, m. 19). 5393 sayılı kanun, merkezi idareye
belediye meclisi kararları üzerinde vesayet yetkisini neredeyse tanımamıştır. Sadece kanunun 81. maddesinde;
cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve
benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda belediye meclisinin karar yeter sayısı ağırlaştırılmış ve bu kararların
mülki amirin onayı ile yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Belediye meclisinin söz konusu kararları dışında
başkaca bir vesayet yolu öngörülmemiştir.
Meclis kararlarının kesinleşmesi ile ilgili yapılan düzenlemede; meclis tarafından onaylanan kararlar
kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerelin en büyük mülkü amirine gönderilmekte ve mülki
idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmemektedir. Kesinleşen meclis kararları çeşitli araçlarla
halka duyurulmaktadır. Buradaki düzenlemenin yerindelik denetimi dışına çıkarak, kararların yalnızca hukuka
uygunluğunun mülki amirler tarafından kontrolünü sağlamak olduğu görülmektedir. 5393 sayılı kanunla
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merkezi idarenin belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin neredeyse kaldırılması, Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartına uygun bulunmaktadır (Dursun, 2007: 389-390).
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesine göre karar organı olmasının ötesinde bir idari ve
uzmanlık organı olarak düşünülen belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında toplanarak Belediye
Kanunu’nun 34. Maddesinde belirtilen görev ve yetkileri yerine getirmektedir. Seçilmiş bir organ olan belediye
encümeninin içerisinde atanmış görevlilerin bulunması Anayasa’nın 127.maddesine aykırılık taşımaktadır.
Anayasa’nın 127. Maddesinin birinci fıkrası, il, belediye veya köy olarak üç tür halinde sayılan yerel
yönetimlerin “karar organlarının”…gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek…” oluşturulacağını,
buyurucu bir kural kesinliğiyle ortaya koymuştur. Karar organlarının seçimle iş başına gelmesi belirleyici ana
öğedir. Belediye encümenin gündeminin belediye başkanı tarafından hazırlanması ve encümen üyelerinin
belediye başkanının uygun görüşü olmadan gündem teklif edememesi, encümeni, aşırı bir şekilde belediye
başkanına bağımlı kılmaktadır (Dursun, 2007: 395). Belediye encümeninin, belediye başkanına olan aşırı
bağımlılığından kurtulabilmesi için bu hükümlerin atılarak, yeni düzenlemelerin yapılması, yerel yönetimlerde
demokrasiyi kurumsallaştırmak açısından büyük önem taşıyacaktır.
Tek seçim çevreli dar bölge sistemine göre çoğunlukla seçilen belediye başkanı, belediye idaresinin başı
ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcidir. Belediye başkanının görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
38.maddesinde belirtilmiştir. Belediye başkanı, meclise ve encümene başkanlık yapar. Belediye meclisinin ve
encümenin kararlarını uygular (5393 sayılı Kanun, m.38). Belediye başkanının görevleri içinde özellikle
stratejik plan ve performans programı hazırlamasına ilişkin görevi önemli bir yer tutmaktadır. Belediye
Kanunu’nu 41. maddesinde, belediye başkanı, yerel yönetimler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde;
kalkınma planı ve programı il varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ile ilgili olduğu yılbaşından önce
de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmaktadır (5393 sayılı Kanun, m. 41).
Belediyeleri stratejik plan ve bu plan doğrultusunda, yıllık çalışma programlarını, bütçelerini ve performans
ölçütlerini oluşturmaları gelecek yönelimli, sonuç odaklı ve etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ve yapısının
tesisi açısından önemlidir (Ökmen ve Parlak, 2013: 262).
1982 Anayasasının 127. maddesinde sayılan yerel yönetim birimlerinden biri de köylerdir. Köylerin
varlıklarının resmi olarak kabul edilmesi 1924 yılında 442 sayılı kanunla olmuştur. Köy yönetimleri, eski bir
toplumsal katılma ve dayanışma modeli olan ve bugün de geçerli olan imece yöntemiyle yurttaş katılımına en
fazla yer veren ve bunun yasal bir zorunluluk olarak düzenlendiği yönetimlerdir.
5. İTALYA VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI
KARŞISINDAKİ DURUMU
Klasik temsili demokrasinin, yönetim ve denetim anlayışına hızlı cevap verememeye başlaması, halkın
yönetime daha aktif katılmak istemesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel yönetimler üzerindeki
merkezi denetimin en aza indirilmesi konularındaki isteklerin artması, bu taleplerin uluslararası platformlarda,
belgelerde ve anayasalarda daha açık bir şekilde yer almasına neden olmuştur. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde
yaşanan sorunların en iyi çözüm yolunun yerelde aranması yerel ve bölgesel yönetimlerin öneminin daha iyi
anlaşılmasına ve görev alanlarının artmasına neden olmuştur (Ekici ve Toker, 2005: 5). Bunun yanında
Avrupa’nın bütünleşme süreci de, yerel yönetimlerin ön plana çıkmasında önemli bir etki yaratmıştır. 1970’li
yılından itibaren yerel ve bölgesel politikaların canlandırılmaya çalışılması, yapısal fonların oluşturulması
(Tuncer, 2010: 248), yerel yönetimlerin ön plana çıkma sürecini hızlandırmıştır (Arıkan, 2004: 46). Yerel
yönetimlerin üstlendikleri görevler, bugün eskiye oranla önemli bir artış göstermiştir. Bunun yanında 1990’lı
yılların başına gelindiğinde Batı Avrupa’da siyasi bölgecilik ve fonksiyonel bölgecilik kavramları ön plana
çıkmaya başlamıştır (Parolari, 2013: 85-86). Ancak bu değişim ülkelerin tarihsel süreç içinde sahip oldukları
merkeziyetçi, adem-i merkeziyetçi eğilimler ve benimsedikleri farklı yönetim sistemleri nedeniyle, yerel
yönetimlerin üstlendikleri görevlerin kapsamı da ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
Değişiklik gösteren bu yönetim sistemleri, yerel yönetimlerin özerklik dereceleri, yerel demokrasinin
gelişmesi ve daha demokratik yönetim anlayışının varlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel demokrasi
ve yerel özerkliğin önemi Avrupa Konseyi üye ülkeleri tarafından kabul edilmiş ve bunun üzerine Konsey,
yerel yönetimlerin haklarını ve yetkilerini garanti altına almak için yerel yönetimlerin özerkliği üzerine
çalışmalar yapmaya başlamıştır. Avrupa Konseyi yaptığı çalışmalar sonucunda Avrupa Yerel Yönetimler
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Özerklik Şartı’nı hazırlamıştır ve şart yerel yönetimlerin özerkliği, denetimi ile ilgili önemli ilkeleri içermekte
ve tüm bu ilkeleri gerçekleştirebilecek birimler olarak yerel yönetimleri ön plana çıkarmaktadır.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, özerk yerel
yönetim kurumunun dayandığı ilkeler yer almakta, yerinden yönetim kavramı tanımlanmakta, yerel
yönetimlerin görev ve yetki alanlarının belirlenmesinde kullanılması gereken ölçütler gösterilmekte ve özerk
yerel yönetimlerin anayasal ve yasal bir temele dayandırılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bunun yanında
yerel yönetimlerin üzerindeki devlet denetiminin azaltılması ve kendilerine görevleriyle orantılı gelir
kaynaklarının sağlanması gereği de bu bölümde yer almaktadır.
İkinci bölümde, AYYÖŞ’ü onaylamış olan devletlerin yükümlülük ve sorumluluklarıyla ilgili kurallar
yer almaktadır. Bu bölümde devletlerin çekince koymakta özgürce davranabilecekleri maddeler ayrı ayrı
gösterilmiştir. Ülkelerin Şart’ın ilkelerini hayata geçirmek amacıyla aldıkları yasal önlemlerin zaman zaman
Konsey’e bildirilmesi dışında; ilkelerin uygulanıp uygulanmadığı ya da nasıl uygulandığını denetlemek
amacıyla oluşturulmuş bir sistem bulunmamaktadır. Üçüncü bölüm ise, uygulama ve yürürlük koşulları ile ilgili
kuralları kapsamaktadır (Keleş, 1995: 4-5).Şart özerk yerel yönetimleri şu şekilde tanımlamaktadır:
“Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu
işlerinin önemli bir bölümü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve
yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır. Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre
serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen meclisler
veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda,
vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki
yöntemlere başvurabilmesini hiçbir şekilde etkilemeyecektir”
AYYÖŞ’ te yerel yönetimlerin görev ve yetkileri, yerel yönetimlerin sınırlarının değiştirilmesi, mali
kaynaklar, birlik kurabilme ve yerel yönetimlerin hukuki açıdan nasıl korunacağı gibi önemli noktalar maddeler
halinde düzenlenmiştir.
Şart’ın amacı, yerel yönetimlerin mali ve idari özerkliğini sağlayacak ilkelerin üye ülkeler tarafından
benimsenmesini ve hayata geçirilmesini sağlamaktır. Uluslararası antlaşma niteliğinde olan ve metinde yer alan
maddeler ilke düzeyinde ifadelerdir.
AYYÖŞ’ü imzalayan ülkelerin, kendi iç hukuklarında bu ilkelere uygun düzenlemeleri yapmaları
beklenmektedir. Şart’ı onaylayan her ülke, Şart’ın 12. maddesinde belirtilen paragraflardan en az 10 tanesi
zorunlu olmak üzere, toplam 20 paragrafı kabul edecektir. Birlik ülkelerinin her biri yerel yönetimlerle ilgili
temel yasalara sahiptir ve bunları tek bir çerçeve yasa, bir tür ülkeye özgü yerel özerklik şartı çatısı altında
toplamak eğilimindedirler (Arıkan, 2004: 46). AYYÖŞ, Avrupa Konseyi üyesi olan 47 ülke içinden 44 ülke
tarafından imzalanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu ülkeler, kendi iç hukuklarına göre de düzenlemeler
yapmışlardır. AYYÖŞ’ü imzalamış olan ülkelerden İtalya ve Türkiye’yi karşılaştırdığımızda; bu iki ülke bize
yönetim sistemlerinin farklılıklarının yerel yönetimlerin özerkliği ve görevlerinin kapsamı üzerindeki etkisi
açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır.
İtalya Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren yoğun merkeziyetçi bir eğilim göstermiştir. Ancak
1970’li yıllarda bu merkeziyetçi eğilimden vazgeçerek İtalyan Anayasası’nın 5. Maddesinde “Cumhuriyet
birdir, bölünemez, yerel özerklikleri tanır ve destekler” Anayasa’nın 114. maddesinde ise, “İtalya bölgelere,
illere ve komünlere ayrılmıştır. 5 özel statülü bölge bulunmaktadır” (1948 İtalyan Anayasası, m.114) şeklinde
belirterek yerel ve bölgesel yönetimlerin varlığını anayasa ile güvence altına alarak korumuştur.
İtalya’da ülkenin yönetim sistemi açısından genel olarak hükümetler ve kamuoyunda bütünleşme yanlısı
bir görünüm çizilmekle birlikle; yerel yönetimlere verilen yetkiler incelendiğinde tam tersi bir görünümle
karşılaşılmakta bu da İtalyan paradoksu olarak adlandırılmaktadır (Arıkan, 2004: 42). Bütünleşme yanlısı
görünüme karşın, İtalya bugün demokratik bir cumhuriyet olarak beş özel statülü ve geniş yetkilere sahip olan
özerk bölge ve on beş daha az yetkili normal statülü bölgeye sahiptir. Bunların dışında, belediyeler (komünler),
iller ve metropol şehirlerin ayrı düzenlemeleri bulunmaktadır.
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İtalya Cumhuriyeti, yerel yönetim birimlerini daha özerk hale getirebilmek için 1990’lı yıllarda
anayasada önemli reformlar yapmıştır. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki öncelikli yetkisini
önlemek amacıyla metropol şehirler kurularak yetkilerin bu metropol şehirlerin yerel yönetimlerine bırakılması
kararlaştırılmışsa da tam olarak uygulamaya geçirilememiştir. Bugün halen bazı şehirler, metropol kent
kapsamında olmasına rağmen bunlara ilişkin yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirelemediği görülmektedir.
İtalya 11.05.1990 tarihinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamış ve Şart, aynı yıl 1
Eylül’de yürürlüğe girmiştir. İtalya Cumhuriyeti, AYYÖŞ’ü imzalayarak yerel yönetimleri daha özerk bir
yapıya kavuşturmak için önemli bir adım atmıştır. İtalya,1948 Anayasası’nda yaptığı reformlarda yerel
yönetimlere verilen yetkilerin artırılması, yerel yönetimlerin üzerindeki denetimin azaltılması yerel yönetimlerin
özerkliği için önem arz etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel sürecine baktığımızda ise merkeziyetçilik açısından İtalya’dan pek de
farklı olmadığını söyleyebiliriz. Türk Anayasası’nın 3.maddesinde “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle
bölünmez bir bütündür”.
“1982 Anayasaaı’nın 126.maddesinde, Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya
durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere
ayrılır” şeklinde ifade edilmiştir.
Türkiye’de 2004 yılına kadar Anayasalara bakıldığında yerel yönetimlerin özerk olduğu ile ilgili
doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır.1982 Anayasası’nda da “demokrasi ilkesi” ve “özerklik” terim olarak
geçmemekle birlikte, yerel yönetimlerin kuruluş ve işleyiş biçimlerine ilişkin hükümler demokrasi ve özerklik
ilkesi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Anayasada açık bir şekilde yerel yönetimlerin özerkliği ile ilgili bir ibare
bulunmasa da yerinden yönetim ilkesi ile kastedilen yerel yönetimlerin merkezi yönetimin hiyerarşik birimleri
olmadığıdır (Uygun, 2015: 8). 1982 Anayasası’nda yerel yönetim birimleri; İller, belediyeler ve köyler olarak
sayılmakta ve “mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenlenir” (1982 Anayasası, m.127) şeklinde ifade edilmektedir.
Türkiye’de İtalya gibi şartı imzalayan ve parlamentosunda onaylayan Konsey ülkelerinden biridir.
Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 21.11.1988 tarihinde imzaya koymuş, anlaşma 9.12.1992
tarihinde onaylanmış ve 1.4.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na paralel bir çok düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde;
yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğe sahip olduğu ve örgüt yapısının, görevlerinin ve mali kaynaklarının
iyi bir şekilde düzenlenmiş bir modelin oluşturulacağı ifade edilmiştir (Yeter, 1996: 5).
Bu plana göre, yerel yönetimlerin mali kaynak açısından merkezi yönetime olan bağımlılığı azaltılacak,
yerel nitelikli kaynaklar yerel yönetimlere bırakılacaktır. Bunun yanında yerel yönetimlerin alacağı vergi ve
harçların oran ve miktarının belirlenmesinde yerel meclisler yetkili kılınacak ve hizmetten yararlananlar bu
hizmetin gerçek bedelini ödeyeceklerdir (Yeter, 1996: 10). Bu durum tam da yerindenlik ilkesini ifade
etmektedir. Böylece hizmetten yararlananlar vergisini verdiği için, yerel yönetim birimlerinden hesap sorma
hakkına sahip olacak ve bu yerelde gerçekleştiği için süreç daha kolay ve daha şeffaf bir şekilde işleyebilecektir.
Bunun yanında yerel yönetimlerin başında olan kişilerde hesap verme sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek
işleri daha düzgün ve şeffaf şekilde yerine getireceklerdir.
Türkiye’de yerel yönetim birimleri karar verme yetkisine sahip özerk kuruluşlar olduklarına şüphe
yoktur ancak bahsedilen bu özerklik yapısal özerklik olarak kendini göstermektedir. Anayasal ve yasal olarak da
yerel yönetimlerin özerk birimler olduğu kabul edilmiştir. Ancak yönetim ilişkisi açısından bakıldığında; yerel
yönetimlerin ayrı bir hukuki/yönetsel ilişkisi olsa da merkezi siyasetin biçimlendirdiği kamu örgütlenmesindeki
genel otoriter duruma bağlı olarak yerel yönetim örgütlerinin karar verme serbestisine sahip olamadıklarını
söylemek mümkündür (Karasu, 2013: 423).
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki yönetsel
denetim ve gözetim (vesayet) yetkisinin, eylem ve işlemlerinin yalnızca hukuka uygunluk yönünden
kullanılabileceğini öngörmekte, yerindelik denetimine izin vermemektedir. Şart’ın yerel yönetimler üzerindeki
idari denetimin (vesayetin) niteliği, kapsamı ve uygulanma yöntemi ile ilgili olan 8.maddesinde şu şekilde ifade
edilmektedir:

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi






The Journal of Social Sciences Institute

943

“Yerel yönetimlere idari denetim, ancak, anayasa ve yasalarda belirtilen durumlarda ve yöntemlerle
uygulanabilir”.
“İdari denetim, yasalara ve anayasa ilkelerine uygunluğun sağlanmasından başka amaç güdemez.
Bununla birlikte, üst düzeyde bulunan yönetim basamakları, yerel yönetimleri, kendilerine verdikleri
görevlerle ilgili olarak yerindelik denetimine tabi tutulabilir. İdari denetim, bu denetimle korunması
amaçlanan yararın önemiyle orantılı olmalıdır”.
“Yerel yönetimlerin yönetsel denetimi, denetleyen yönetimin karışmasının korunması amaçlanan
çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır”(AYYÖŞ,
md.8). Türkiye bu maddenin üçüncü paragrafına çekince koymuştur.

Türkiye’nin çekince koyduğu bu paragrafı başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; bu orantılılık ilkesi,
merkezi yönetimin, elindeki denetim ve gözetim yetkisini, yerel yönetimleri baskı altında tutmak gibi amaçlarla
kullanamayacağı anlamına gelmektedir.
Özerklik şartı prensip olarak, idari vesayeti, hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırmıştır. Şarta göre,
sadece merkezi idare kuruluşlarına ait olup da, yerel yönetim birimlerine yaptırılan hizmetler açısından
yerindelik denetimi yapılabilecektir. Türkiye Şart’ın bu ilkesini kabul etmiştir.
Türkiye’de Şart’ta belirtildiği gibi, üniter devlet yapısı içinde idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla;
yerel yönetim birimlerinin organları, kararları, eylem ve işlemleriyle ilgili merkezi yönetimin yapacağı denetim
açısından, Anayasa hukuki denetimi öngörmektedir.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şart’ı metninde “gözetim ve denetimin, kararların alınmasından ve
işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce yapılmasına izin verilmeyeceğine dair bir güvence” bulunmamaktadır
(Keleş, 2013: 25).
Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamasıyla birlikte yerel yönetimlerin
özerkliğini koruma altına almak için reformlar yapmış; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile Şart’a uygun birçok değişiklik yapılmıştır. “Hukuka
uygunluk denetimi”, 5393 sayılı İl özel İdaresi Kanunu ile kanun metnine taşınmıştır.
Türkiye’de AYYÖŞ’te belirtilenenin aksine, Anayasa vesayet denetimini, yalnızca hukuka uygunluk
ilkesiyle sınırlandırmamış, ona yerindelik unsuru da eklemiştir. Nitekim vesayet denetiminin amaçları
Anayasada şu şekilde belirtilmiştir:





“Yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun biçimde yürütülmesi”,
“Kamu görevlerinde birliğin sağlanması”,
“Toplum yararının korunması”,
“Yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması”.

Ancak bu ilkelerden “toplum yararının korunması” ve “mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması”
ilkeleri, hukuki denetim değil, yerindelik denetimini zorunlu kılmaktadır. Toplum yararına uygunluğun
ölçüsünü, herkesçe kabul edilebilir objektif ölçüte bağlamak zordur. Anayasada yer alan bu ilkeler, herkesçe
kabul edilebilir objektif ölçütler değildir. Bu maddelerde netlik olmamakla birlikte farklı siyasi kesimlerin bu
durumu kendi lehlerine kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu iki madde gibi objektifliği ve hukuki bir
ölçüte bağlanamayan denetim ilkeleri, keyfi tasarruflara neden olabilir. Bu nedenle idari vesayet denetiminin
hukukilik ölçütüyle sınırlandırılması gerekir ki idari vesayet denetimi yapılırken yerel yönetimlerin özerkliği
etkisiz hale gelmesin (Eryılmaz, 2015: 224). Bu nedenle anayasada yeni düzenlemelere gidilmesi yerel
yönetimlerin özerkliği açısından önem taşımaktadır. Bu şekilde belirsiz düzenlemelerle keyfi müdahaleleri
kaçınılmaz hale getirebilmekte ve özerklik zedelenmektedir. Tüm bunların önüne geçmek için anayasada daha
açık ifadeler yer almaldır.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kabul eden Türkiye, yerel yönetimlerini yoğun vesayet
denetiminden korumak istemiş ve Anayasası’nda düzenlemelere gitmiştir. Ancak Türkiye Şartı imzalayıp
onaylamasına rağmen Şart’ın bazı maddelerine çekince koymuştur. İtalya ise, AYYÖŞ’ün tüm maddelerini
çekince koymadan kabul etmiştir.
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Tablo 1: İtalya ve Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda Çekince Koyduğu Maddeler

İTALYA

Çekince konulan madde yoktur.

TÜRKİYE

Madde 4/f.4,6; Madde 6/f.1; Madde 7/f.3;Madde 8/f.3; Madde
9/f.4,6,7; Madde 10/f.2,3; Madde11/f.1

Kaynak: (Sobacı, 2015: 15).
İtalya’daki yerel ve bölgesel yönetimlerle Türkiye’deki yerel yönetimler karşılaştırıldığında kuruluş,
yapılanma, görev kapsamı ve özerklik dereceleri arasında önemli farkların olduğu görülmektedir. İki ülke
AYYÖŞ’e koyduğu çekinceler bağlamında incelendiğinde İtalya’nın Şart’ı tümüyle kabul ettiği ve hiçbir
maddesine çekince koymadığı, Türkiye’nin ise, özellikle mali özerklikle ilgili maddelerine çekince koyduğu
görülmektedir. İtalya, yerel yönetimlerinin özerkliğini tam anlamıyla sağlayabilmek ve koruyabilmek için
Şart’ın tüm maddelerini kabul etmiş, Türkiye ise merkeziyetçi yapısının zarar görmesinden çekindiği için
özellikle mali özerklikle ilgili maddeleri kabul etme konusunda çekimser kalmıştır. Ancak şunu söylemekte
fayda var ki Türkiye AYYÖŞ’ün kabul ettiği maddelerini tam olarak hayata geçirememiştir. Bunun nedeni
AYYÖŞ’teki ilkelerin merkeziyetçi idari yapılanmayla bağdaşmamasıdır. Türkiye’deki idari yapılanma
çıkarılan yasalar ve kanunlarla merkeziyetçi bir yapıya doğru gitmektedir (Arıkboğa, 2015: 80).
Merkezileşmeye doğru giden bu noktada Türkiye Şart’ın ilkelerine aykırı bir tutum sergilemektedir.
Türkiye’nin de kabul ettiği AYYÖŞ’ün 4.maddesi özerk yerel yönetimin kapsamı ile ilgilidir. Maddenin
ilk paragrafı yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarla belirlenmesi gerektiğini ifade
etmektedir. 1982 Anayasası’nda “Mahalli idarelerin görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak kanunla düzenlenir” demektedir. Fakat bu ilke yerel yönetimlerin özerkliğini korumada yetersiz
kalmaktadır. Bu ilkenin yanında yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının kanun altı mevzuatla
zayıflatılmaması ilkesi de yer almalıdır ki;AYYÖŞ’ün aynı maddenin 4. paragrafında yer alan yerel yönetimlere
kanunla verilen yetkilerin tam ve münhasır olduğu ve kanunda gösterilen istisnalar dışında, merkezi yönetimin
bu yetkileri zayıflatamayacağı ve sınırlandıramayacağı ilkesi gerçek anlamda uygulamaya geçirilebilsin
(AYYÖŞ, m.4). Türkiye bu paragrafı kabul etmiştir ancak Kanun Hükmünde Kararname çıkarılarak yerel
yönetimlerin yetkileri elinden alınıp bir bakanlığa verilebilmektedir. Bu durum yerel yönetimleri yasal
güvenceden yoksun bırakmakta ve yerel özerkliği zedelemektedir. Bu nedenle eğer yerel yönetimlerin elinden
bir yetki alınıp merkezi yönetime verilecekse bu sadece yasayla yapılmalıdır (Arıkboğa, 2015: 81). Bu durum
bu düzenlemenin yapılmasıyla gerçek anlamda Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4.maddesine
uygunluk göstermektedir.
Türkiye’nin kabul ettiği bir diğer ilke de yerel yönetimlerin yetki alanlarıyla ilgili olan genel yetki ve
yerindenlik ilkesidir. Türkiye’nin kabul ettiği bu iki ilke, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki yetki
paylaşımının nasıl yapılacağına dair yöntem önermektedir. Merkezi yönetimin yürüteceği kamu hizmetlerinin
yasalarda açıkca sayılması, bunun dışındaki alanlarda ise, yerel yönetimlerin genel yetkili olmasıdır. Bu ilkenin
kabul edilmesi yerel ve genel nitelikli sorunların çözümünde ve yerel özerklik bağlamında olumlu etki
yapmaktadır (Arıkboğa, 2015: 82-84).
Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğe sahip olması demokratik rejimin güçlenmesi açısından büyük
önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin sahip oldukları önem dikkate alındığında, bu birimlerin idari ve mali
özerklikleri düzenlenerek Anayasa ile güvence altına alınmalıdır (Uygun, 2015: 10). AYYÖŞ’te de kamu
hizmetlerinin, gerçek yetkilerle donatılmış, özerkliği bulunan yerel yönetimlerce sunulmasının demokrasiyi
güçlendireceği belirtilmiştir (AYYÖŞ, m. 4/3). Bu nedenle yerel yönetimlere daha fazla hak ve yetkiler
verilmeli ve yerel yönetimlerin özerkliğini kısıtlayabilecek durumların önüne geçebilmek için yerel yönetimler
yasal güvence altına alınmalıdır. Mali özerkliğe sahip olmayan bir yerel yönetim birimi her zaman merkezi
yönetimin aktaracağı kaynağa bağımlı olacaktır ve bu da demek oluyor ki merkezi yönetim mali kaynakları
kullanarak yerel yönetimleri istediği gibi yönlendirebilecek, bir nevi baskı kurarak onları kontrol altında tutarak,
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istediklerini bu yolla yaptırabileceklerdir. Bu şekilde yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğinden söz etmek
pek mümkün olamamaktadır.
Ancak Türkiye’nin şuanda bulunduğu durum nedeniyle yerel yönetimlere tanıdığı özerklikte, özellikle
mali özerklik açısından kısıtlamalara gidilmektedir. Türkiye’nin mali özerklikle ilgili maddelere çekince
koymasının en önemli nedenlerinden biri merkeziyetçi yapısının zarar göreceği düşüncesidir. Demokratik
Özerklik talebi yerel yönetimlerin özerk bölgeler biçiminde düzenlenmesiyle sınırlı kalmayarak hem batıda hem
de doğuda bir ayrışmaya yol açabilir. Ülkedeki ulusal birliğin ve üniter yapının zarar görmesinden çekinildiği
için AYYÖŞ’teki mali özerklikle ilgili maddelerin uygulamaya konulması konusunda çekimser kalınmaktadır.
Bunu ülkenin ulusal bütünlüğünün korunmaya çalışılması bağlamında ele aldığımızda haklılık payının olduğunu
da söylemek gerekir. Bu durumun önüne geçmek için yerel yönetimler üzerinde bütün ülkeyi kapsayan bir yerel
yönetim reformu çalışmaları yapılmalıdır (Özer ve diğerleri, 2013: 253).
Bununla birlikte “özerkliğin “idari” özerklik olarak ifade edilmesi de özerklik bağlamında sorunlu bir
durumu ortaya çıkarmaktadır. Bunun nedeni bu yaklaşımda ‘idare’ kavramsal olarak siyasi, iktisadi ve hatta
kültürel belirlenimlerinden soyutlanmış sadece icrai teknik bir birime indirgeniyor. Sonuç olarak da özerklik
kavramı idari özerklik şeklinde ifade edilerek idari alana sıkıştırmakta ve bu sınırlılık içindeki yerel özerkliğin
gerçekte var oluş amacından uzaklaştırılmış olarak yerel bürokrasinin özerkliği haline gelmesi sorusunu
karşımıza çıkarmaktadır” (Alada, 2013: 135).
Bu nedenle AYYÖŞ, yerel yönetim birimlerinin özerk olabilmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir.
Şart, ülkelerin yerel yönetimlere uyguladığı yoğun vesayet denetiminin azaltılması açısından da büyük önem
taşımaktadır.
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na yasal
çerçeve üzerinde çekinceler koysa da uygulamada bu çekinceler yerel yönetimler için bir engel
oluşturmamaktadır. Türkiye Şart’ın 10 kadar paragrafına çekince koymuştur.
Çekince konulan fıkralar; “yerel yönetimlere danışılması, yerel yönetimlerin iç yapılarının kendi
organlarınca belirlenmesi, vesayetin kapsamının daraltılması, yerel yönetimlere akçal konularda hareket
özgürlüğü ve esneklik tanınması, merkezi yönetimin mali kaynakları kullanarak yerel yönetimleri
yönlendirmesinin engellenmesi, uluslararası alanda işbirliği yapmalarını önleyen engellerin kaldırılması ve
yargı yollarına başvurma hakkının genişletilmesi” konularındandır (Sadioğlu ve Ömürgönülşen, 2014: 205).
Türkiye’nin Şart’a çekince koydu maddeler ve mevzuatımızdaki karşılıkları ayrıntılı bir şekilde
incelersek;



Yerel yönetimlere kendilerini ilgilendiren bütün konuların planlanması ve karara bağlanması
sürecinde, uygun zamanda ve uygun yöntemlerle danışılması zorunludur (Madde 4, Paragraf 6).

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, belediyelerin ve il özel idarelerinin temsiline ülke çapında
imkân veren iki genel yerel yönetim birliği oluşumuna yasal zemin hazırlamıştır. Kanunun 20.maddesine göre,
“yerel yönetimlerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelin eğitilmesi ve
mahalli idarelerle ilgili kanun hazırladıklarında görüş bildirilmesi bu birliklerin yetki ve görevidir”. İl özel
idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olanın doğal üyesidirler. Yasaların
yapılması sürecinde, yerel yönetimler adına görüş verilmesi bu birlikler aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu
birlikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına davet edilerek, bilgi ve görüşlerine başvurulmaktadır
(Can, 2013: 108). Bu nedenle Şartın bu maddesine konulan çekincenin pek bir anlamının kalmadığını söylemek
mümkündür.


Türkiye yerel yönetimlerin, kendi iç örgütlenme yapılarını, yerel gereksinimlere uydurabilmek ve
etkili bir yönetim gerçekleştirebilmek için, özgürce belirleyebilmelerine ilişkin Şart kuralına çekince
koymuştur (Madde 6, Paragraf 1).

Yapılan son yasal düzenlemelerle bu hüküm hem il özel idareleri, hem de belediyeler bakımından
olanaklı hale gelmiştir.
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İl Özel İdaresi Kanununun 35.maddesine göre; “ilin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal,
kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmaktadır" (5302 sayılı
Kanun, md.35).
Bu düzenleme Belediye Kanunu’nda da yer almaktadır. Belediye Kanunu’nun 48.maddesine göre;
“beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate
alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak zorunlu birimlere ilave olarak, gerektiğinde sağlık,
itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler de oluşturulabilecektir”. Bu
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesindeki yetki ise belediye meclisine aittir (5393 sayılı
Kanun, md.48).
Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken
belirlenmiş olup, buna göre il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu
ilke ve standartlar çerçevesinde ilgili mahalli idarelerin kendi meclislerinin kararıyla tespit edilmektedir.


Seçimle göreve gelen yerel temsilcilerin bu görevleriyle bağdaşmayan işlerin neler olduğunun
yasayla ya da temel tüze kurallarıyla belirleneceğine ilişkin paragrafa çekince konulmuştur (Madde
7, Paragraf 3).

Belediye Kanunu’nun 28.maddesinde, “Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona
ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya ve dolaylı olarak
taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” hükmünün; İl Özel İdaresi Kanunu’nun
20.maddesinde ise, “İl genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl
süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremez,
komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” hükmünün yer aldığı görülmektedir 5393 sayılı Kanun, md.28). Bu
maddelerden dolayı Şart’ın yedinci maddesinde çekince konulan ilkenin de belirtilen yasal esaslar kapsamında
kaldırılmasının mümkün olduğu görülmektedir (Can, 2013: 110).


Yerel yönetimler üzerindeki denetim ve gözetimin vesayetle korunmak istenen amaçlarla orantılı
olmasını zorunlu sayan orantılılık kuralına karşıdır (Madde 8, Paragraf, 3).

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun ihdas ettiği hükümler çerçevesinde denetim,
iç denetim ve dış denetim olarak ayrılmıştır. Kanun’un 63.maddesinde iç denetim ve 68.maddesinde dış denetim
düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanun’un 77.maddesinde ise istisnai olarak öngördüğü bir diğer denetim yer
almaktadır:
“Mali yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk ve kamu
zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler
için ilgili başkanın talep etmesi veya Başbakanın onayı üzerine, İçişleri Bakanı, yetkili denetim
elemanlarına, ilgili mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini, mali karar ve
işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir” (5018 sayılı Kanun, md.77).
Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na, bir
örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilecektir. Denetim
konusunda İl Özel İdaresi Kanunun 38.maddesindeki düzenlemeler ve Belediye Kanunun 55.maddesindeki
düzenlemeler 5018 sayılı Kanundaki hükümlere paraleldir (Alodalı vd., 2007: 7).





“Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin yürütülmesi için gereken
harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde
çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır” (Madde 9, Paragraf, 4).
“Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine
uygun bir biçimde danışılacaktır” (Madde 9, Paragraf 6). Bizim mevzuatımızda bu maddenin karşılığı
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20.maddesinde yer almaktadır (Sertesen, 2013: 5).
Yukarıda Madde 4, Paragraf, 6’ da bu kanuna açıklık getirilmiştir.
“Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsil edilme
koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına
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ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir (Madde 9, Paragraf,
7).
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın bu maddesinin mevzuatımızdaki 5779 sayılı İl Özel
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile karşılık
bulmakta ve bu maddeye konan çekince bu kanun ile anlamını yitirmektedir. Şart’ın 9.maddesinde bazı
paragraflara çekince konulmasının nedenlerinin anlaşılması zor değildir. Belediye Gelirleri Yasası olmak üzere
bununla ilgili yasal düzenlemelerde kökten bazı değişikliklerin yapılması gerekli olduğu için çekince
konulmuştur. Yerel yönetimlerin mali kaynakları konusunda özellikle merkezi yönetim hibeleri ve yardımları
konusunda ayrımcılıkların yapıldığı göz önünde tutulursa Şart’ın bu hükümleri kabul edildiğinde yerel
yönetimlere yargı yoluna gitme hakkı doğacağı için maddelere çekince konulması tercih edilmiştir. “Yerel
yönetimlerin düzenli gelir kaynakları açısından değerlendirildiğinde ve özellikle genel bütçe vergi gelirlerinin
nüfusa göre paylaşılması açısından Türkiye’de yerel özerkliğe aykırı bir uygulama olduğu söylenemez” (Ertan
ve Ertan, 2013: 319-320).



Yerel yönetimlerin ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla bir birliğe ya da uluslararası
derneklere üye olma haklarının devletçe tanınması ilkesine Türkiye tarafından çekince konulmuştur
(Madde 10, Paragraf 2).
Yerel yönetimlerin başka ülkelerin yerel yönetimleriyle işbirliği yapmakta özgür olmalarına ilişkin
ilke üzerinde de Türkiye’nin çekincesi vardır (Madde 10, Paragraf 3).

Belediye Kanunu’nun 74.maddesine göre, belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev
alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye
olabilmektedirler. Ayrıca, belediyeler bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve
hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir (5393 sayılı Kanun, m.74). Bu tür
faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri
Bakanlığı’nın izninin alınması gerekmekteyse de, uluslararası yerel makamlara katılım ve bunlarla işbirliğine
genel olarak yasal imkânlar tanınmıştır. İl Özel İdare Kanunu’nun 62’inci maddesinde de benzer düzenlemelere
yer verilmiştir (5302 sayılı Kanun, m.62). Bu ilkeler çerçevesinde Şart’ın bu maddesiyle alakalı çekincelerin de
kaldırılabileceği değerlendirilmektedir (Can, 2013: 113).


Son olarak, yetkilerini özgürce kullanabilmek ve anayasalarda ve ulusal yasalarda yer aldığı biçimiyle,
yerel özerklik haklarını koruyabilmek için, yerel yönetimlerin yargı yollarına başvurma hakkına sahip
olmaları ilkesi de Türkiye’nin çekince koyduğu maddeler arasındadır (Madde 11, Paragraf 1).

Anayasa’nın 125 inci maddesindeki hükümler uyarınca, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı
yargı yolu açıktır”. Bu Anayasal ilke karşısında, mahalli idare organlarının kendileri hakkında uygulanan idari
işlemi her zaman yargı denetimine tabi tutmaları mümkündür. Dolayısıyla, Türkiye’nin Şartı imzaladığı
dönemde bu maddeye çekince koymasında geçerli bir mevzuat engelinin olmadığı da görülmektedir.
Çekincelerden birçoğunun konusu olan hak ve yetkiler halen Türkiye’de yerel yönetimlere zaten tanınmış
olduğundan Türkiye’nin Şart’ın özellikle bunlarla ilgili kurallarına koymuş olduğu çekincelerin kaldırılması
doğru olacaktır (Alodalı vd., 2007: 6).
Kısaca özetlemek gerekirse; yerel yönetimler üzerinde uygulanan vesayet denetiminin özerklikle olan
ilişkisi yerel yönetimlerin gerçek anlamda var olabilmesi için oldukça önemlidir. İtalya ve Türkiye’nin yerel
yönetimlerinin özerkliklerini ele aldığımızda sonuç olarak İtalya, Türkiye’ye göre daha özerk yerel ve bölgesel
yönetimlere sahip bir ülkedir. İtalya’daki yerel ve bölgesel yönetimler Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’nın olmasını istediği tüm ilkeleri uygulamaya geçirmiştir. Bu birimler Türkiye’de olduğu gibi, mali açıdan
merkezi yönetime bağımlı değildir. Kendi kaynaklarını oluşturabilmekte ve yerel vergileri toplayabilmektedir.
Türkiye’de ise yerel yönetimler mali açıdan merkezi hükümete bağımlıdır. Bu durumda merkez ve yerel
ilişkisinde keyfiyete yol açabilmektedir. Siyasi ilişkilerin büyük rol oynadığı merkez yerel ilişkisinde iktidar
partisinden olan yerel yönetimlere kaynak aktarımında sorun çıkmazken, başka siyasi partilerden olan yerel
yönetimlere kaynak aktarımında sorunlar çıkmakta ve bu durum merkezi yönetimin yerel yönetimi denetleme
aracı olarak karşımıza çıkmakta ve keyfiyete dönüştürülmektedir. Siyasi ilişkilerin bu kadar büyük rol oynadığı
bir ülkede, yerel yönetimlerin özerkliklerinin anayasal güvence altına alınmasının ne kadar önemli olduğunun
bir kez daha altını çizmek gerekir.
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6. İTALYA VE TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVLERİ AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
İtalya ve Türkiye Cumhuriyetlerin kurulması üniter yapının oluşması aşamasında Fransız Bonapartist
merkeziyetçi yapılanmayı örnek almışlardır. İki ülkede de kamu yönetimi merkeziyetçi olarak yapılanmıştır.
Ancak iki ülkenin de sahip olduğu merkeziyetçi yapılanma yapılan reformlarla zaman içerisinde aşındırılmıştır.
İtalya’da bölgesel ve yerel yönetimlere verilen özerklikler, görev ve yetkilerle önemli bir aşama kat edilmiştir.
Türkiye’de yaptığı reformlarla İtalya gibi yerel yönetimlere özerklik ve yetkiler vererek bu sahip olduğu yoğun
merkeziyetçi yapıyı aşındırmaya çalışmıştır. Ancak Türkiye İtalya gibi istikrarlı bir yolda ilerleyememiş 2005
yılında çıkardığı kanunlarla yerel yönetimlere sağladığı özerklik alanını genişletse de 2012 yılında çıkardığı
6360 sayılı kanunla yine yoğun merkeziyetçi yapısını korumaya devam etmiştir.
İki ülkenin yerel ve bölgesel yönetimlerinin görevlerini ele aldığımızda; İtalya’da bölge yönetimlerinin
görevleri; “sağlık ve sosyal yardım, yerel müze ve kütüphanecilik, turizm ve otelcilik endüstri hizmetleri, bölge
içi ulaşım ve şehircilik hizmetleri, tarım ve ormancılık, kent ve kır polisi hizmetleri, itfaiye ve pazar yerleri
hizmetleri” ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.
İl yönetimleri ise; “bütçenin belirlenmesi ve yönetimi, vergi ve harç oranlarının belirlenmesi, ortaokul
ve liselerin desteklenmesi, yolların yapımı ve tamiri, çevresel koruma ve sosyal hizmetlerin görülmesi, kamusal
düzenin korunmasıdır”.
Belediye yönetimlerinin görevlerine gelince; sağlık işleri, toplumsal yardım, halk konutları, bayındırlık
işleri, pazar ve fuar yerleri, fiziksel planlama, tarihsel anıtların korunması, yerel polis, kitle taşımacılığı,
kamusal altyapılar, afet kurtarma ve yardım işleri, dinlenme ve kültür tesisleri, okul, yol yapımı, bakım ve
onarımı, nüfus ve seçim kütüklerinin tutulması, harç ve vergilerin toplanmasıdır.
2001 yılında yapılan reformlar sonucunda bölgesel ve yerel yönetimlerin yetkileri artırılmıştır ve bu
yeni durumda belediyeler, iller ve metropoliten kentler kendilerine verilen görevleri yerine getirmede ve
örgütlemede düzenleme yetkisine sahip olmuştur. Bu düzenlemeyle yerel yönetimlerin kural koyma yetkisi de
genişletilmiştir. Sonuç olarak da yerel yönetimlerle bölge ve devlet arasındaki hiyerarşik ilişki ortadan
kalkmıştır. İtalya ve Türkiye yerel yönetimlerin görevleri yönünden karşılaştırıldığında İtalya’daki durumun
aksine Türkiye’de yerel olan birçok görevi merkezi yönetim yerine getirmektedir.
Tablo 2: İtalya ve Türkiye’de Hizmetlerin Hangi İdarelerce Yerine Getirildikleri Karşılaştırılması

Hizmetler
Eğitim
Sosyal Refah

İtalya
Bölge/Yerel

Bölge/Yerel

Merkez/Yerel

Sağlık Hizmetleri

Bölge/Yerel

Merkez/Yerel

Kültür ve Spor

Bölge/Yerel

Merkez/Yerel

Kamu Hizmetleri1

Yerel Yönetimler

Merkez/Yerel

Çevre ve Umumi Temizlik

Bölge/Yerel

Yerel Yönetimler

Trafik ve Ulaşım

Bölge/Yerel

Merkez/Yerel

Kentsel Gelişim2

Bölge/Yerel

Merkez/Yerel

1Su

Şebekesi, Kanalizasyon, Elektrik, Gaz.

2Şehir

planlaması, Bölgesel planlama, Yerel ekonomik kalkınma, Turizm.

Türkiye
Merkez
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Genel İdare3
Kaynak: Toksöz vd., 2009: 94-95.
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Merkez

Tabloda 2’de görüldüğü gibi İtalya’da birçok görev merkezi yönetim tarafından bölgesel ve yerel
yönetimlere verilmiş ve merkezi yönetimin iş yükü azalmıştır. Türkiye’de ise eğitim, polis, karayolları gibi
hizmetler sadece merkezi idare tarafından yerine getirilirken konut, sosyal hizmetler, kütüphane ve müze ile
planlamaya yönelik görevler hem yerel hem de merkezi yönetim tarafından yerine getirilmektedir. Yerel
yönetimler tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerin merkezi yönetim tarafından yapılması yerinden
yönetim ilkesine ters düşmektedir.
Tablo 3: İtalya ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Görevleri Açısından Karşılaştırılması
İTALYA
TÜRKİYE

İLLER

BELEDİYELER

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELER
İ/ METROPOL
KENTLER
3

-Bütçenin belirlenmesi ve yönetimi,
-Vergi, harç oranlarının belirlenmesi,
-Ortaokul ve liselerin desteklenmesi,
-Yolların yapımı ve tamiri,
-Çevresel koruma
-Sosyal hizmetlerin görülmesi,
-Kamusal düzenin korunması.

-İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il
sınırları içinde yapar.
-Gençlik, spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret
-Çevre düzeni planı (Belediye sınırları ile il
sınırı olan BŞB hariç).
-Bayındırlık ve iskan
-Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi
-Kültür, sanat ve turizm
-Sosyal hizmet ve yardımlar
-İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil
yardım
-Orman köylerinin desteklenmesi ağaçlandırma,
park ve bahçe tesisi (belediye sınırları dışı). 4

-Sağlık işleri
-Toplumsal yardım
-Halk konutları
-Bayındırlık işleri
-Pazar ve fuar yerleri
-Fiziksel planlama
-Tarihsel anıtların korunması
-Yerel Polis
-Kitle taşımacılığı
-Kamusal altyapılar
-Afet kurtarma ve yardım işleri
-Dinlenme ve kültür tesisleri
-Okul, yol yapım, bakım ve onarımı
-Nüfus ve seçim kütüklerinin tutulması
-Harç ve vergilerin toplanması

-Kentsel altyapı
-Coğrafi ve kent bilgi sistemleri
-Çevre ve çevre sağlığı
-Temizlik ve katı atık
-Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve
ambulans
-Şehir içi trafik; defin, mezarlık, ağaçlandırma,
park ve yeşil alanlar.
-Konut
-Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım
-Gençlik ve spor orta öğrenim öğrenci yurtları
ve devlet okullarının yapımı, bakımı ve onarımı
-Sosyal hizmet ve yardım
-Meslek ve beceri kazandırma
-Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri

-Yollar, trafik,
-Ulaşım ve planlama,
-Çevresel değerlerin korunması,
-Su elektrik hizmetleri,

-Stratejik planı, yıllık hedefleri, yatırım
programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini
hazırlamak.
- Nazım imar planı ve İmar planlarını ve

İdari Görevler (izin belgeleri, vs.), Diğer devlet idari görevleri (seçim kaydı vs.), yerel polis, İtfaiye, Sivil savunma ve Tüketicilerin korunması.

Yasada çok sayıda görünen görev sayılmasına karşın fiili durumda bugün sadece, ilk ve orta öğretim kurumlarının fiziki altyapı, bina bölüm onarımı ile
devlet protokol hizmetleriyle sınırlıdır.
4
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-Ekonomik kalkınma,
-Sağlık hizmetleri (daha geniş alanlarda),
-Mesleki eğitim, okul hizmetleri
-Kentsel hizmetler
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uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak
-BŞB tarafından yapılan ve işletilen alanlardaki
işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek
-Ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri
Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak
-Yollar, meydan, vs. yapmak, yaptırmak
-Çevresel değerlerin korunması
-Sağlık hizmetleri
-Altyapı hizmetleri

Kaynak: (Toksöz ve diğerleri, 2009: 91-98- 5302 sayılı Kanun, m.6, 5393 sayılı Kanun, m.14, 5216 sayılı
Kanun, m.7).
Halka en yakın birimin ihtiyaçları gidermesi ve halka hizmet sunması gerekirken bunun merkez
tarafından yapılmasının yerellik ilkesine uygun olmadığı söylenebilir. Anayasanın 127.maddesinde “yerel
yönetimlerin halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğunu belirtmektedir”. Türkiye her ne
kadar Avrupa Yerel yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamış olsa da şartın gerektirdiklerini tam anlamıyla yerine
getirememektedir. İtalya ise, AYYÖŞ’ün tüm maddelerini imzalayan bir ülke olarak her geçen gün yerel ve
bölgesel yönetimlere yetkiler vermekte onları daha özerk hale getirmektedir. Bu nedenle yerel ve bölgesel
yönetimler açısından iki ülkeyi karşılaştırdığımızda Türkiye yerel yönetimlerin görev ve yetkileri, özerklikleri
bağlamında İtalya’ya göre oldukça geriden gitmektedir. Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin daha geniş
kapsamlı olabilmesi için anayasal düzeyde reformlar yapılmalı ve yerel yönetimlerin özerklikleri
güçlendirilmelidir.
7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yerel özerklik, yerel yönetimlerin varlığı ve devamı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yerel
yönetimlerin özerkliği, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümü kendi
sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı
anlamını taşımaktadır. Yerel yönetimlerin kendi organlarıyla kendileri ile ilgili konularda merkezi yönetimin
baskısı ve yönlendirmesi olmadan kendi imkânlarıyla karar alabilmesi özerklik için oldukça önemlidir. Merkezi
yönetim ülkenin ulusal birliğini ve bütünlüğünü korumak için yerel yönetimleri denetlemektedir. Merkezi
yönetimin yaptığı bu denetimin sınırları, yerel yönetimlerin özerk hareket edebilmesi için oldukça önemlidir.
Çünkü özerklik ve denetim kavramları birbirleriyle ilişkilidir. Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerindeki
vesayet denetimini arttırırsa yerel yönetimlerin özerkliğini kısıtlamış olur ve yerel yönetimler gerçek varlığını
yitirir. Sonuç olarak da merkezi yönetimin hiyerarşik birimlerinden pek de farkı kalmaz. Bu nedenle özerklik
yerel yönetimlerin gerçek anlamda var olabilmesi için büyük önem taşımaktadır.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’da yerel yönetimlerin özerkliğinin üzerinde önemle durmuştur.
Şart, merkezi yönetimin yerel yönetimleri denetlerken bunu yasal çerçeve içinde ve sadece hukukilik
denetimiyle yapması gerektiğini ifade etmiştir. Şart’ı tüm ilkeleriyle kabul eden İtalya üniter yapı içerisinde
1990’lı yıllardan itibaren yerel ve bölgesel yönetimlerin özerkliğini artırmak için anayasasında birçok önemli
reform yapmıştır. Bugün İtalya Cumhuriyeti beşi özel statülü on beşi olağan statülü olmak üzere toplamda
yirmi bölgeye sahiptir. İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri bir bütün olarak tek çatı altında yaşamak için yerel ve
bölgesel yönetimlere özerklik vermektedir. Türkiye ise ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruyabilmek için yerel
yönetimlerin özerkliğine ihtiyatla yaklaşmaktadır. Türkiye, Şart’ın bazı maddelerine çekince koyarak Şart’ı
kabul etmiştir. Ancak bugün baktığımızda Şart’ın onayladığı maddelerini uygulamaya geçiremediğini
görmekteyiz. Özellikle 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile yerelde merkezileşmeye doğru gidilmiştir.
Türkiye’de yerel yönetimlerin görevleri incelendiğinde yerel idarelerin yerine getirmesi gereken görevleri
merkezi yönetimin üstlendiği görülmektedir. İtalya’da ise yerel ve bölgesel çaplı hizmetlerin yerel ve bölgesel
yönetimler tarafından yerine getirildiğini görmekteyiz. Bu durum merkezi yönetimin yükünü hafifletmekte ve
hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamaktadır. Aynı
zamanda bu durum ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap verilebilmesine olanak sağlamaktadır.
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Türkiye’nin konumu ve siyasi durumu, ülkedeki milliyetçi hareketler ve terör problemi yerel
yönetimlerin sahip olması gereken özerkliği sınırlandırmaktadır. İtalya’da üniter yapıya sahip bir ülke olmasına
rağmen yerel ve bölgesel farklılıklara çözüm üretmek ve ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak için yerel ve
bölgesel yönetimlerin özerkliklerinin kapsamını genişletmiş, önemli yetkiler devretmiş ve tüm bunları anayasal
olarak güvence altına almıştır. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu siyasi durum, etnik ve kültürel yapı
İtalya’dan çok farklıdır ve bu nedenle de yerel özerklik karşısındaki ihtiyatlı tutumu İtalya’yla benzerlik
göstermemektedir.
Ülke bütünlüğü içerisinde önemli bir yere sahip olan yerel ve bölgesel yönetimlerin görev ve yetkilerini
etkin, demokratik katılımcı, gerçek bir komün yönetimi olarak yerine getirebilmeleri için özerk olmaları
gerekmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin idari açıdan özerk olması serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve
kendilerine karşı sorumlu organlara sahip olması anlamına gelmektedir. Ancak tek başına idari özerklik yerel
yönetimlerin gerçek anlamda özerk olabilmesinde yeterli olmamaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin idari
özerkliğin yanında mali özerkliğe de sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü yerel yönetimler mali açıdan
özerkliğe sahip olmadıklarında merkezi yönetimden alacakları kaynaklara bağımlı hale gelerek etkin karar
alabilmesi ve aldığı kararları uygulayabilmesi zorlaşmaktadır. Merkezi yönetimde bu durumu yönlendirme ve
baskı aracı olarak kullanabilmektedir. Bu nedenle yerel ve bölgesel yönetimlerin üzerlerine düşen görevleri
yerel topluluğun işlemleri ve kamu yararı doğrultusunda yerine getirebilmeleri ve etkin karar alabilmeleri için
idari ve mali özerklik oldukça büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’de İtalya gibi yerel yönetimlere idari ve mali açıdan daha fazla özerklik vererek yerelde
yaşanan sorunlara daha kolay çözüm üretebilir. Yerel demokrasinin yerelde hayata geçmesini sağlayabilir.
İtalya’da olduğu gibi Türkiye’de ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruyarak yerel yönetimlere önemli yetkiler
verilebilir. Ülke demokrasisi geliştikçe yerel yönetimlere verilecek olan özerkliğe endişeli yaklaşımda ortadan
kaybolacaktır. Demokrasisi gelişen ülkelerde yerel özerklik de gelişmektedir. Bu da bize tehdit olarak algılanan
yerel özerklik ve yerel demokrasinin aslında ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve kalkınmasına katkıda
bulunduğunu göstermektedir. Türkiye’de özerk ve katılımcı yerel yönetim anlayışı geliştirilmeli ve halkın karar
alma süreçlerine katılımı arttırılmalıdır. Ülkede yerel yönetimlerin özerklik alanları genişledikçe yerel
demokrasi gelişecek ve sonuç olarak da demokrasi gelişim gösterecektir.
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ÖZ
Gelişmelerin hızlı ve büyük olduğu bir çağda yaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve “bilgi”nin geniş
kitlelere yayılması sonucu ortaya çıkan küreselleşme ve bu gelişmeye ayak uydurmaya çalışan ülkeler yarış
haline girmişlerdir. Diğer ülkelerle birlikte bağımsızlığını yeni kazanan devletler de dünya ile entegre olma
çabası içindedirler. 1989 yılından itibaren dünyada meydana gelen hızlı gelişmeler uluslararası sistem ve
dengelerde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu değişmelerin kimi ekolojik ve teknolojik, kimi de ekonomik ve
politik nitelik taşıyan gelişmeler olarak ortaya çıkmıştır. İki bloklu bir yapıya dayanan dünya düzenin
yıkılmasıyla, ekonomik ve politik nitelik taşıyan yeni dünya düzenin oluşumu gündeme gelmiştir.1990’lı yıllarda
dünyada görülen ekonomik ve politik değişim içerisinde en önemlisi Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması
hareketi olmuştur. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaşanmaya başlamıştır.
Sovyetler Birliği dünyada geniş bir coğrafi alanı kapsayan ve içerisinde pek çok topluluğu bir arada barındıran
bir devlet olması nedeniyle burada oluşan değişimler tüm dünyayı yakından etkilemiştir. Geçmişte Sovyetler
Birliği içinde yer almış olan bu ülkeler Sovyet rejiminin çöküşü sırasında önce egemenliklerini, sonra da
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bağımsız devlet statüsünün kazanılması ile birlikte bir yandan ekonominin
yeniden yapılanması “merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş” diğer yandan da “hukukun
üstünlüğü” ve “demokratik ilkeler”e dayalı yeni bir devlet kurulmasına yönelik gelişmeler aynı zamanda
gündeme gelmiştir. 1991 yılının Ekim ayında Azerbaycan`ın bağımsızlığını kazanması çok büyük bir tarihi
hadise olmakla birlikte, Azerbaycan halkının hayatında yeni bir başlangıç noktası oluşturdu
Bu çalışmada 1991 yılında bağımsızlığını kazanan federatif bir devlet yapısından milli devlet yapısına
geçme sürecinde olan Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki siyasal, yönetsel ve ekonomik gelişmelerle
birlikte devlet yapılanması, kamu yönetimi ve yerel yönetimler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti, Küreselleşme, Azerbaycan’da Kamu Yönetimi Reformu, Hesap
Verebilirlik
The Public Administration System of the Azerbaijan Republic in the Process of Globalization:
Establishment and Compliance

Abstract
We live in an age of rapid and massive developments. Due to the globalization, which is produced by
technological advancements and the dissemination of knowledge to the broad social masses, countries are in
competition with each other in the catch-up of these developments and newly independent states try to integrate
with the world. Developments of the post-1989 created significant changes in ecological, technological,
economic and political fields. With the dismantling of the two-block world order, the formation of a new world
order came to the agenda. After the demolition of the USSR in 1991, a new process began in the region. As the
USSR covered a wide geography and included various societies within itself, the changes affected all of the
world. During the demolition of the Soviet regime, these countries proclaimed their sovereignty and
independence. After gaining independence, the issues such as the transition from the planned economy to the
liberal one, rule of law and the establishment of a state based on democratic principles concurrently came to the
agenda. The October 1991 constituted a new beginning for the Azerbaijani people in their life, along with the
independence, which is itself an important event.
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In this study, state structuring, public administration and local administration of Azerbaijan will be
tackled, besides political, administrative and economic developments in the passage from a federative state
structure to a national state after gaining independence.
Keywords: Republic of Azerbaijan, globalization, public administration reform in Azerbaijan, accountability.

1. GİRİŞ
1990’lı yıllarda dünyada görülen ekonomik ve politik değişimler içerisinde en önemlisi
Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması hareketi olmuştur. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaşanmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği dünyada geniş bir coğrafi
alanı kapsayan ve içerisinde pek çok topluluğu bir arada barındıran bir devlet olması nedeniyle burada
oluşan değişimler tüm dünyayı yakından etkilemiştir. Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov’un “açıklık” ve
“yeniden yapılanma” politikalarıyla başlayan yeni dönem, bütün dünyada ideolojilerin değişmesine,
duvarların yıkılmasına, demokratikleşme ve etnik milliyetçilik hareketlerinin yoğunlaşmasına, iktisadi
üretim biçimlerinin ve mülkiyet anlayışlarının, piyasa mekanizması kurallarına doğru kaymasına yol
açmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bölgede yaşanmaya başlayan yeni süreçte diğer
ülkelerle birlikte halkı etnik olarak Türk olan beş Türk Cumhuriyeti de bağımsızlığına kavuşmuştur.
Yeni Cumhuriyetler ulus-devlet olma sürecine girmişlerdir, millileşme politikalarını uygulamaya ve
yönetim yapılarını kurmaya başlamışlardır. Geçmişte Sovyetler Birliği içinde yer almış olan bu ülkeler
Sovyet rejiminin çöküşü sırasında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bağımsız devlet statüsünün
kazanılması ile birlikte bir yandan ekonominin yeniden yapılanması “merkezi planlı ekonomiden
piyasa ekonomisine geçiş”, diğer yandan da “hukukun üstünlüğü” ve “demokratik ilkeler”e dayalı yeni
bir devlet kurulmasına yönelik gelişmeler eşanlı olarak gündeme gelmiştir. Yeni dünya düzeninde
Azerbaycan, özellikle üç sebepten dolayı dikkatleri üzerine çekmiştir. Bunlar: jeostratejik yönden Orta
Asya ve Kuzey Kafkasya`ya giriş kapısı olması, Orta Asya devletleri için Avrupa`ya geçiş noktası
olması ve büyük miktarda petrol ve gaz rezervlerine, buna bağlı olarak da ciddi ekonomik potansiyele
malik olmasıdır. Azerbaycan`ın tarihi coğrafi konumu ve jeopolitik önemi, aynı zamanda Güney
Kafkasya`ya küresel çapta ilginin artmasının da başlıca nedenidir.
Bu açıdan Azerbaycan’ın da içinde bulunduğu bu ülkeler “geçiş süreci” içinde
bulunmaktadırlar. 70 yıllık bir sosyalist geleneğe sahip olan Azerbaycan, 1991 yılından itibaren,
liberal düşünce anlayışı temelinde, reform programları geliştirmiş ve bunları uygulamaya başlamıştır.
Devletin en önemli amacı, piyasa koşullarına cevap veren, adaletli ve rekabete dayalı bir ekonomik
ortamın yaratılması olmuştur. 1993 yılından itibaren geniş kapsamlı reformlar gerçekleştirilmeye
başlanmış ve uygulanmaya başlanan reformlar doğrultusunda, özelleştirme ile ilgili kısa ve uzun
vadeli birtakım programlar hazırlanarak, gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 1991 yılının Ekim
ayında Azerbaycan`ın bağımsızlığını kazanması çok büyük bir tarihi hadise olmakla birlikte,
Azerbaycan halkının hayatında yeni bir başlangıç noktası oluşturdu. Azerbaycan, tarihin bütün
dönemlerinde jeopolitik konumu ile dünyanın dikkat merkezinde yer almıştır.
Azerbaycan, coğrafi konumu nedeniyle petrole ve doğal gaza bağımlı olan bölge dışı devletler
için Hazar Denizi bölgesine giriş olanağı sağlamaktadır. Enerji kaynakları ile zengin olan ve Orta
Doğu`daki karışıklık düzeyine endeksli olarak küresel enerji jeopolitiğinde yer tutan Hazar Havzası
bölgesinin anahtarı Azerbaycan`ın elindedir.
2. BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NDE DEVLET
YAPILANMASI VE KAMU YÖNETİMİ
2.1. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Anayasal Yapı
1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra, çağdaş topluma ayak
uydurmak için birtakım alanlarda reformlar yapmaya başladı. Bu reformların başlıca amacı,
Azerbaycan’ın demokratik bir ülke gibi eşit şartlarla hareket etmesini sağlamaktır. Fakat 70 yıl süren
totaliter rejimin unsurlarından kurtulmak kolay olmadı. Geçiş döneminde Azerbaycan’da toplumsal
ilişkilerin ayarlanmasında bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların sebebi Azerbaycan’da gerekli
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alt yapının olmayışından kaynaklanmaktadır. Merkezi idarenin taşra teşkilatıyla yerel yönetim
organları arasındaki görev ve yetki açısından sınırların belirlenmemesi sorunların önemli kaynağını
oluşturmaktadır.
Genel anlamda anayasa, bir devletin temel kuruluşunu, organlarını, bu organların işleyişini
belirleyen, kendisinin üstünde başka bir yasa bulunmayan ve diğer yasalara dayanak oluşturan hukuk
kurallarının tümü olarak tanımlanabilir (Mumcu, 1980: 76). Anayasacılık akımının ortaya çıktığı 18.
yüzyılın sonlarından bu yana, en azından özgürlükçü demokrasilerde, anayasanın işlevsel anlamı, onun
devlet iktidarının sınırlanmasına yarayan bir araç olmasıdır. Devlet iktidarının türlü devlet organları
arasında bölüşülüp, paylaşılması ve her biri devlet iktidarının bir parçasını kullanan bu organların,
sahip oldukları yetkiler yoluyla birbirlerini denetlemesi dengelemesi ve sınırlayıcı özellikte olması
anayasal devlet yönetimini ortaya çıkarır (Özbudun, 1996: 20). Azerbaycan Anayasası; Başlangıç 5
kısım ve 12 bölüm olmak üzere 158 asıl ve 12 geçici maddeden oluşmaktadır. Anayasa’nın Birinci
kısmında Genel Esaslar başlığı altında Halk Egemenliği ve Devletin Esasları, ikinci kısmında Temel
Hak ve Özgürlükler ve Vatandaşların Esas Görevleri, üçüncü kısımda Devletin Egemenliği başlığı
altında Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Dördüncü kısmında Yerel
Yönetimler, Beşinci Kısmında, Yasama Sistemi, Anayasada Değişiklikler ve Anayasaya ilaveler
başlıklarına yer verilmiş, geçici maddelerde ise Anayasa’nın uygulama biçimi üzerinde durulmuştur.
Anayasa, Azerbaycan halkını, devlet egemenliğinin tek kaynağı olarak belirlenmiştir. Halk,
egemenliğini kendi iradesiyle seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanacaktır. Halkın seçtiği yetkili
temsilcilerden başka hiç kimseye halkı temsil etmek, halk adına konuşma ve halk adına başvurma
hakkı tanınmamıştır. Halkın hiçbir kesimi, sosyal grubu, örgütü veya hiçbir şahıs, egemenliğin
kullanıcısı olmadığı hükmü anayasada yer almaktadır (Md. 6). Anayasa’nın birinci kısmının ikinci
bölümünde devletin esasları üzerinde durulmuştur. Azerbaycan devletinin demokratik, hukuki, laik ve
üniter bir Cumhuriyet olduğu, devletin bağımsızlık ve egemenliğinin ancak uluslararası
antlaşmalardan doğan yükümlülüklerle sınırlandırılabileceği ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde devlet
egemenliğinin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayandığı anayasa ile hükme bağlanmıştır (Md. 7).
Buna göre; Yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisine aittir. Yürütme
yetkisini Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kullanır. Yargı yetkisi de Azerbaycan
mahkemelerince kullanılır. Anayasada, yasama yürütme ve yargı organlarının karşılıklı faaliyet
gösterecekleri ve kendi yetkileri çerçevesinde bağımsız oldukları hükmü yer almaktadır. Azerbaycan
devletinin başı olan Cumhurbaşkanı halkın bütünlüğünü gösterdiği, iç ve dış ilişkilerde devleti temsil
ettiği, devletin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün güvencesi olduğu aynı zamanda silahlı
kuvvetlerin başkomutanı olduğu, ayrıca, Cumhurbaşkanının yargı bağımsızlığının da güvencesi
olduğu hükümleri Anayasada yer almaktadır (Md. 8). Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, genel
olarak değerlendirildiğinde, oldukça ayrıntılı bir anayasadır. İkinci kısımda temel hak ve özgürlükler
geniş ve ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Temel hak ve özgürlükler kapsamında klasik haklar,
siyasal haklar ve sosyal haklar yer almaktadır. Anayasa, yaşam, mülkiyet, çalışma hakkı ile düşünce
ve vicdan özgürlüğünü ve diğer temel hak ve özgürlükleri ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir.
Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir (Md. 7/3 bendi).
2.2. Devletin Temel Organları
Azerbaycan Anayasası “Başkanlık” sisteminin özelliklerini taşımaktadır. Azerbaycan
Anayasası Amerikan Anayasasından esinlenerek kuvvetler ayrılığını anayasal bir kural haline
getirmiştir. Buna göre;
-Yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisine aittir.
-Yürütme Yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına aittir.
-Yargı yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin mahkemelerince kullanılır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası devletin anayasal yapısı için bir ana çerçeve çizmiştir.
Burada Anayasa’da yer alan yasama, yürütme ve yargı organlarının yetki ve işleyişleri ve buna ilişkin
ilkelere yer verilecektir.
2.2.1. Yasama Organı
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Yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisine aittir (Md. 81). Milli Meclis genel
oyla seçilen ve olağan görev süresi 5 yıl olan 125 milletvekilinden oluşmaktadır. Anayasası’nın 85.
maddesine göre 25 yaşını bitirmiş her Azerbaycan vatandaşı yasalarla öngörülmüş ilkeler
doğrultusunda milletvekili seçilebilirler. Ancak çifte vatandaşlığı olan, başka devletlerde devlet
hizmetinde bulunanlar, yürütme ve yargı organlarında çalışanlar, bilimsel ve pedagoji çalışmaları
dışında başka gelir sağlayıcı çalışmalar yapanlar, din adamları, fiili ehliyetsizliği mahkeme tarafından
onaylanan ve mahkemenin hükmü ile cezaevlerinde hükümlü bulunan kişilerin milletvekili
seçilmeyeceği Anayasa ile hükme bağlanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde parlamento seçimleri
anayasa gereği 5 yılda bir Kasım ayının ilk pazar günü gerçekleştirilmektedir. Seçimleri anayasal
kurum olan Merkezi Seçki (Seçim) Komisyonu (Yüksek Seçim Kurulu) düzenlemektedir.
18 üyeden oluşan Merkezi Seçki Komisyonu’nun bu yapısı 5 Kasım 2000 seçimleri öncesinde
şiddetli tartışmalara sebep olmuştur. Merkezi Seçim Komisyonu’nda 6 üye parlamentoda temsil
olunan iktidar, 6 üye parlamentoda temsil olunan Muhalefet partileri, 6 üye ise Devlet Başkanı
tarafından gösterilen adaylardan (2 muhalefet, 4 iktidar kadrolarının göstereceği tarafsız kişilerden)
belirlenmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu 125 üyeden oluşmaktadır. (TBMM Seçimleri
için tasarlanan Türkiye Milletvekilliği) Nispi Temsil yöntemiyle yapılan seçimlerde adaylar parti
listelerinden gösterilir. Her parti öncelikli şart olan elli bin seçmen imzasıyla birlikte 25 adaydan
oluşan listesini hazırlayarak Merkezi Seçim Komisyonuna başvuruda bulunur. Partiler, MSK’nın
incelemeleri sonucu seçime katılma hakkı elde edebilecekleri gibi red de edilebilirler. “Majoritar”
kavramı ile ifade edilen Dar Bölge Çoğunluk yöntemi ile de Azerbaycan Parlamentosunun 100 üyesi
seçilir. Bu yöntemle aday olanlar ise seçmenin imzasını toplayarak partili aday olabilecekleri gibi
bağımsız olarak da adaylık müracaatında bulunabilirler. Majoritar yöntemi ile seçilecek 100 üyeden
biri için Dağlık Karabağ Özerk Bölgesinin başkenti Hankent’inin Ermeni işgalinde olmasından dolayı
sembolik olarak seçimler yapılmamaktadır. Proporsional/Nispi Temsil yöntemi ile seçimlere katılma
hakkı elde edilen partiler, için %6 oy barajı uygulanmakta, Majoritar/Dar bölge çoğunluk yöntemi ile
seçimlere katılma hakkı elde eden adayların ise seçim bölgesinde oyların %50+1’ni almaları
gerekmektedir. İkinci tura kalınması halinde en fazla oy alan aday seçilir. Parlamento seçimlerinin
geçerli olması için seçmenlerin %25’inin seçimlere katılması yeterlidir. Azerbaycan Cumhuriyet’inde
seçmen yaşı 18’dir. Anayasa’ya göre; Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisi, çoğunluk sistemi ve
oranlı seçim esasına göre oluşmaktadır. Anayasasının 94. maddesinde Milli Meclisin belirlediği
kurallar özetle şöyle belirtilmiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinden yararlanma, mahkemelerin kurulması
ve hakimlerin, savcıların, avukatların ve noterlerin konumları, seçimleri, sıkıyönetim ve olağanüstü hal
ilanı esasları, mülkiyet hakların aile ilişkileri, vergiler, çalışma ilişkileri ve sosyal güvence, devlet sınır
rejimi, vatandaşların ve tüzel kişilerin statüsü, mülkiyetin kamulaştırılması ve özelleştirilmesi, dış
ilişkiler, eğitim, bilim, kültür, sağlık, ulaştırma, gümrük, muhasebe, çevre, devlet güvenliği, savunma
ve ordu hizmetlerine ilişkin yasalardır.
Anayasanın 96. maddesine göre, yasa önerisi ve diğer konuları Milli Meclisin görüşmesine
önerme hakkı, Cumhurbaşkanına, Milletvekillerine, Anayasa Mahkemesi’ne ve Yüksek Mahkeme’ye
tanınmıştır.
2.2.2. Yürütme Erki
Anayasanın 99. maddesine göre yürütme yetkisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı
seçilebilmektedir. Başkanlık Sisteminin bir özelliği olarak halk tarafından seçilmiş başkan hem
devletin hem de hükümetin başıdır.
Cumhurbaşkanı 35 yaşını doldurmuş, yüksek tahsilli, Azerbaycan Cumhuriyetinde en az 10
yıldır sürekli yaşayan, ağır suçtan ceza almamış, seçme ve seçilme yetkilerine sahip, başka devletlerde
devlet görevinde bulunmayan, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları arasından genel oyla seçilir.
Anayasa ile Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler verilmiştir. Özellikle
109. maddesi uyarınca, Anayasa ile Milli Meclisin ve yargı organların yetkilerine dahil edilmeyen
diğer tüm işlerde yürütme organı yetkili kılınmıştır. Cumhurbaşkanının yetkileri aşağıdaki gibidir;
1) Milli Meclisin Seçimlerini tayin etme,
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2) Bütçeyi Milli Meclise sunma,
3) Milli Meclisin oluru üzerine Başbakanı, Anayasa Mahkemesi ve yüksek mahkeme üyeleri
ile Başsavcıyı atama ve görevden alma,
4) Bakanlar kuruluna başkanlık etme ve Bakanlar kurulunun üyelerini atama, görevden alma
ve bakanlar kurulunun istifasını kabul etme,
5) Savaş koşulların Milli Meclise sunma,
6) Halk oylamasını kararlaştırma,
7) Milli Meclise yasa önerilerinde bulunma,
8) Seferberlik ilan etme,
9) Af ilan etme, olağanüstü durumu ilan etme,
10) Genelge yayınlama, yasaları imzalama ve Anayasa ile Milli Meclisin yetkileri dahilinde
olmayan ve yürütmeye ilişkin konuları içermektedir (Md. 109).
Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti kendi anayasasını oluşturmuştur. Bu anayasa uygulamada da
başarılı olmuştur. Aslında herhangi bir sistemin iyi işletilebilmeyi, sistemin özelliklerinden çok sistemi
işletmede yükümlü olanların niteliklerine ve performansına bağlıdır.
2.2.3. Yargı Organı
Demokratik ülkelerde yargı yetkisi, ulus adına bağımsız mahkemeler eliyle kullanılmaktadır.
Bu yetki hiçbir biçimde başka bir organa yada kişiye devredilemez. Mahkemeler- bağımsız hukuk
devlet ilkesinin en temel koşuludur. Anayasanın 125. maddesine göre; yargı yetkisinin yalnızca yargı
organları yerine getirir. Yargı yetkisini Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme ve genel mahkemeler
hayata geçirir. Ve mahkemelerin kuruluşu anayasa ile belirlenir. Hakimler bağımsızdırlar ve
dokunulmazlıkları vardır (Md. 127). Yalnızca Anayasaya ve yasalara uymakla yükümlüdürler.
Anayasaya göre; Anayasa mahkemesi ve Yüksek Mahkeme üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı,
Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Milli Meclisin oluru ile atanırlar ve görevden alınırlar. Anayasa
Mahkemesi ve yüksek mahkeme üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karar Milli Meclisin 83
oyuyla kabul edilir, diğer hakimlerin görevden uzaklaştırılabilmesi ise Milli Meclisin 63 oyu ile kabul
edilir.
Dokuz üyeden oluşan Anayasa Mahkemesinin yetkileri, Anayasa da şöyle belirtilmiştir (Md.
130); Cumhurbaşkanının, Milli Meclisin, Bakanlar kurulunun, Yüksek Mahkemenin, Cumhuriyet
Savcılığının, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisinin ve Merkezi yürütme hakimiyeti
organlarının kararlarının ve işlemlerinin Anayasaya uygunluğunu denetlemek, yürürlüğe girmemiş
devletlerarası anlaşmaların Anayasaya uygunluğunun, siyasi partilerin ve diğer sivil toplum
örgütlerinin kapatılması ve yasama ve yürütme organları arasındaki yetki paylaşımı ile ilgili sorunları
çözüme bağlamaktır. Ayrıca Anayasada öngörülmüş olan Anayasa değişiklerine ilişkin halk
oylamasına gidilmesi, Milli Meclise yasa önerileri yapılması, Anayasaya ekler ile Anayasa ile kendine
tanınmış diğer yetkileri kullanmak ta Anayasa Mahkemesinin görevleri arasındadır.
2.3. Azerbaycan'da Ombudsmanlık Kurumu (Kamu Denetçisi)
Ombudsman, kelimesi İsviçre dilinde aracı anlamına gelen ‘ombuds’ ve kişi anlamına gelen ‘man’
kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir. Bu bileşik sözcükteki “man”
sözcüğünün kadınlar aleyhine yorumlanmaması için– “ombudsperson” veya doğrudan doğruya
“ombuds” olarak da adlandırılmaktadır.
Ombudsman birçok değişik şekilde tanımlanabilir, çünkü Ombudsmanı uyarlayan her ülke,
kurumu kendi sistemine uyarlayarak adapte etmiştir. Ombudsman kelimesi İsveç dilinde genellikle
delege, avukat, vekil veya bir diğer kişi veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler adına hareket etmeye
ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimseyi ifade etmek için kullanılır. Kurum olarak ise
Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere
seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman’ın Türkçe karşılığı olarak; arabulucu,
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kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar kullanılmaktadır
(http://www.ombudsman.gen.tr).
Ombudsınan; Anayasa ile düzenlenen, yürütme ve yerel yönetimlerin kararı ile kurulan, insan
haklarının korunınası alanında faaliyet gösteren kurumun başında duran şahıstır. Bu yetkili şahıs,
memurların hukuka aykırı, kasıtlı karar ve işlemlerinden hakları ihlal edilen vatandaşların şikayetlerini
dinlemek, gerekli gördüğünde soruşturma yapmak, önlemler almak ve bilgi edinme yetkisine sahiptir.
Bağımsızlık sonrasında Batılı kurumlarla entegrasyona önem veren Azerbaycan, Avrupa Konseyine
girerken kabul ettiği yükümlülüklerden birisi de ombudsman kurumunun kurulması olmuştur (Zengin,
2010; 88 ).
İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet
anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygun yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde
bulunmak üzere kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir kamu kurumudur. http://www.memurlar.net/
Bu çerçevede 2000 yılında başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanmış ve Azerbaycan
İnsan Hakları Ombudsmanı (Müvekkil) 2001 yılından itibaren faaliyete başlamıştır. Kurum faaliyete
başladığı ilk dönemde insan haklarını koruma fonksiyonundan ziyade demokrasi, insan hakları ve
hukuk devleti konularında toplumun bilgilendirilmesi alanında çalışmıştır. Ombudsmanlık kurumu,
insan haklarına saygılı, demokratik ve hukuk devletinin tüm kurumlarıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde
başarıya ulaşmaktadır. Azerbaycan mevzuatına bakıldığında Müvekkil'e ilişkin düzenlemelerin
Avrupa standartlarına uygun düzeyde olduğu görülmektedir (Zengin, 2010; 88 ).
Ombudsman kurumunun Azerbaycan hukuk sistemine dahil edilmesinin, demokrasinin
gelişmesine ve özellikle yurttaşların hak arama süresinin kısaltılarak, etkinliğinin artırılmasına önemli
katkılar sağlayabileceği kuşkusuzdr.
Ombudsmanlık, Azerbaycan topraklarında yaşayan her şahsın insan haklarının korunmasını,
bu haklara devlet kurumlarının, yerel yonetimlerin ve yetkili şahısların saygı göstermesini ve ihlal
edilmiş hakların eski haline getirilmesini sağlamakla yükümlüdür .Devlet kurumlarının ve memurların
karar ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi de Ombudsmanın görevleri arasında yer
almaktadır. Ombudsman, bağımsız bir kurumdur ve sadece Azerbaycan Milli Meclisine karşı
sorumludur. Bu nedenle başka bir yönetim organınca yetkileri sınırlandırılamamakta ya da
değiştirilememektedir (Zengin, 2010; 88 ).
3. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN YÖNETİM YAPISI
3.1. Azerbaycan’da Merkezi Yönetim
Azerbaycan’da devletin temel yönetsel görevleri genel yönetimi oluşturan kuruluşlarca
yürütülmektedir. Genel yönetimin merkez örgütü, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu,
Bakanlıklar ve İcra Hakimiyeti Başkanlıklarından oluşmaktadır. Yapısal anlamda kamu yönetimi,
yasama ve yargı organları dışında kalan tüm devlet kuruluşlarını içine almaktadır. Devletin ana
yönetsel yapısını oluşturan kuruluşlar, genel yönetim kuruluşları ya da merkezi yönetim olarak
adlandırılmaktadır (Gözübüyük, 1991: 5). Merkezi yönetim yönetsel hizmetlerin merkezde toplanması
ve bu hizmetlerin merkez ve merkez hiyerarşisi içinde yer alan örgütlerce ya da merkeze bağlı il, ilçe,
bucak ve bölge yönetimi gibi taşra kuruluşları eliyle yürütülmesidir (Gözübüyük,1991: 6). Genel
yönetim, üstleneceği görevleri yerine getirebilmek için kamu hizmetlerinin gereklerine göre taşrada
örgütlenmiştir. Bu örgütler merkezdeki genel yönetimin taşra uzantılarıdır ve ülkenin geneline
yayılmıştır. Genel yönetimin taşra kuruluşları şehir, rayon, kasaba ve köylerde örgütlenmişlerdir. Şehir
ve rayonların icra başkanları doğrudan Cumhurbaşkanınca, atanmaktadır. Dolayısıyla da
Azerbaycan’da Merkez ağırlıklı bir yönetim sistemi bulunmaktadır. Ayrıca hükümet ya da
bakanlıklara yardımcı olmak üzere merkezde kurulmuş yardımcı kuruluşlar bulunmaktadır. Devletin
ve aynı zamanda hükümetin de başkanı olan Cumhurbaşkanının konumu, daha önce “yürütme”
bölümünde irdelendiği için burada üzerinde ayrıntılı durulmayacaktır. Ancak genel yönetimin merkezi
örgütünü oluşturan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı üst düzeyde bir icra organı olan Bakanlar kurulunun
çalışmalarını Cumhurbaşkanı belirlemektedir. Bakanlar kurulu yaptığı çalışmalardan dolayı
Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Bakanlar kurulu, Başbakan, Yardımcıları, Dışişleri, İçişleri,
Maliye, Savunma, Milli Tehlikesizlik, Ekonomi, Ticaret, Ulaştırma Gençlik ve Spor, Eğitim, Sosyal
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Güvenlik Kültür, Adalet, Basın ve Enformasyon, Sağlık, Tarım Dış Ekonomik İlişkiler, Malzeme
Stokları Başkanı ile baş idareler ve komitelerin başkanlarından meydana gelmektedir.
Bakanlar kurulunun görev ve yetkileri; devlet bütçesi tasarısının hazırlanarak
Cumhurbaşkanına sunulması, devlet bütçesinin uygulanması, maliye, kredi ve para politikalarının ve
devletin ekonomik programlarının hayata geçirilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek diğer görevlerin
yerine getirilmesini kapsamaktadır. (Anayasa, md. 119). Anayasa’ya göre bakanlar kurulu, yeni
seçilen Cumhurbaşkanını görevine başladığı gün istifasını Cumhurbaşkanına sunar. (Md. 116). Yine
Anayasanın 118. maddesine göre Başbakan, Cumhurbaşkanının önerisi üzerine, Milli Meclis
Cumhurbaşkanı’nın önerdiği adayı üç kez geri çevirirse, Cumhurbaşkanı Milli Meclisin onayına gerek
kalmadan, başbakanı atayabilir. Başbakanlığa atanabilmek için seçme ve seçilme koşullarına sahip, 30
yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş olmak gerekir.
Başbakan’ın suç üstünde yakalanma dışındaki diğer konularda, görev süresince
dokunulmazlığı vardır. Başbakanın ana görevi bakanlıklar arasındaki eşgüdümü sağlamaktan ibarettir.
Her bakanlığın başında siyasal bir yönetici olarak bakan bulunmaktadır. Bakanlığa atanabilmek için
seçme ve seçilme haklarına sahip, 25 yaşını bitirmiş olmak gerekir. Bakanlar doğrudan
Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınırlar. Bakan, bakanlığını temsil eder ve bakanlığın
görev alanlarına giren konularda yürütme ve yasama organları ile ilişkileri sağlar. Her bakanlıkta
bakan birinci yardımcısı ve bakan yardımcısı olmak üzere iki bakan yardımcısı bulunur. Her bakanlık
devlet bütçesinden kendilerine verilen ödenekler çerçevesinde çalışmaları yürütmektedir. Bakanlıklar
Cumhurbaşkanlığının oluru ve Ulusal Meclisin kararı ile kurulmaktadır. Bakanlıklar belli yasalara,
devlet programlarına Cumhurbaşkanının ve Bakanlar Kurulunun kararlarına ve yönetmeliklerine göre
faaliyet göstermektedirler.
3.2. Azerbaycan Cumhuriyetinde Kamu Yönetiminde Yerel Yönetimlere İlişkin
Demokratik Gelişmeler
Siyasal sistemleri ne olursa olsun bütün ülkeler, yönetim sistemleri içerisinde yerel
yönetimlere yer vermektedirler. Ancak her ülkede yerel yönetimlerin gücü, yetkileri, görev alanları ve
yapıları farklılıklar arz etmektedir. Ülke yönetim sisteminin bütünlüğü içerisinde yer alan yerel
yönetimler yerel halka kamu hizmeti sunan, organları halk tarafından seçilen özerk kamu tüzel
kişilikleridir. Federal, üniter bütün ülkelerde yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği ile, demokrasinin
yerleşikliği doğru orantılıdır. Hatta yerel yönetimlerin gücü ile ülkenin iktisadi gelişmişliği de çoğu
zaman doğru orantılıdır. Kısaca yerel yönetim ve yerel demokrasi ile iktisadi kalkınma ve
demokratikleşme arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Hatta aksine iddialara rağmen, yerel
yönetimler ülke bütünlüğünün sağlanmasında da önemli işlevler görmektedirler. Çünkü kendi kendini
yöneten halk, yönetim ve katılma ile kendini geliştirmekte, milli bütünlüğe entegre olmaktadır.
Azerbaycan, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış genç bir
devlettir. Önce Çarlık Rusya’sı ardından da Sovyetler Birliğinin bünyesinde yer almıştır. Küreselleşme
ve yerelleşme tartışmaları, Avrupa Birliği’nin Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi gelişme ve
değişmeler de Azerbaycan Cumhuriyetinde yerel yönetimlerde reformu kaçınılmaz kılmıştır.
“Küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerin dünya ilişki ağlarına eklemlenebilme kapasitesinin
geliştirilmesi de kaçınılmazdır. Aksi taktirde yerel yönetimler, uluslararası ilişki sistemlerinden
yararlanamaz ve kendilerini geliştiremezler” (Eryılmaz,1995: 92).
Gelişmiş Batı ülkelerinin yönetim sistemlerini değerlendirdiğimizde, bu ülkelerin çoğunda
yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin sunulmasında merkezi yönetimlerden daha fazla rol
üstlendiğini, bu ülkelerde kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulduğu görülmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyetinde yaşanan bu gelişmelerin dışında kalması beklenemez.
Anayasa da yerinden yönetim ilkesine yer verilmiştir. Son yıllarda, yerel yönetimler reformu
konusu Azerbaycan Cumhuriyetinin en çok gündeminde yer alan konuların başında gelmektedir.
3.3. Azerbaycan Tarihi Sürecinde Yerel Yönetimler
Azerbaycan’ın tarihsel birikiminde ve geleneklerinde yerel yönetim olgusu yok denecek kadar
azdır. Yaşadığımız yüzyılda Azerbaycan’da dört ayrı sistemin egemen olduğunu görmekteyiz. Önce
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Çarlık Rusya’sı, ardından kısa süreli bir bağımsızlık dönemi, Sosyalist yönetim ve 1991 sonrası
yeniden bağımsızlık.
3.4. Çar Rusya’sı Zamanında Yerel Yönetimler
Safeviler Devletinin 18. yüzyılın sonlarından Ruslarla mücadeleleri, onun hâkim olduğu
topraklarda denetimin zayıflaması Azerbaycan’da feodal hanlıkların yaranmasına zemin yaratmıştır.
Azerbaycan hanlıklarını kuzey ve güney diye iki grupta toplayabiliriz (Azerbaycan Ülke Raporu,
TİKA yayını: 1993). Kuzeyde; Seki, Gence, Bakü, Derbent, Kuba, Nahcivan, Talış, İrevan, Cevat
bulunurken güneyde ise Tebriz, Urmiye, Erdebil ve Hoy yer almaktadır.
16. yüzyılda Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenleyen Rusya, birçok yönü ile önem
taşıyan Kafkasya üzerinde kendi egemenliği kurmayı amaçlamıştı. Çar Rusya’sının terkibinde kalan
Azerbaycan burada uygulamaya koyulmuş yerel yönetim reformlarına tabi tutulmuştur.
18. yüzyılın sonlarında Rusya’da başlayan köylü ayaklanmaları ve soyluların baskıları, Çar’ı
yerel öz-yönetimlerde reformlar yapmaya zorlamıştı (Güler,1992: 87). Yapılan İl Reformu ile ülke,
nüfusu 300-400 bin arasında olan 50 Guberniya’ya (İl), bunlar da nüfusu 20-30 bin arasındaki
yerleşme birimleri olan Uyezd (ilçe) kademelerine ayrıldı. Guberniya ve Uyezd yerel yönetim
birimleri, yörenin askeri, mali ve yönetsel işlerinden sorumlu olan ve yörede çarlığın mutlak temsilcisi
sayılan yöneticiler eliyle yönetilirdi. 1775 yılında getirilen bu merkeziyetçi yapı, 1785’te soyluların
baskısı ile (Soyluluk Beratı) belli değişikliklere uğradı (Güler,1992: 58). Rus imparatorluğunun bir
vilayeti olan Kuzey Azerbaycan’da dört Guberniya kurulmuş ve yerel idarelere Çarın atadığı General
Gubernatörler (Valiler) başkanlık yapmışlardır.
3.5. SSCB Zamanında Yerel Yönetimler
Azerbaycan, 20 Eylül 1920 yılında Rusya Federatif Sosyalist Cumhuriyetine katılmış ve 31
Aralık 1922 yılında SSCB kurulmuştur. Bundan sonra 1922 yılında Azerbaycan, Ermenistan ve
Gürcistan’dan oluşan Kafkasya Ötesi Sosyalist Federal Sovyet Cumhuriyeti (KÖSFSC) kurularak
bölgede mevcut etnik sorunların Rusya çıkarlarına uygun bir biçimde çözülmesi amaçlanmıştır. Bu üç
ülke arasında öylesine bir bölünme politikası ve stratejisi yürütülmüştür ki günün birinde eğer bu
ülkeler bağımsızlıklarını kazanırlarsa etnik sorunları kullanarak Rusya nüfuzunu sürdürebilsin. Ancak
1936 yılında bu konfederasyon iptal edilerek her bir Cumhuriyet tek tek SSCB’ye üye olmuşlardır. Ve
bu tarihte Azerbaycan SSC adını almıştır (TOOBB-Sovyet Birliği Sonrası Bağımsız Türk
Cumhuriyetleri Türk Cumhuriyetleri ve Türk Gruplarının Sosyo-Ekonomik Analizi, 1992: 263).
SSCB Anayasasına göre devlet örgütlenmesi aşağıdan yukarıya delege sistemine göre oluşan
yerel Sovyetlere (meclislere) dayandırılmaktadır. Köy meclislerini doğrudan halk seçiyor, bunların
delegeleri ikinci kademe olan kırsal bucak (volost) meclislerini; bucak delegeleri ilçe (uyezd)
meclislerini, ilçe meclis delegeleri ile kent meclis delegeleri de birlikte il (guberniya) meclislerini
oluşturuyordu. Bu coğrafi bölümler ve adlar, Çarlık Rusya’sından devredilmiştir. Hem alan hem de
adlarında değişiklik 1924 Anayasası ile gündeme gelmiştir.
Azerbaycan SSC’de Yerel Sovyetler (1978 Anayasası)

Birimler
Sayısı ve Oranı
Sovyetlerin Sayısı
1.294
Sovyetlerdeki Üye Oranı
48.914
Kadın Üye Oranı
%46
SBKP Üyesi ve Aday Üyeleri sayısı
%45
Komsomol Üyeleri Sayısı Oranı
%20
İşçilerin Oranı
%36
Kolhoz Üyeleri Oranı
%28
Sanayi Sektöründe Çalışanların Oranı
%16
Tarım Sektöründe Çalışanların Oranı
%56
Tarımda Devlet Sektöründe Çalışanların %28
Oranı
Yüksek Okul ve Lise Mezunlarının Oranı
%73
Kaynak: Ergun, 1994: 76.
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Azerbaycan gibi bir ülkede demokratik bir toplum kurmak hiç te kolay bir iş değildir. Çünkü,
1918-1920 yılları arasındaki iki yıllık bağımsızlık dönemini çıkarırsak Azerbaycan; 17. Asrın
sonundaki feodalizmden sonra, bir asırdan fazla Çarlık Rusya’sının egemenliğinde kalarak, komünizm
rejimine geçmişti. Bundan dolayı halkın ve ülkenin katılım ve karar alma konusunda deneyimi
olmamıştır. Azerbaycan’ın demokratik olarak eğitim almış ve hazırlık görmüş lider kadrosu da yoktur.
Halkın büyük bir çoğunluğu Sovyet sistemine itiraz etmiştir ancak psikolojik olarak bu sistemin
oldukça etkisi altında kalmıştır. Bu durum halkın düşüncelerini basit popülist söylemlerle ifade
etmesine ve Azerbaycan’da ilk demokratik hareketin başarısızlığa uğramasına yol açmıştır.
Azerbaycan toplumunda çoğulculuğun bir düşünce olarak yerleşmesi önemlidir (Birleşmiş Milletler
Teşkilatı; İnsan İnkişafı Hakkında Hesabat, Azerbaycan: 1997).
3.6. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinde Yerel Yönetimler
1991’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti hem merkezi hem de yerel
yönetimlerde reformlar geçirmek çabaları göstermiştir. Bu reformlar sürekli olmuş ve sonuçları
alınmıştır. Azerbaycan, idari açıdan “rayon adı verilen ve Türkiye’deki illere karşılık gelen yönetim
bölgelerine ayrılmıştır. Sovyetler Birliği döneminde sistemin ideoloji gereği işçi ve köylülerin seçilmiş
temsilcilerinden oluşan ve “Halk Deputatları Sovyetleri” adı verilen meclislerin, rayonlarda yönetimin
temel organlarını oluşturduğu kabul edilmekteydi. Esas iktidar ise bu meclislere paralel olarak
Komünist Partisinin ve onun yerli teşkilatlarının elindeydi. Halk Deputatları Sovyeti ise bütçenin
kabul edilmesi ve diğer karar ve önlemlerin onaylanması ile görevlendirilmiştir. Yürütme yetkileri
münhasıran Cumhurbaşkanı tarafından atanan icra hakimleri tarafından kullanılmaktadır. İcra
hakimiyeti başkanları kendilerine yardımcı olmak üzere iki veya üç yardımcı atamaktadır. İcra
hakimiyeti başkanına bağlı olarak polis, maliye, ekonomi, tarım, hukuk, sosyal ve insani yardım,
sağlık, eğitim, gençlik spor, kültür, nakliyat ve ulaştırma idareleri hizmet vermektedirler. Bu idari
birimlere personel atanması, merkezi yönetim (burada merkezi yönetimden, ilgili bakanlık
anlaşılmalıdır) ya da icra hakimiyeti başkanı veya her ikisi tarafından ortaklaşa yapılmaktadır.
Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk Anayasası Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in
başkanlığı ile Devlet komisyonu tarafından hazırlanmış ve 12 Kasım 1995 yılında yürürlüğe girmiştir
(Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası,1996: 1).
Anayasanın 7. maddesine göre, “Azerbaycan Devleti, demokratik, hukuki, laik ve üniter
cumhuriyettir.” (Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası,1996: 1). Demokratik devlet kurmaktan amaç en
başta demokratikleşmenin ana boyutu olan yerel demokratik yönetim ilkesi benimsemek olarak
anlaşılmalıdır. Bu durumda yerel yönetimler merkezi idarenin verdiği görevleri yapabilir ve devrettiği
yetkileri kullanabilir. Anayasanın Mülkiyetle bağlı 13. maddesinin II. Bendine göre, “mülkiyet devlet
mülkiyeti, özel mülkiyet ve belediye mülkiyeti” türünde olabilir. Anayasaya göre Azerbaycan’da yerel
hizmetler iki yolla verilmektedir: a) Merkezi idarenin bir kolu olan yerel yürütme hakimiyeti organları,
b) Yerel hizmetleri hayata geçiren belediyeler.
Devlet kurumlarının taşra kuruluşlarının işini, eşgüdümleştiren ve yerelde yürütmenin başı
olan yerel yürütme hakimiyetlerinin başkanlarını, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı atar ve
görevden alır. Anayasanın 124. maddesine göre yerel yürütme hakimiyetlerinin yetkilerini Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı belirlemektedir. Anayasanın IX. Faslı “Belediyeler adlanıyor”
(Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası,1995: 7) başlığını taşımaktadır. Altı maddeden (m. 142 vd)
oluşan bu fasılda idarenin teşkili, belediyelerin işinin teşkili, belediyelerin yetkileri, belediye kararları
ve belediyelerin bağımsızlığının teminatı ile ilgili konular belirlenmiştir. Azerbaycan Cumhuriyetinde
belediyeler seçimler yoluyla kurulmaktadır. Belediye seçim kuralları ve belediyelerin statüsü kanunla
belirlenir. Belediyelerin statüsü hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti yasasının 27. maddesine göre:
“Belediyelere seçimler, vatandaşların kanunla belirlenmiş seçim hakları temin edilmekle; genel, eşit,
doğrudan seçim hakları esasında serbest, şahsi, gizli oy verme yolu ile hayata geçirilir. Belediye
seçimleri “Belediye Seçimlerinin kuralları hakkında Azerbaycan Cumhuriyetinin kanununa uygun
olarak hayata geçirilir. Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet organları belediye seçimlerinin demokratik
olarak hayata geçirilmesine teminat verirler.”
Belediyelerin görev süresi 5 yıldır. Belediyelerin yetkileri onların ilk toplantı günü başlar ve
yeni seçilen belediyelerin birinci toplantı günü sona erer. Belediye üyelerinin yetkileri yalnız
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belediyenin görev süresince yürürlüktedir. Seçim günü 18 yaşını tamamlayan ve yaşı 18’den yukarı
olan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının belediyelere üye seçmek hukuku vardır. Seçimler günü
21 yaşını tamamlayan ve yaşı 21’den yukarı olan Azerbaycan Cumhuriyetinin vatandaşları
belediyelere üye seçilebilirler. İcra hakimiyeti organlarında çalışan vazifeli şahıslar, hakimler, hukuk
muhafaza organlarının çalışanları, din adamları, subaylar belediye üyesi seçilemezler. Belediye
üyelerini seçmenler doğrudan seçerler. Seçmenler şahsen ve gizli oy verirler. Belediye seçimleri pazar
günü yapılır. Belediyelerin yetkilerinin bitmesine en geç 120 gün kala yeni seçimler belirlenir.
Belediye kendi faaliyetini toplantılar, sürekli ve başka komisyonlarınca hayata geçirir.
Belediye toplantılarını belediye başkanları çağırır. Anayasaya göre belediyelerin toplantılarında
aşağıdaki meseleler çözülebilir (Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası,1995: 54).
-Belediye üyelerinin yetkilerinin tanınması, kanunla belirlenmiş hallerde onların yetkilerinin
arttırılması ve yetkilerine son verilmesi;
-Belediyelerin iş tüzüğünün onaylanması; belediye başkanını ve onun yardımcılarının sürekli
ve başka komisyonların seçilmesi, yerli vergilerin ve ödenişlerin belirlenmesi;
- Yerli bütçenin ve onun icrası hakkında raporların onaylanması, belediye mülkiyetine
sahiplik, ondan istifade ve onun hakkında karar;
- Yerli sosyal savunma ve sosyal kalkınma programlarının kabul ve icra edilmesi, yerli
ekonomik kalkınma programlarının kabul ve icra edilmesi, yerli çevre programlarının kabul ve icra
edilmesi. Azerbaycan ve diğer orta Asya Türk Cumhuriyetleri yerel yönetimlere geçerken, Türkiye’nin
karşılaştığı benzer sorunlarla karşılaşmıştır (Fikret, 1997: 122). Ancak mevcut ekonomik ve mali
koşullarda yerel yönetim geleneğinin yaklaşık 70 yıldır olmadığı bu ülkede, mevcut yasal
düzenlemelerle belediyelerin başarılı olacağını beklemek büyük iyimserlik olur.
3.7. Azerbaycan ve Türkiye Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması
Türkiye’de yerel yönetimler il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere 3 türdür.
Azerbaycan’da ise 27 Haziran 1999 tarihli Belediye Kanununa ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Anayasasının 142. maddesine göre yerel yönetim türü belediyelerdir. Yani yerel nitelikli hizmetler
belediyeler vasıtasıyla hayata geçirilir. Bu yüzden de burada Türkiye ile Azerbaycan belediyelerini
karşılaştırma olanağı mevcuttur. Azerbaycan Belediye Kanunu’nun 1. maddesine göre hiçbir vatandaş
yerel hizmetlerin görülmesinde katılma hakkından mahrum edilemez. O yüzden de köylerde bile
nüfusa bağlı olmayarak belediyeler kurulmuştur.
Aynı zamanda Türkiye’de mevcut olan “Büyükşehir Belediyesi” statüsü Azerbaycan belediye
kanununda yer almamıştır. Türkiye’de belediyenin 3 organı bulunmaktadır. Belediye başkanı, belediye
meclisi, belediye encümeni. Azerbaycan belediye kanununun 14, 17 ve 18. maddelerine göre belediye
organları belediye başkanı, belediye meclisi, geçici ve daimi kurulan komisyonlardan oluşmaktadır.
Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da belediye meclisi, belediyenin en büyük karar organıdır.
Belediye meclisini belediye üyeleri oluşturur. Türkiye’de olduğu gibi belediye üyeleri 5 yıllığına
doğrudan doğruya halk tarafından seçilir. Belediye meclis üyelerinin sayısı, nüfusla orantılı olarak
asgari ve azami miktarı Azerbaycan belediye kanununda belirtilmiştir. Azerbaycan’da belediye
seçimleri hakkında kanunun 24. maddesine göre belediye üyeliğine seçilebilmek için, yani aday
olabilmek için, nüfusa orantılı olarak bu maddede belirtilen sayıda seçici imzası toplanıp Merkezi
Seçim Komisyonuna verilmelidir. Yerel nitelikli hizmetlerin sunulmasında Azerbaycan ve Türkiye
belediyelerinin genel olarak görevleri benzerdir, ama burada sorun Azerbaycan’da il özel idaresi gibi
bir yerel yönetim türü olmadığı için bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Azerbaycan’da da Türkiye’de
olduğu gibi, Belediye Başkanı belediyenin en büyük yürütme organıdır, belediyeyi temsil eder ve
belediye meclis toplantılarına başkanlık eder. Ama Türkiye’den farklı olarak Belediye Başkanı,
belediye meclisi kararlarını imzalayıp yürürlüğe koyan son mercidir. Türkiye’de Vali’nin onayı
gereken belediye meclis kararları mevcuttur. Azerbaycan’da ise belediye meclisinin hiçbir kararı
merkezi idarenin taşra teşkilatı olan İcra Hakimiyetinin Başkanı tarafından onaya tabi
tutulmamaktadır. Hatta bütçelerini bile belediye meclisleri kendileri yapar, onaylar, yürürlüğe koyar.
Sadece yaptıkları bütçe ile ilgili Maliye Bakanlığına bilgi vermek zorundalar. Azerbaycan Belediye
Kanunu incelediğimiz zaman hangi vergilerden ne kadar pay alınacağı, hangi araç ve cezaları
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uygulayabileceği açıkça belirlenmiştir. Belediyeler yeni kuruldukları için bunların gerçek gelirlerinin
neler olduğunu çalışma süreçleri içinde görebiliriz. Türkiye’nin, Azerbaycan Cumhuriyeti beklentileri
doğrultusunda sağlayacağı destek ve yardımlar iki ülke ilişkilerinde ulaşılması gereken düzeyi
belirleyecektir.
4. SONUÇ
İdari yapılanma konusunda her zaman ve her ülke için ideal olabilecek bir modelden söz
etmek imkansızdır. Ülkelerin idari yapılanmalarını-ekonomik ve coğrafi yapıları gelenekleri, stratejik
durumları gibi unsurlar belirlemektedir. Teknolojinin hızla gelişimi, çevre koşulları, doğal kaynakların
sorumsuzca yok edilmesi, artan dünya nüfusu ve artan tüketim talepleri nedeniyle karşımıza yeni bir
dünyayı çıkarmıştır. Bu yeni dünya düzeninde gelir, eğitim ve kültür farkları hızla artan terör, kaos ve
ayrımcılık doğurmuştur.
Azerbaycan bugün hem siyasi, hem de iktisadi yönden dünyanın güçlü devletlerinden birine
çevrilmektedir. İktisadi kalkınma hızına göre Azerbaycan yalnız bölgesinde değil, hem de dünyada ilk
sıralarda yer almaktadır. Azerbaycan ekonomisi 20 yıl öncekine kıyasla %300 artmıştır. Sanayi artışı
aynı derecede dinamik bir şekilde yükselmiştir. Azerbaycan iktisadiyatı Güney Kafkasya bölgesinin
toplam iktisadiyatının %75`ini oluşturmaktadır.
Bu süreçte, özellikle 1991’den sonra, Azerbaycan, ulusal birliğini kurma ve korumaya dönük
adımlar atmakta ve devlet örgütlenmesini ve idari yapısını güçlendirmeye çalışmaktadır. Başta
Türkiye’yi olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri izleyerek liberal devlet modelinin inşasına
çabalamakta, devlet ve toplum piyasa ekonomisine geçişin koşullarına uyum sağlamaya çalışmaktadır.
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ÖZ
Yunanistan bürokrasisinin kalitesi kriz süresince gündemdedir. Bürokrasi krizin tek nedeni olmamakla
birlikte krizin nedenleri, yönetimi ve krize karşı alınması önerilen tedbirler arasında Yunanistan bürokrasisi
tartışmaların odağında olmuştur. Bürokrasinin kötü işleyişi sadece ekonominin idaresi bakımından değil, çağdaş
demokrasilerde gözlenen profesyonellikte olmaması nedeniyle bürokrasi tümüyle bir reform alanı olarak
görülmektedir. Bu nedenle, kriz yılları boyunca bürokrasiyi ilgilendiren çeşitli yasalar çıkarılmıştır. Bu makalede
Yunanistan bürokrasisinin çalışma şeklinin kriz yıllarında bir sorun olarak ele alınışı ile 2010, 2011 ve 2012
yıllarında bürokrasiyi ilgilendiren reformlar incelenecektir. Türkiye ile idari geleneği ve bulunduğu ekonomi
kuşağı bakımından önemli ortak özellikler taşıyan Yunanistan’ın kriz dönemi ve sonrasındaki reform çalışmaları
Türkiye’deki tartışmalara da ışık tutacak niteliktedir.
Anahtar kelimeler: Kamu yönetimi reformu, müştericilik (clientelism), yolsuzluk, idare geleneği

Greece: Does The Bureaucracy Make Crisis?
Abstract
The Greek bureaucracy is on the spot of debates throughout the economic crisis. Although the quality of
the bureaucracy has not been the sole cause of the crisis, it has been the arena in the consideration of the
measures against the crisis and its management. The Greek bureaucracy has been regarded as an area of reform
not only due to the quality of its economy management but also due to the lack of professionalism compared to
contemporary democracies. Therefore, various laws have been enacted in the crisis context. This paper will
analyize the operation of the Greek bureaucracy, which is often regarded as the ‘issue,’ and the reforms in the
years 2010, 2011 and 2012. Due to the crucial commonalities between Turkey and Greece in terms of their
administrative tradition and the mode of economic coordination, the reforms undertaken during the crisis and its
aftermath in Greece will shed light on the discussions in Turkey.
Keywords: Public administration reform, clientelism, corruption, administrative tradition

1. KARŞILAŞTIRMALI
İHTIYAÇ

KAMU

YÖNETIMI

ÇALIŞMALARINA

DUYULAN

Bilgi, teknoloji, yöntem, meta, yiyecek-içecek tüketiyoruz. Örneğin, çoğu zaman interneti
açıyoruz, hem ulusal haberlere göz atıyoruz hem de uluslararası gazetelere göz atıyoruz. Bu bilgi
kaynaklarında yer alan bilgilerin bir kısmı ulusal sınırlar içerisinde üretilmiş, bir kısmı ise sınırlarımız
dışında bir yerlerde üretilmiş oluyor. Aynı biçimde, kullandığımız aygıtların bir kısmı ulusal sınırlar
içerisinde, bir kısmı da, her ne kadar kullanım talimatları Türkçe olsa da, sınırlarımız dışında
üretiliyor. Yine, yaşamla ilgili istatistiklere baktığımızda, kimi ülkelerde sağlık harcamalarının GSYH
oranının yüksek, kimilerinde düşük olduğunu, yaşam beklentisinin de ülkeler arasında değiştiğini
görüyoruz.
Bu gözlemde bulduğumuz farklar pek çok soruyu akla getiriyor. Örneğin, kullandığımız
iPhone’u üreten biz olsak ne olurdu? Fizik, kimya, biyoloji, güzel sanatlar, tasarım, mühendislik,
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antropoloji, iktisat, kamu yönetimi, filoloji vb. bölüm mezunları böyle bir işletmede memnun edici
maaşlarla çalışıyor olabilirdi. Bu bölümlerden bazıları kapanmak şöyle dursun kontenjanlarını artırma
gereği duyabilirlerdi. Şirket kazancından dolayı devletin önemli bir vergi geliri olabilir, ülkenin
önceliklendirdiği uzay, eğitim, sağlık vb. harcamalar için kaynak elde edilmiş olabilirdi. Lise ve
üniversite öğrencilerinin bazı tanıdıkları bu şirketlerde çalışıyor olacak, henüz öğrenci iken
tanıdıklarından bu işletmelerde çalışma ortamıyla ilgili bilgiler edinebilir, kendileri de buralarda
çalışmak için heveslenebilirlerdi. Dolayısıyla, dünyada kabul gören bir ürün üretmenin yararları o
ürünü üreten işletmenin sınırlarını aşıyor: Çalışan işçinin cebine giren harcanabilir gelir, devlet
bütçesine vergi, Ar-Ge ve sosyal harcamalar için kaynak, gelecek nesiller için umut, politikacılar,
şirket yöneticileri ve hatta o ülke pasaportunu taşıyanlar için saygınlık ve güç, kısacası karşılaştırmalı
üstünlük/avantaj. Elbette yaratılan bu değerin paylaşımı hiç de adil olmayabiliyor. Halkın egemen
%1’i ile “öteki” %99’unun servet ve olanakları başlı başına bir “eşitsizlik” sorununu dünya gündemine
oturtuyor. Harlem’de yaşayan zencilerle örneğin California’da yaşayanların kazançları, hayat
beklentisi, umutları, olanakları aynı mıdır, Amartya Sen’in Development as Freedom’da
örneklendirdiği gibi.
Bu çelişkilerle birlikte, uluslararasında, ülkeler kendi ürünlerinin, kültürlerinin kabul
edilmesinden büyük kazanç sağlarlar. O halde neden bazı ülkeler de diğerleri değil? Neden bazı
ülkeler kamu yönetimleri, işletmeleri, üniversiteleri ile diğer ülkelere göre daha başarılı olabiliyorlar?
Bu soru, doğal olarak, karşılaştırma öğeleri içeriyor, kuşkusuz sadece mühendisler,
akademisyenler için değil, kamu yönetimi için de, hatta en çok onlar için. Çünkü, tüm ülke yararını
gözetmekten en çok onlar sorumludur. O halde, kamu yönetiminde karşılaştırmalı çalışmalar
karşılaştırma ihtiyacı kadar hızlı artmalı değil mi? Bu ne demek? 1950-60’lı yıllarda, evinde gramofon
olan bir tüketici, birey için en doğal karşılaştırma bu gramofonun üretildiği “Alamanlar”ın kültürleri
ile içinde yetiştiği Anadolu kültürünü karşılaştırmak olurdu. Peki günümüzde, tüketici birey için doğal
karşılaştırma ülkeleri nereler olacaktır? Kuşkususz LG televizyonunu üreten Güney Kore, Nikon
fotograf makinesini üreten Japonya, dünyanın her yerinden anlık haberleri izleyebildiği BBC ve
CNN’in sahipleri İngiltere ve ABD, Google’u her bir ferdin temel parçası haline getiren ABD, aldığı
bazı giysileri üreten Hindistan, Bangladeş, Filipinler, pekçok cihazın üretim yeri olan P.R.C. yani Çin
Halk Cumhuriyeti.
Ancak, bu doğal karşılaştırma alanı, kuşkusuz nihai tüketici içindir. Planlamadan sorumlu olan
Kamu Yönetimi için ise ancak kısmen geçerlidir. Bu şu demek: Eğer Güney Kore ile karşılaştırmayı
LG televizyonlarını evlerimizde gördükten sonra yapmaya başlamışsak karşılaştırma için geç kalmışız
demektir. Çünkü LG’nin veya herhangi bir ürünün üretimi uzun yıllara yayılan bir üretim sürecinin en
son aşamasıdır. Dolayısıyla en son aşamada yapılacak karşılaştırmalar ancak bu en son aşamayı, yani
sonucu kapsayacaktır, örneğin üretim miktarı, ihracat miktarı, Ar-Ge harcamaları oranı, çalışan işçi
sayısı vb. Nedenleri ve nasılları ise kapsamayacaktır.
Oysa 1970’li yıllarda yapılacak karşılaştırma kuşkusuz farklı unsurlar içerirdi: eğitim
politikası, üretim politikası, uluslararası ilişkiler politikası vb.
Kısaca, karşılaştırma gerekli, hatta kaçınılmaz. Fakat, karşılaştırma sadece “başarılı” olanlarla
mı yapılmalı? “Başarısızları” karşılaştırmanın anlamı ne olabilir? Zaman çizgisinde ülkelerin
ilerledikleri “yolları” (path) tespit etmek ülkeler arasında benzeşen ve ayrışan yönleri ortaya koymayı,
başarı ve başarısızlıklara giden “yolları” daha net görmeye yardımcı olacaktır. Elbette, ülkelerin
gelişim çizgileri sadece bir kuşağın elinde değildir. Önceki kuşakların yapıp ettikleri yani tarihsel
birikim gelecek kuşakları göz ardı edilmeyecek şekilde kısıtlayabilir. Ancak, kısıtların aşıldığı
örneklerin sayısı hiç de az değil. Örnek, Japonya, Güney Kore, şimdilerde Çin.
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Neden Yunanistan? Pekçok neden var, farklılıklardan çok, benzerlikler nedeniyle. Toplumsal,
yönetsel, coğrafi, jeopolitik benzerlikler ve bunların kamu yönetimine yansımaları bakımından.
Bu çalışma, ülkenin kendi değişim dinamiğinin yetersiz olması durumunda dışsal reform
çıpası “yardımıyla” değişime “zorlanmasını,” ama değişimin kaçınılmazlığını ortaya koymaya
çalışmaktadır.
2. İÇSEL DEĞİŞİM DİNAMİĞİNİN KAYBI
Yunanistan idaresiyle ilgili ortaya konulan raporlarda değişim ihtiyacının vurgusu şaşılacak
ölçüde geçmişe gitmektedir. Örneğin, Eulamblos, 1894'te Yunanistan'da Kötü Yönetim adlı bir kitap
yazmış, bu kitapta Yunanistan'da bürokrasinin krizinden ve hastalıklarından söz etmiş, bürokrasideki
bu sorunların ancak radikal bir reform ve modernizasyonla çözülebileceğini söylemiştir
(Makrydemetres vd. 2016). Günümüze doğru yaklaşırsak, kapsamlı başka bir çalışma Kyriakos
Varvaressos’un 1952’de yayımlanan Yunanistan'ın Ekonomik Sorunu adlı raporudur. Bu raporun
İngilizce tercümesi 303 sayfa olup, halen Dünya Bankası’nın internet sayfasından erişilebilir. Bu
raporda eski Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Varvaressos, iyi işleyen bir ekonomi için iyi işleyen
bir devlet bürokrasisinin kaçınılmaz bir şart olduğunu etraflıca ortaya koymaktadır. Varvaressos,
reform önerilerinde “politik” davranmamakta, farklı çıkar gruplarının farkında olmakla birlikte, reform
tedbirlerini eğip bükmeden, günün siyasi yönetimine sunmaktadır. Varvaressos’un 1952’de ortaya
koydukları ile 2010’lu yıllarda OECD ve Troyka gözetiminde ortaya konulan raporların içerikleri
arasındaki örtüşme dikkatlerden kaçmamaktadır.
Varvaressos, Yunan bürokrasisinin en önemli sorunlarını personelin kurumlar arasında
dengesiz dağılımı, bürokraside yerleşik hale gelen müştericilik (clientelism), kayırma (favoritism),
babalık (patronage), meritokrasinin fütursuz ihlali, yaygın yolsuzluk, rüşvet ve üst düzey yetkililer
arasında düşük ahlak düzeyi; bürokrasinin işlemesinde ve performansında yasacılık (legalism),
resmicilik (formalism) ve bureaupathology, bunun ülke sorunlarının çözümünde inisiyatif ve
yaratıcılığı kısıtlaması, başta toplumun kırılgan ve alt düzey sınıfları başta olmak üzere vatandaşları
rahatsız etmesi şeklinde sıralamıştır. Varvaressos, bozuk idari düzene çözüm için başlıca partilerin bir
araya gelerek bir “Uzmanlar Komisyonu” kurmalarını önermiştir. Bu komisyonun üyeleri, toplum
içinde tanınan, yansızlığı ve liyakatine güvenilen, yüksek idare mahkemesi başkanı, emekli/çalışan
profesorler, avukatlar gibi kişilerden oluşturulmalıdır. Bu komisyon alt komiteler oluşturarak
çalışacak, işlerini de altı ay gibi bir sürede sonuçlandıracaktır. Bu komisyon yeniden organizasyonu
hukuken tasarladıkdan sonra da uygulamanın gözetimi için bir “İdareyi Gözetleme Sürekli
Komisyonuna” dönüşecektir. Ancak, hiçbir şekilde kamu görevlisi statüsü olan veya tam zamanlı
çalışan bir görevliler durumuna dönüşmeyecek, daima sahip oldukları prestij ve saygınlık içinde
kalacaktır. Komisyon şu işleri yapacaktır (s. 211-214):
1Mevcut düzenlemeleri revize edecek,
2“Genel bir prensip olarak, idarenin son on yıldaki başarısızlığının bu
kurumların başındaki üst düzey kamu yöneticilerinin sorumluluğunda olduğunu ve bu
kurumların etkinliklerinin artırılması için son on yılın üst düzey kamu görevlilerinin
görevlerine son verilmesinin kaçınılmaz olduğunu kabul edecektir. Bu görevden almaların
yapılması için suç veya başka bir cürüm işlenmesi aranmayacaktır. Bu görevden almalar bir
cezalandırma anlamında da yapılmayacaktır. Eğer son on yılda kurumlarını başarısız biçimde
yönetenlerin bu kurumları ilerde yönetmeye uygun olmadıkları genel bir ilke olarak
benimsenirse, önlemin hedefi, yani, organizasyon bozukluğu ve yetersizlikten sorumlu
olmaları gerektiği sonucuna varmak için görevlilerin faaliyetlerinin araştırılarak somut suç
unsuru bulunmasına gerek kalmayacaktır. Bu genel ilkenin istisnası olmakla birlikte, bunlar
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istisna olarak kalmalı, genel kurala dönüşmemelidir. Bir yandan idarenin durumundan
şikâyet ederek yeniden organizasyonunu isterken diğer yandan da idare makinesinin
başındakilerin hiçbir sorumluluklarının olmadığını düşünmek anlamsızdır. Daha az anlamlı
olan ise, kamu yönetiminde değişikliklerin ve iyileştirmelerin idarede mevcut halde sorumlu
pozisyonda bulunanlarla mümkün olacağını düşünmektir. Boşalan pozisyonlar ya ilgili
kurumdan yetenek ve ahlaken yeterli kişilerle veya başka kurumlardan kişilerle
doldurulmalıdır” (s. 212).
3Daha alt düzey memurların durumlarını da atandıkları tarihe ve yeterli
nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına göre gözden geçirecektir.
4Geçici görevlilerin durumunu gözden geçirecek, daimi nitelikli iş yapanlar
daimi olarak atanacaktır. Gerçekten ihtiyaç yerine siyasi etki ile atananların görevine son
verilecektir.
5Mali hizmetlere özel önem verilecektir.
6İl idaresine özel önem verilecektir.
7Bağımsız kurumlara özel önem verilecektir. Komisyon, yetersiz durumda olan
bu kurumların yöneticilerin idarenin diğer kurumlarındaki gibi değerlendirecektir.
1960’lı yıllara gelindiğinde, Candilis’in, 1968’de basılan kitabı The Economy of Greece adlı
kitapta; Kalkınma planlamacılığının karşılaştığı en önemli sorunlar; uygulama, planların gerçeklikten
çok kopuk olması, özellikle değişime muhalefet ve idari yetkinsizlik olarak belirtilmiştir. İmalatta,
yetenek açığı, sanayinin Atina-Pire alanında toplanması, girişim yetersizliği; eğitimde, zayıf bir teknik
ve mesleki eğitim, orta ve üst düzey yönetici personel yetiştirecek eğitimin olmaması, yerleşik çıkar
sahiplerinin değişime karşı günün Avrupasının gelişme trendine çok uzak dar kafalı düşünme kodları;
kamu yönetiminde, personel yığılmas, personel azlığı, yükselme, işe alma ve işten çıkarmaların
partizan kriterlere göre yapılması gibi problemler sayılmıştır.
Tarihsel süreçte Yunanistan’daki güncel kriz yıllarına geldiğimizde ise Troyka’nın isteği
üzerine OECD tarafından 2011 yılında ortaya konulan Merkezi İdarenin Gözden Geçirilmesi adlı
kapsamlı raporda yer alan saptamaları görebilmekteyiz. Bu raporda OECD; Yunanistan merkezi
idaresinde kapasite yetersizlikleri, stratejik düşünmenin olmaması vb. konularını analiz ederek,
kapsamlı bir reform önermiştir. Raporda, kuralcılık, koordinasyon yetersizliği ve organizasyonla ilgili
sorunlar şöyle ifade edilmiştir: “Yunanistan’da devletin görevleri kanunla detaylı olark tanımlanır ve
‘yetkiler’ olarak adlandırılır. Eğer yasal olarak sağlanan yetkiler kapsamına girmezse herhangi bir idari
düzeyde bir politika veya idari karar almak neredeyse imkansızdır.” Yunan hukukunda, bir (idari)
yapının organizasyonunda ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yeni bir kanun, başkanlık
kararnamesi veya bakanlık kararı gerektirmektedir (OECD 2011, 50-54). “Bakanlıklar arasında
koordinasyona kritik ihtiyaç vardır. Hükümette şekli işbölümü sektörel silolar temeline
dayanmaktadır. …Bakanlıklar politika alanlarının “sahibi” olup, diğer bakanlıklarla koordinasyonu
ikinci plana atmaktadır” (OECD 2011, 54). Kabine toplantılarını hazırlayan Hükümet Genel
Sekreterinin diğer bakanlıklardaki mevkidaşlarıyla Kabine toplantılarının hazırlanması ve Kabine
kararlarının takibinde yılda sadece iki kez iki saatliğine en önemli politika konularını konuşmak üzere
toplanmaları, buna karşın diğer OECD ülkelerinde aynı mevkideki görevlinin her hafta bir araya
gelerek Kabine toplantılarını hazırlaması ve sonuçlarını takip etmesi koordinasyon yetersizliğinin en
açık göstergesidir(OECD 2011, 54). “Bakanlıklardaki organizasyon yapıları parçalı ve eskidir. …Her
5 daire başkanlığından 1 inin (daire başkanının kendisinden başka) hiç çalışanı yoktur. 3’te 1’inin ise
sadece 1 çalışanı vardır” (OECD 2011, 56).
Örnek olarak seçilen bu raporların sayısını artırmak mümkündür. Bu raporlarda ortak olan şey,
bürokrasiye egemen olan kuralların günün gereklerine uymadığı, mevcut işleyişin ülke ekonomisini iyi
yöne götürmesinin mümkün olmadığıdır. Bunun için değişim ısrarla vurgulanmıştır. Peki neden 100
yıldan fazla bir süredir değişim ihtiyacı dile getirilmesine ragmen, bu değişim gerçekleşmemiştir?
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Başka deyişle, pek çok çalışmada da belirtildiği gibi, reform kapasitesinin kaybı ne anlama
gelmektedir? Ya da, halk egemenliğine dayalı demokratik bir sistem reform kapasitesini nasıl
kaybedebilir? Demokratik seçim süreci halkın sorunları zamanında görmesini, sorunlara çözüm
getirecek yönetimleri seçmesini sağlamamakta mıdır? Bu sorulardan, doğal olarak, kamu yönetiminin
kalitesi konusunun demokrasinin kalitesine ilişkin konulardan izole ele alınamayacağı sonucu
çıkmaktadır. Bu konuda Yunanistan pratiğine bakıldığında Albaylar Cuntası dönemi uygulamaları ve
bu döneme tepki olarak gerçekleştirilen cunta sonrası dönemdeki uygulamalar bazı ipuçları
vermektedir. Albaylar Cuntası döneminde kamuya personel alımında tüm ülke vatandaşlarına aynı
mesafede olma ve eşitlik gibi ilkeler uygulanmamış, sol düşüncedeki vatandaşlar kamuya
alınmamıştır. Albaylar Cuntası 1974’te Kıbrıs Barış Harekatıyla birlikte sona erdiğinde, iktidara gelen
solcu PASOK kendisini önemli bir kısıt içinde bulmuştur. Cunta döneminde sol karşıtı yapılanan
bürokrasi, halk tarafından seçilen PASOK iktidarının programına uygun bir düşünce iklimi içerisinde
olmadığından, PASOK’un politikalarını uygulama kapasitesinden yoksundur. Bu nedenle PASOK, ilk
yıllarında önemli sayıda kadrolaşma ihtiyacı hissetmiştir. Yunanistan politikası 1974 sonrasında 198990 yılları istisna olmak üzere, 2012 yılına kadar tek parti iktidarları şeklinde iki kutuplu siyasi görüş
arasında iktidar değişimi şeklinde seyretmiştir. Her iktidar değişiminde iktidara gelen kendi
“tortu”sunu bırakmış, kamu yönetimi homojenlikten yoksun, eklektik bir yapıda yapılanmıştır. Bu
yapı kuşkusuz değişim başlatan iktidarların niyetleriyle ilgili soruları beraberinde getirecek, kamu
yönetimindeki karşıt blokun da muhalefetine neden olacaktır.
Diğer taraftan, bürokrasideki bu ikili yapı modern Yunan toplumunun da paylaştığı bir
özelliktir. Öyle ki, daha ülkenin bağımsızlık yıllarından bu yana, toplumda bir modernleşmecilergelenekçiler ikiliği süregelmektedir. Bu ikilik içerisinde Yunan toplumu önemli konularda konsensüs
oluşturamamakta, geniş ölçekli kararlar daima muhalafetle karşılaşmaktadır. Dolayısıyla, başlatılan
reformlar da tam olarak uygulanamamaktadır. Bu uzak ve yakın tarihsel süreç değişime karşı önemli
bir kısıt oluşturmaktadır. Ancak, kişilerin bu kısıtlar karşısında tamamen güçsüz oldukları düşüncesi
kendi içerisinde çelişkilidir.
O halde bireyler ülkeyi daha iyi konuma taşıyacak değişimi neden yapmamış/yapamamıştır?
Bu konuda da bireyi kuşatan bir müşteri-patron ilişkisi önemli bir kısıt oluşturmaktadır. Simitis gibi
uluslararası ilişkilerde başarılı bir Başbakanın bile yurt içinde bürokraside tatmin edici nir değişimi
başaramadığı belirtilmektedir (Papadimitriou & Featherstone 2015).
3. TROİKA ŞARTLILIĞI KAPSAMINDA KAMU YÖNETİMİ REFORMU
Borç verme ve yapısal reform şartlılık ilişkisi Mutabakat Anlaşmalarında (Memorandum of
Understanding-MoU) yer almaktadır. Şu ana kadar 2010, 2012 ve 2015’te olmak üzere üç ana MoU
imzalanmıştır. Bu anlaşmaların taraflarından birisi Yunan Hükümeti, diğeri ise IMF ile Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından temsil edilen Euro bölgesi ülkeleridir. Kamu
yönetiminin modernleştirilmesi hemen hemen tüm mutabakat anlaşmalarında yer almaktadır. Bu
mutabakat metinlerinde, kapsanan süre boyunca çeyreklik dilimler halinde kredinin serbest bırakılması
için tamamlanması gereken şartlar da yer almaktadır.
2010 Yılında imzalanan Mutabakat Anlaşmasının dört bağlığı; 1- Mali konsolidasyon, 2Yapısal mali reformlar, 3-Finansal sektörün regülasyonu ve denetlenmesi, 4- Yapısal reformlar (EC
2010). Yapısal reformlar başlığı altında yer alan konuların başında kamu yönetiminin reformu yer
almaktadır. Bu konuda Parlamentonun çıkarması gereken kanunlar MoU metninde sayılmıştır (EC
2010, 78-84). Buna göre, Parlamento;
2010 Haziran’a kadar, işletim maliyeti ve ücret maliyetini düşürmek
amacıyla, belediyeleri, vilayetleri ve bölgeleri birleştirerek basitleştirecek yerel yönetim
reform yasasını,
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2010 Haziran’a kadar, basitleştirilmiş ödeme sistemi yasasını,
2010 Haziran’a kadar, merkezi idarede fon gerektirecek tüm kararların online
yayımlanmasını sağlayacak yasayı çıkaracaktır.
Ayrıca,
2010 Eylül’e kadar, çalışanların üretkenlik ve iş yükünü yansıtacak şekilde,
tüm temel ödeme ve ek ödemeleri kapsayacak basitleştirilmiş bir ödeme sistemi sürecinin
başlatılması,
2010 Aralık’a kadar, tüm yönetim düzeylerindeki memurlara yapılan tüm
ödemelerin Tek Ödeme Otoritesi tarafından yapılacak şekilde merkezileştirilmesi,
2010 yılı içerisinde kamu satınalımlarında AB direktiflerinin uygulanması ve
e-ihale sisteminin ilk aşamasının tamamlanması şartları bulunmaktadır.
2010 Mutabakat Anlaşmasının şartlarından birisi de saygınlığına güvenilir kişilerce, merkezi
idarenin gözden geçirilerek bir raporun ortaya konulmasıydı. Bu doğrultuda OECD (2011) raporu
üretilmiştir. Yukarda da değinilen bu raporda yer alan hususlar genel başlıklar olarak şöyledir;
1- “Operasyonel etkinliği artırma ihtiyacı, erişilebilir olan verilerin kalitesinin
artırılması, bilgi teknolojilerinin daha iyi kullanımı ve devlet kurumları arasında daha etkili
koordinasyonun sağlanması;
2- İdarenin önemli kısımlarının siyasi manipülasyon ve yolsuzluklara karşı daha
bağımsız hale getirilerek güçlendirilmesi (örneğin, vergi idaresinde);
3- Kadroların azaltılması, performans yönetiminin getirilmesi ve insan kaynakları
stratejisinin oluşturulması;
4- Önemli alanlarda idarenin taahhütleri ile hali hazırda sunduğu hizmet kalitesi
arasındaki performans sonuçlarının gözden geçirilmesi;
2011).

5- İdarenin, dışsal gözden geçirme ve teknik değerlendirmelere açılması” (OECD

Başbakanın önerisi üzerine, 65/2011 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İdari Reform ve
E-Devlet Bakanlığı (Ministry of Administrative Reform and E-Government-MAREG) kurulmuştur
(2015’te kapatılmıştır). Oluşumu, İçişleri, Desentralizasyon ve E-Devlet Bakanlığı altındaki Genel
Sekreterliklerden Kamu Yönetimi ve E-Devlet Genel Sekreterliğinin bakanlığa çevrilmesiyle
gerçekleşmiştir. Bakanlık, idari reform için idari kapasitenin şu dört boyutunu ele alan bir stratejik
plan hazırlamış ve e-devlet ve yeni teknolojilerle de bunu desteklemiştir: 1- İdarenin yeniden
organizasyonu (tüm bakanlıkların değerlendirme raporları ışığında iş tanımlarını da içeren yeni teşkilat
şemalarının ve personel yerleşimi hazırlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri taslaklarının
hazırlanması, % 40 civarında idari yapının azaltılması.) 2- İdari süreçlerin rasyonalizasyonu
(KEP'lerin kurumlarla online olması ve dakikalara inen sürelerde hizmet verebilmeye başlaması,
MAREG kanunuyla, vatandaşların kamu kurumlarınca verilen dokümanları ibraz külfetinden
kurtulması, OECD-MAREG işbirliğiyle idari yükün önemli ölçüde azaltılması.) 3- İnsan kaynağının
optimum kullanımı (yeni bir performans değerlendirme sistemine geçilmesi, üst düzey pozisyonlar
için yeni bir seçme metoduna geçilmesi), 4- Şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmek
(data.gov.gr'nin geliştirilmesi, nüfus veri bankasının özel hukuk tüzel kişilerini de içerecek şekilde
genişletilmesi, Di@vegeina sitesinin kalitesinin iyileştirilmesi (Mitsotakis 2014).
Hükümetin, AB Komisyonu memurlarıyla doğrudan irtibatlı olarak çalışmak üzere kurması
gereken görev gücü grupları arasında, kamu yönetim reformunun da hızlı şekilde uygulanmasını
sağlamak için bir görev gücü kurma şartı bulunmaktadır.
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2012 yılında imzalanan Mutabakat Anlaşmasını değerlendiren bir AB Komisyonu raporu (EC
2012) ise; Yunanistan’ın o ana kadar karışık sonuçlar elde ettiğini belirterek, uygulamayı
etkisizleştiren faktörler arasında siyasi istikrarsızlık, sosyal huzursuzluklar, idari kapasite ve resesyonu
saymaktadır. Raporda; olumlu karşılanan reformlar arasında asgari ücretin düşürülmesine ilişkin
yasanın çıkarılması yer almakta, olumsuz değerlendirilen konular arasında ise kamu istihdamının
istenilen ölçüde azaltılamaması, sosyal gruplar arasında en alttakilere devlet yardımlarının
ulaştırılmasına ilişkin bir stratejinin olmaması gibi konular yer almaktadır. Merkezi idarenin ve yerel
yönetimin yeniden yapılanması çalışmalarının OECD (2011) raporu doğrultusunda devam ettiği
belirtilmektedir.
Ağustos 2015’te üç yıllık imzalanan Mutabakat Anlaşmasına göre taahhüt edilen dört reform
alanı şunlardır: 1- Mali sürdürülebilirliğin tesisi, 2-Finansal sürdürülebilirliğin korunması, 3-Büyüme,
rekabet ve yatırım, 4-Modern bir devlet ve kamu idaresi. Reform sürecinde devlet memurlarının ömür
boyu istihdamı konusu önemli tartışma konusu oluşturmuştur. OECD’nin 2016 yılı Yunanistan’ın
ekonomik incelemesinde yer alan tavsiyeler arasında ömür boyu istihdamın kaldırılması yer
almaktadır (OECD 2016).
a.

Personel Reformu

Yunanistan'a verilen kredi koşullarını düzenleyen tüm Memorandumlarda idarenin reformu
merkezi yerdedir. OECD raporu doğrultusunda oluşturulan Task Force-GR 2012/2013 idari

reformu gözetlemekte ve desteklemektedir. 2011'de başlanan teşkilat yapılarının gözden
geçirilmesi 3943 ve 3979 sayılı yasalarla tamamlanmış, kurumlar kısmına geçilmiştir. Yeni
organizasyon şemaları hazırlanmış, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış,
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya
başlanmıştır. Birimlerin birleştirilmesi, iptali, personel sayısının belirlenmesi, personel
transferi veya çıkarılması üzerinde çalışılmış, eğerlendirme prosedürü ASEP gözetiminde
Fransız uzmanlar tarafından yapılmıştır. Yapılanma enflasyonist baskıyı kontrol etme, gerekli
nitelikleri taşıyanlara fırsat yaratma, sorumlulukları netleştirme, yapı, yetenek ve
sorumluluğun parçalılığını azaltma ve birim ve üst düzey pozisyonları azaltarak kaynak
sağlama amacı gütmektedir (Spanou 2014). Bu kapsamda personnelle ilgili yayımlanan
mevzuat ve içerikleri özetle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo: Yunanistan’da Kamu Personel Reformuyla İlgili Bazı Düzenlemeler
Kanun:
3833/2010

•
Kamu sektöründe maaşları değişik şekillerde düşürmüştür,
•
Kamu sektöründe istihdam ve atamaları 2010 yılı için durdurmuştur
(eğitim, sağlık ve güvenlik hariç),
•
Kamuda işe alım/İşten ayrılma oranını 1/5 olarak belirlemiştir (eğitim,
sağlık ve güvenlik hariç),
•
Belirsiz süreli, belirli süreli ve proje bazlı sözleşmelilerin istihdamında
2010 için % 30 azaltım getirmiştir.

Kanun:
3899/2010

•
2011 yılı (ve sonrası) için, kamu sektöründe ücretlerde % 0’lık artış ve
maaşlarda düşüşü düzenledi,
•
1/5 istihdam kuralına konulan istisnaları kaldırdı,
•
Kamuda belirli süreli ve proje bazlı sözleşmelilerin istihdamında 2010’a
oranla 2011’de % 15 ek azaltım getirdi.
•
Kamu sektöründe haftalık çalışma saatini 35,5’tan 40 saate çıkardı.

Kanun:
3979/2011
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•
Personel yığılmasının maliyetini düşürmek amacıyla, bu statüye
alınanlara temel ücretin % 60’ının ödendiği “rezerv” sistemini getirdi,
•
Rezerv sisteminde olanların gönüllü ayrılmalarını düzenledi,
•
2012 için kamu sektöründe ayrılmalar yerine 1/10 istihdam kuralını
getirdi,
•
1/5 kuralına istisnaları 2015’e kadar kaldırdı.
•
2016’ya kadar yerel yönetimlerde işe alımları durudurdu.
•
Kamu sektöründe personel hareketliliği getirdi.

Kaynak: Georgiadou 2016.
Sonuç olarak, idari kapasite ile personel reformu bütün olarak görülmekte, kapasite
yetersizliği karşısında kapasitenin ve devlet mekanizmasının kalitesinin artırılması öncelikli reform
stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Devletin aşırı büyümüş ölçeğini azaltmanın daha yönetilebilir hale
geleceği düşüncesi bulunmaktadır. Bu kapsamda, devletin, topluma karşı sorumlu ve hesap verebilir
şekilde etkin ve etkili şekilde ihtiyaca cevap verebilmesi için kapasitesinin artırılması, kamu
hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve profesyonelleştirilmesi önemli konular olarak ortaya
çıkmaktadır. (Makrydemetres vd. 2016).
b.

Yerel Yönetimler Reformu

Troyka şartlarının en önemlilerinden birisi yerel idare reformudur. Bu kapsamda yerel idari
birimlerin birleştirilerek bütçe maliyetinin düşürülmesi, buna ilişkin yasanın çıkarılması Yunanistan
devletinden talep edilmiştir. Bu şart doğrultusunda Yunanistan patlamentosu gerekli yasayı çıkararak
belediye sayısını 1.034’ten 325’e düşürmüş, 54 vilayet idaresi 13 bölgeye dönüştürülmüş, daha önce
merkezi yönetimin taşra uzantısı olan 13 bölge ise 7’ye düşürülerek Desantralize İdari Otorite olarak
adlandırılmıştır (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2: Kallikratis Programına Göre Taşra Teşkilatı ve Yerel İdare Reformu
Önceki Yapı
Şimdiki Yapı
13
Bölgeler
7
Desentralize İdari Otoriteler
54
Vilayet İdareleri
13
Bölgeler
(2. düzey yerel idareler)
(2. düzey yerel idareler)
1034
Belediye ve Topluluklar
325
Belediyeler
(1. düzey yerel idareler)
(1. düzey yerel idareler)
Kaynak: MoI 2012.
c.

Troyka gözetiminde ulaşılan ekonomik sonuçlar

Şartlılık kapsamında ilk reform alanı vergi konusudur. Yunanistan'da bütçe, kriz öncesinde
çoğu zaman indikatif bir gösterge niteliğindeydi. Kurumlar, merkezi idare desteklerine bağımlı,
borçlanmalarda devlet garantisi, gerçekleşme sonrası soft değerlendirme geçerliydi. Bu nedenle de,
bütçeler tutmuyor, etkinlik ve sonuçları değerlendirmek mümkün olmuyor, kamu sektörü gelir
politikasıyla uyumsuz şekilde gitgide büyüyor, "Greek" istatistikler bütçe sonuçları konusunda geç ve
yanlıştı. Kriz öncesinde bu yapıyı iyileştirmeye dönük 2005'te Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kanunu
(Law on Public Enterprises) kabul edilmiş (iyi uygulanmamıştır) ve 2008'de, hiç uygulanmayan,
Kamu Kurumları Kanunu (Law on Public Entities) kabul edilmiştir. Bu kanunlar bakanlıklar arası
kurulların kurulmasını ve bütçenin uygulanması için Maliye Bakanlığının güçlendirilmesini
öngörmüştür. Diğer taraftan reform önündeki engeller arasında yapılandırılacak kurumların kendileri
(çalışanlar, seçilmiş valiler, yönetim, işçi sendikaları), bu kurumları denetlemekle görevli bakanlıklar,
medya sayılabilir (Alogoskoufis 2014).
OECD KDV, sosyal güvenlik primleri ve kurumlar vergisinin düzgünce toplanması
durumunda vergi gelirlerinin %4.5 artacağı tahmin etmiştir.
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Ekonomi, 2013 yılında birincil fazla vermiş, bono spreadleri ve faiz oranları düşmüş ve 2010
yılından sonra 2014 Nisanında Yunanistan 2 milyar Euro'luk beş yıl vadeli bono ihracıyla ilk kez
sermaye piyasasına girebilmiştir (Mitsotakis 2014). Aşağıda, grafikte, Yunanistan’ın 10 yıllık hazine
bonosu getiri oranının kriz boyunca seyri görülmeke, kriz sonrasında Yunanistan’ın borçlanabilme
maliyetinin kriz öncesi duruma doğru düştüğü görülmektedir (Investing 2017).

Grafik: 2006-2017 Yunanistan 10 Yıllık Hazine Bonosu Getiri Oranları
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Yunanistan’da kriz sonrası reform diğer Güney Avrupa ülkelerinde olduğu gibi iki ana alana
odaklanmıştır: idarenin reformu ve hükümetin organizasyonu. İdarenin reformumda Yeni Kamu
Yönetimi ve Neo-Weberyen unsurlar belirleyici iken hükümetin organizasyonunda merkezileşme
ağırlık kazanmıştır (Sotiropoulos 2015, Featherstone 2014). Başbakanlık, koordinasyon işlevinin en
önemli kurumu olmakla birlikte bu koordinasyon Yunanistanda daha çok kanun tasarıları
hazırlandıktan sonra diğer bakanlıklarla koordinasyon şeklindedir. Yine, üyeleri bakanlar olan
komiteler olmakla birlikte bunlar yılda nadiren toplanmaktadır. Diğer Güney Avrupa ülkelerinde, üst
düzey kamu görevlilerinden oluşan komiteler de olmakla birlikte, Yunanistan’da daha tepeden inme
bir karar mekanizması bulunmaktadır. Kriz sonrasında Başbakanlık Ofisinin işlevi artmıştır. Yine,
aciliyet nedeniyle Yunanistan’da Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri önemli bir yönetim aracı olmuştur.
Ancak bu durum, Parlamentoyu sadece kabul-ret oylamasına indirgediği ve sosyal tarafları kenara
ittiği gerekçesiyle eleştirilmektedir (Sotiropoulos 2015).
YKY eğilimi en fazla dışsal etkinin de sonucu olarak bütçe konusunda gözlenmiştir. Troyka
gözetiminde sıkı bütçe tedbirleri geliştirilmiştir. Ancak, Maliye Bakanlığının yeteri kadar
güçlendirilmemesi nedeniyle gelişim kırılgan, gözetim gevşer gevşemez "normal" haline dönmeye
meyillidir. Bu nedenle idari reforma acil ihtiyacın sürdüğü ileri sürülmektedir (2014
değerlendirmeleri) (Alogoskoufis 2014). Reformlardan önce, merkezi idarede, daire başkanlıklarının
%20’sinde alt çalışanı olmayan başkanlar bulunurken üçte birinin sadece bir adet elemanı
bulunmaktaydı. Rasyonalizasyon kapsamında %40’dan fazla birim ortadan kaldırılmıştır
(Makrydemetres vd. 2016).
4. SONUÇ
Kriz toplumsal, bu nedenle çok yönlü bir olgudur. Bunlardan bürokrasinin kalitesi ve
ekonomik etkinlik birinci derecede gözlemlenen ve ölçüme uygun olanıdır. Yapısal programlar
sonucunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre faiz oranlarının değişimi kolayca
gözlenebilmektedir. Kamu yönetimi reformu tüm Mutabakat Anlaşmalarında yapısal reformların temel
bileşenidir.
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Ekonomi kurumlarının piyasalara verdiği güvene göre kriz koşullarındaki değişim de kolayca
gözlenebilmektedir. ELSTAT’a güven, bu kurumun bağımsızlığı ve verilere erişimi kredi verenlerin
gündeminden düşmemiş, Yunanistan hükümetiyle mutabakat aranan konulardan olmuştur. Aynı
şekilde, düzenleyici kurumlar da yakından izlenmektedir.
Bürokrasinin harcamalarının boyutu, organizasyonunun basitliği-karmaşıklığı ve bunun
sonucunda denetlenebilir olup olmamasına göre piyasalar tepki vermektedir.
Diğer taraftan, kriz içinde olan bürokrasinin kriz çıkarması, bu yapıya götüren dinamikleri göz
ardı etmeye neden olmamalıdır.
Bunlardan birisi konsensüsü önleyen ve ülke kuruluşundan itibaren 200 yıldır süren
gelenekçiler-modernistler ikilemidir. Bu ikilem içinde gerekli reformların zamanında yapılmaması
değişime karşı dinamiği güçlendirmektedir.
Yakın tarihteki otoriter rejim deneyimi de rasyonel değişimi önlemiştir. Gelen iktidar birlikte
çalışabileceği personeli istihdam etme, iktidardan ayrılırken kadrosunu yerleştirme/ kendi tortusunu
bırakma eğiliminde olmuştur.
Yine sosyal politika eksikliği de önemli bir nedendir. Kamuda istihdam işsizliği absorbe
etmek için kullanılan bir yöntem olmuş, kamu idaresinin rasyonel idare edilmemesi makul
görülmüştür. Bunlar da işten çıkarma, maaş kesintisi vb. sonuca yol açacak reformları olanaksız hale
getirmiştir. Tüm bu durumun günümüz kuşaklarına yüklediği yük ise, işten çıkarmaların işsizliğin en
yüksek olduğu zamanda yapılmak, devletin tasarruf tedbirlerinin de toplumun devletin sosyal
harcamalarına en çok ihtiyaç duyduğu ekonomik kriz döneminde uygulanmak zorunda bırakılmasıdır.
Bu anlamda tedbirler krizi hafifletici değil ağırlaştırıcı etki yapmış, reformun toplumsal maliyeti
beklentinin üzerinde gerçekleşmiş, insan hakları ve demokratik kurallar günün aciliyeti karşısında göz
ardı edilmiştir.
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Bir ulusun coğrafyasını bilmek, onun dış politikasını bilmektir…
NAPOLYON BONAPART
ÖZ
ABD, Çin, Rusya ve AB kendi ulusal çıkarları çerçevesinde küresel etkiye yönelik vizyonlar ortaya koymaya
çalışmış ve stratejiler geliştirmiştir. Türkiye’nin konumu ele alındığında görülmektedir ki; bu oluşumlar arasında kimi
zaman işbirliğine dayanan, kimi zaman örtülü çatışmaların görüldüğü ama temelinde rekabetin olduğu strateji savaşları
yaşanmaktadır. Bu oluşumlar arasında devam eden ve uzun yıllar sürmesi beklenen strateji savaşlarının kazananın kim
olacağını şimdiden öngörmek zordur. Ancak bu olayın, küresel dengede de etkileri olacağı, dahası yeni düşmanlıklar
yaratabileceği gibi sürpriz ittifaklara da kapı aralayabileceği beklenmelidir.
Bu rekabette Türkiye’nin yerinin ne olduğu ne kadar anlaşıldığı bunu ne kadar kavrayabildiği sorusunun cevabını
bulması gerekmektedir. Küresel değişiklikler ülke iç politikasında kendisini olumlu ve olumsuz şekilde gösterecektir.
Anahtar Kelimeler: AB, Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Birliği, Jeopolitik Konum, Küresel Strateji.

EU, Shanghai Cooperation Organization and Eurasia Formation of Turkey’s Position
Abstract
US, China, Russia and the EU have tried to put forward their own national interests within the framework of the
vision for global impact and developed strategies. When we look at Turkey’s position; it is possible to see war of strategies
among these powers, based on cooperation between these structures as well as the implicit conflict. However, there is
always a competition is there.but make war strategy on the basis of competition is there. In this on-going formation expect
to confirm for many years it is difficult to predict in advance who will be the winner of new war strategy. However, this
event will have an impact on the global balance, such that alliance and new hostilities can be expected.
This competition it should be can be answered to the question what Turkey's position should be. Global change
will manifest itself in the form of positive and negative internal politics of the country.
Keywords: EU, Shanghai Cooperation Organization, the Eurasian Union, the Geopolitical Location, the Global Strategy.

1. GİRİŞ
Küresel ekonominin gün geçtikçe güçlendiği bir ortamda devletlerin yanı sıra uluslararası şirketlerin de
söz sahibi olmaya başladıklarını görüyoruz. Bu durum devletlerin kendi aralarındaki stratejik planların
oluşturulmasında önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İbn-i Haldun’un “Coğrafya bir kaderdir” sözü
AB, Avrasya Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi oluşumların alt yapılarında etkili bir argüman olsa da
uluslararası çıkarların belirlenmesinde coğrafya tek başına yeterli değildir. Coğrafi-jeopolitik konum bu
oluşumlar içinde yer almamızı sağlayan birincil unsur olmasına rağmen siyasal güç dengeleri ve eko-politik
süreç mevcut ilişkilerimizin açıklayıcısı niteliğindedir. Dolayısıyla Türkiye’nin bu oluşumlar içindeki
konumuna kendi ekonomik gücü değil, uluslararası büyük çıkar çevreleri yön verecektir.
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AB, ABD, Çin ve Rusya her birinin kapasitesine, ihtiyacına ve çıkarına göre şekil verdiği, başarabilmek
için kimi zaman rekabetten kaçmadığı kimi zamansa işbirliği yolları aradığı strateji savaşlarında (Bilgin, 2013:
49) Türkiye’nin yerinde politikalar takip etmediği kanaati hakim olmaktadır. Batı II. Dünya Savaşı sonrasında
savaşın yarattığı yıkımı başarılı bir şekilde atlatırken, Türkiye Batılı Devletlerin kaydetmiş olduğu ilerlemeden
oldukça uzak kalmıştır. Aşağıda bahsedeceğimiz örgütlerin hikayesine baktığımızda oluşum aşamalarında
Türkiye’nin yer almadığını görmekteyiz. Bunu uzun vadeli strateji geliştirmememize veya nispeten güdümlü
politika takip etmemize bağlayabiliriz.
2. AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa bütünleşmesinin tarihsel kökenleri XIII. yüzyıla dayanmaktadır. Roma İmparatorluğu’nun
yıkılmasından sonra Orta Çağ dünyasında ilk büyük birliği oluşturan Charlemagne papalık tarafından
kutsanarak “Büyük İmparator” adı altında bu sahaya hükmetmeye başlamıştır. Kendinden sonra Avrupa’yı
doğu, batı ve kuzey olarak üç oğlu arasında paylaştırarak yönetmeye başlamıştır. Günümüz Avrupası’nın
temelini bu akraba bağı oluşturmaktadır. Avrupa fikri birleşme ve uzlaşı kavramlarından ziyade, çatışma ve
karşıtlıkların hakim olduğu bir oluşumdur (Delanty, 2004: 3). Avrupa her ne kadar siyasi bölünmüşlük içinde
görünse de kültür ve kan bağıyla birbirinden kopamamıştır. Sanayi Devrimi burjuvazisi dahi bu yapıyı
desteklemiş ve iki savaşın da yıkıma uğrattığı Avrupa’dan elli yıl içinde birleşik bir Avrupa ortaya çıkmıştır.
Avrupa’nın hem ekonomik hem de siyasal olarak bir araya gelebileceği düşüncesi İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra taraftar toplamaya başlamıştır. Avrupa, yaşadığı iki büyük savaş ve beraberinde getirdiği iki
büyük yıkım ile kıtada barışın kalıcı olmasını sağlayacak uluslarüstü bir güce ihtiyaç duymuştur (Koç, 2004:
55).
Savaş sonrası oluşan yeni düşmanlıklar göz önüne alındığında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa
bütünleşmesinin önemi sıkça anılmaya başlanmış ve Avrupa’da “sürekli barışın sağlanması” yönünde adımlar
atılmıştır. Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa’da barışın ve güvenliğin sağlanmasının tek yolunun, ülkelerinin
ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesinden geçtiğine inanmışlardır (Özgür, 2011: 20).
29 üye ülkeye sahip, ekonomik ve politik bir alan olan Avrupa Birliği’nin oluşumunda bazı mihenk
taşları bulunmaktadır. Birliğin oluşum sürecini incelediğimizde;
2.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nun kurulması yönündeki ilk girişim başlatılmış ve Avrupa ülkelerine yapılan çağrıda, savaş
sanayinin ana maddeleri olan kömür ve çeliğin üretim ve kullanımının uluslarüstü bir organın sorumluluğunda
yönetilmesi önerilmiştir (Kılıç, 2002: 43).
Schuman’ın bildirisi Avrupa ülkelerinde kapsamlı bir şekilde tartışıldıktan sonra, 18 Nisan 1951
tarihinde Paris’te; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg arasında AKÇT’yi kuran
antlaşma imzalanmıştır (Yenigün, 2002: 29). İmzalanan Paris Antlaşmasıyla savaşın ana hammaddelerini
oluşturan kömür ve çeliğin akit devletlerin yetki ve kontrolünden alınarak, uluslarüstü içerikli bir otoriteye
devriyle birlikte, Avrupa bütünleşmesinin temelleri atılmıştır (Arıkan, 2005: 15).
AKÇT 1952 yılında çalışmaya başlamış ve ülkelerin yasama organlarında gerekli düzenlemeleri
yapmalarının ardından, Avrupa’da 1958 yılında kömür çelik ürünlerinde bir “ortak pazar” kurulması mümkün
olmuştur (Karluk, 2003: 8). AKÇT’nin amaçları, Schuman Bildirisi ile paralel olarak, Paris Antlaşmasında şöyle
belirlenmiştir (DPT, 1993: 41):



Kömür ve çelik ile yan ürünlerini içeren bir ortak pazar kurulması,
Üye devletlerde ekonomik gelişmeye, istihdama ve yaşam standardının yükselmesine katkıda
bulunmak,
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İstihdamın sürekliliğini koruyarak üye devletlerin ekonomilerinde sürekli ve önemli bozulmaları
önlemek,
Uluslararası ticaretin büyümesini teşvik etmek,
Tüketicilerin, üretim kaynaklarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamaktır.

AKÇT’nin en önemli hedefi ise ulus devletlerin çıkar amaçlı çatışmalarını önlemek için savaş sanayinin
temelini oluşturan bu iki sektörün uluslarüstü kontrolünü sağlamak ve Avrupa’da yeni bir savaşın çıkmasını
önlemektir (Bozkurt, 1997: 68–69). 1952’de yürürlüğe giren ve 50 yıl süreyle geçerli Paris Antlaşmanın hukuki
varlığı 2002 yılında sona ermiştir (Bilici, 2004: 33).
2.2. Roma Antlaşması (Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması)
AKÇT’nin devamı olarak, tüm ekonomik faaliyetlerde birleşme umudu ortaya çıkmıştır. Altılar olarak
bilinen Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa, Lüksemburg ve İtalya, 25 Mart 1957 İtalya’nın başkenti Roma’da
bir araya gelerek Roma antlaşması imzalamışlardır (Berksoy ve Işık, 2006: 17). İmzalanan antlaşma ile Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) adında iki yeni topluluk kurulmuştur
(Karluk, 2003: 14).
AET’nin nihai hedefi Avrupa’nın siyasi bütünlüğe ulaşmasıdır. Bu hedefe varmak için öngörülen
ekonomik dengeyi sağlamak üzere ilk araç olarak üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve
emeğin serbestçe dolaştığı bir ortak pazar ve gümrük birliği kurulması öngörülmüştür. Roma Antlaşması’nın 2.
maddesinde AET’nin hedefi; ortak pazarın kurulması ve üye devletlerin ekonomik politikalarının giderek
yaklaştırılması suretiyle, topluluğun bütünü içinde ekonomik etkinliklerin uyumlu olarak gelişmesini, sürekli ve
dengeli bir yayılmayı, artan bir istikrarı, yaşam düzeyinin hızla yükseltilmesini ve birleştirdiği devletler arasında
daha sıkı ilişkileri gerçekleştirmektir (Kılıç, 2002: 43).
2.3. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)
1957’de Roma’da imzalanan antlaşmayla kurulan EURATOM’un amacı atom enerjisinin barışçı
amaçlarla kullanımını geliştirmek olarak belirtilmiştir. Antlaşmanın 1. maddesi EURATOM’un temel hedefi
olarak, nükleer endüstrinin süratle kurulması ve gelişmesi için gerekli şartların gerçekleştirilmesi yolu ile üye
ülkelerin yaşam seviyelerinin yükseltilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi olarak belirtilmektedir
(Kılıç, 2002: 44).
Topluluğun görevi, nükleer sanayilerin kurulması ve hızlı gelişimi için gerekli şartların hazırlanması
suretiyle, üye devletlerde hayat standardının yükselmesine ve ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
olacaktır (DPT, 1993: 329).
1 Temmuz 1967 tarihinde yürürlüğe giren Füzyon Antlaşması ile üç ayrı ortaklık, hukuki varlıklarını
korumalarına rağmen bazı konularda birleştirilmiş ve ortaklıklar topluca “Avrupa Toplulukları” adını almıştır.
Üç topluluğun yürütme ve karar organları, Avrupa Toplulukları Komisyonu ve Konseyi adı altında
birleştirilmiş, aynı zamanda toplulukların bütçelerinin de birleştirilmesi yoluna gidilmiştir (Bilici, 2004: 33).
Füzyon Antlaşması ile birlikte Avrupa topluluklarına tek bir Konsey ve tek bir Komisyon kurulmuştur.
2.4. Avrupa Tek Senedi
17 Şubat 1986’da Lüksemburg’da ve 28 Şubat 1986’da Lahey’de imzalanan ve 1 Temmuz 1987
tarihinde yürürlüğe giren antlaşmadır. Ayrıca, Avrupa Parlamentosunun karar alma mekanizmasındaki rolü
güçlendirilmiş ve nitelikli çoğunlukla karar alma usulünün geçerli olduğu alanların sayısı artırılmıştır (DPT,
2004: 2). Avrupa Tek Senedinin amaçları arasında Avrupa Topluluğu’na üye devletlerin arasındaki bağların sıkı
tutulması gerektiği, ortak pazar ve ekonomik ve parasal birlik hedefi vardır (Dura ve Atik, 2003: 46).
1980’li yıllar, AB’ye giden yolda reform ve atılım yılları olmuştur. Özellikle ekonomik alanda Roma
Antlaşması’nda 1960’lı yılların sonu itibariyle kurulması hedeflenen ama başarılamamış olan “ortak pazarın”
1992 yılı sonuna kadar kurulması için yapılması gerekenler tespit edilmiş ve “Beyaz Kitap” adında
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yayınlanmıştır. Belge bu amaçla, malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı önündeki fiziki,
teknik ve mali nitelikli tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizmiştir (Fişne, 2003: 61).
2.5. Maastricht Antlaşması
7 Şubat 1992’de imzalanan “Avrupa Birliği Antlaşması” olarak bilinen Maastricht Antlaşması AT’de
ekonomik ve siyasal entegrasyonun tam olarak gerçekleştirilmesi için hazırlanan en önemli belgedir. İki yüz
maddeyi ve çok sayıda ek protokolü içeren antlaşma, üye ülkeler arası iki yıla yakın sürecek müzakere
sürecinden sonra varılan bir uzlaşı niteliğindedir. Bununla tüm AT sistemi için geçerli ortak hükümlerin yanında
üç topluluğun (AET, AKÇT, AAET) antlaşmalarını çeşitli değişikliklerle güncelleştirerek bir işlevsel “Tek
Avrupa Topluluğunun” belirginleşmesi sağlanmıştır (Canbolat, 1994: 194–195).
Maastrich Antlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Birliğin ana hatları belirlenerek, tek bir para (avro) ve
tek bir merkez bankası (European Central Bank-ECB) kurulmasına yönelik adımlar atılmıştır (Yenigün, 2002:
31). Söz konusu Antlaşma; 200 maddesi, 17 ek protokol ve 33 adet ekiyle Roma Antlaşması’nda yapılan en
önemli ve karmaşık hükümleri içeren 10. değişikliktir. AT’nin iç bütünleşmesinde, AB’nin hukukî temellerinin
atılması açısından bir dönüm noktasıdır. Bu hukukî dönüşüm, “Ekonomik ve Politik Birliğin” kabul edilmesiyle
Roma Antlaşması’nın değişimidir (Arslaner, 2004: 8). Antlaşma ile Topluluğa “Avrupa Birliği” adı verilmiş ve
Roma Antlaşması metninde geçen AET adlandırmasının AT olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır (Manisalı,
1995: 34).
2.6. Amsterdam Antlaşması
Amsterdam Antlaşması, 2 Ekim 1997 tarihinde Amsterdam’da imzalanan ve 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe
giren antlaşma olarak, Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Topluluklarını kuran antlaşmalara değişiklikler
getirmiştir. Antlaşmayla nitelikli çoğunlukla karar verilen alanların ve Avrupa Parlamento’sunun karar alma
sürecindeki rolünün artırılması sağlanmıştır. Antlaşma, topluluğun istihdam, ortak ticaret politikası, halk sağlığı,
çevre ve tüketicinin korunması alanlarındaki yetkilerinin daha hızlı ilerlemek isteyen ülkelere belli koşullar
altında verilmesine imkân tanıyan maddeler içermektedir (DPT, 2004: 2).
Amsterdam Antlaşması ile Özgürlük, Güvenlik ve Adalet, Avrupa Birliği ve Avrupa Vatandaşlığı,
Uyumlu ve Etkin Bir Dış Politika, Birliğin Kurumları, Daha Sıkı İşbirliği ve Etkinlik, Antlaşmaların
Basitleştirilmesi gibi yeni düzenlemeler getirilmiştir (Kılıç, 2002: 53).
2.7. Nice Antlaşması
AB’yi şekillendiren en son antlaşma olarak, 26 Şubat 2001 tarihinde imzalanan ve 1 Şubat 2003’te
yürürlüğe giren Nice Antlaşması, AB bünyesinde önemli kurumsal reformlar yapmıştır (DPT, 2004: 3). Avrupa
Birliği’nin kurucu antlaşmalarını düzenlemek için kabul edilmiş bir antlaşmadır. Nice Antlaşması'nın temel
amacı, Avrupa Birliği'nin kurumlarını, genişlemelere ayak uydurabilmesi için yenileyip güçlendirmektir.
Antlaşma ile avro adlı ortak para birimini ve Avrupa Birliği’nin üç sütununu oluşturan Maastricht Antlaşması
(Avrupa Birliği Antlaşması) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom enerjisi Topluluğunu kuran
Roma Antlaşması’nın maddeleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır.
2.8. Lizbon Antlaşması
Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısında önemli değişiklikler öngören Lizbon Antlaşması 13 Aralık 2007
tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma ile AB’nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve
birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflenmiştir. Lizbon Antlaşması ile Avrupa
Topluluğu'nu kuran Antlaşma'nın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirilmiştir
(ab.gov.tr, 2016).
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2.9. Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci
22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde belirlenen Kopenhag Kriterleri siyasi,
ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır (ombdusman.gov.tr,
2016):
Siyasi Kriter: Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve
korunmasını garanti eden kurumların varlığı ve istikrarlı işleyişi.
 Ekonomik Kriter: İsleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra AB içindeki piyasa güçleri ve
rekabet baskısına karsı koyma kapasitesine sahip olunması.
 Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi (Müktesebat Uyumu): Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin
amaçlarına uyma dâhil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunması.
Genişleme süreci, 1969 yılında De Gaulle’ün Fransa Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra
başlamıştır. 1 Ocak 1973’te İngiltere, İrlanda, Danimarka; 1 Ocak 1981’de Yunanistan; 1 Ocak 1986’da
İspanya, Portekiz; 1 Ocak 1995’de Avusturya, Finlandiya, İsveç; 1 Mayıs 2004’te Macaristan, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Malta, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; 1 Ocak
2007’de Romanya ve Bulgaristan üye olmuştur (wikipedia, 2016). Ekim 2005’te katılım müzakerelerine
başlayan Hırvatistan 9 Aralık 2011’de Katılım Antlaşmasını imzalayarak 2013 yılında birliğe üye olmuştur. Son
olarak 20 Eylül 2016’da Bosna Hersek’in tam üyelik başvurusunun kabul edilmesinin ardından Avrupa Birliği
29 üyeli bir birlik haline gelmiştir (ab.gov.tr, 2016).


Birliğe katılmayı bekleyen beş aday ülke vardır. Bunlar: Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan
ve Türkiye’dir. İzlanda müzakereleri askıya almıştır. Kosova olası resmi aday olarak tanımlanmıştır (europa.eu,
2016). 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda İngiltere’nin birlikten ayrılma kararı alması
birlik tarafından ekonomik değil siyasi bir tutum olarak algılanmıştır. AB İngiltere’ye ABD’nin “truva atı”
olarak bakması İngiltere’nin birlik içindeki isteksizliğini perçinlemiştir. AB içinde Almanya ve Fransa merkezli
güç oluşumu ve avro/dolar arasındaki gerginliklerin kendisini olumsuz etkileyeceğini düşünmekteydi.
İngiltere’nin AB ekonomisindeki payı % 45’ler seviyesindeyken, Çin ve Hindistan’daki ekonomik gelişmelere
eğilerek payını bu bölgede arttırmayı (Şanghay İşbirliği Örgütü ile) hedeflemektedir.
3. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
“Şanghay Beşlisi” mekanizması, ilk olarak Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile Çin
arasındaki sınır bölgesinde silahsızlanma ve güven artırma temelinde oluşturulmuştur. Soğuk Savaşın sona
ermesinden sonra bölgesel ve uluslararası durum belirgin bir şekilde barış ve gelişme sürecine girmiştir. Beş
komşu ülke -Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan- arasında karşılıklı güven, dostluk ve
işbirliğinin, iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi sorunu gündeme alınmıştır. Beş devlet başkanı, 1996
Şanghay ve 1997 Moskova toplantılarında önemli bir tarihi aşamayı başlatan ve “Şanghay Beşlisi”
mekanizmasını ortaya çıkaran “Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Artırılması Antlaşması” ve “Sınır
Bölgelerinde Askeri Gücün Azaltılması Antlaşmasını” imzalamıştır (Özberk, 2010: 50).
Üçüncü toplantı 3 Temmuz 1998’de Kazakistan’ın başkenti Almatı’da olmuştur. Bu toplantıda bir kez
daha sınır ve savunma konularından daha geniş çerçeveye açılınmış, ekonomik işbirliği konusundaki
antlaşmalar daha ön plana alınmıştır. Bölge kalkınmasını sağlamak için ekonomik işbirliğine gerek olduğu
vurgulanarak, bu doğrultuda 3000 km’lik Kazakistan’dan Batı Çin’e gidecek büyük bir boru hattı yapılması
gündeme gelmiştir. Görüşmelerde aynı zamanda uluslararası suçlar ve dinci akımlarla mücadele gibi konular
gündeme gelmiştir. Almatı Zirvesi sonrasında, sınır sorunları için önemli adımlar atılmıştır. Kazakistan ve Çin
arasındaki sınır meselesi halledilmiştir (Akman, 2015: 313).
Boris Yeltsin ve Jiang Zemin'in de katıldığı ve Şanghay Beşlisi'nin 25 Ağustos 1999 tarihinde Bişkek'te
gerçekleştirilen Dördüncü Zirvesi, Amerikan karşıtı politikaların yoğun olarak vurgulandığı bir toplantı
olmuştur. Çok kutupluluğun öneminin vurgulandığı zirve, insan hakları ihlali iddialarının herhangi bir ülkenin
içişlerine karışmak için bahane olamayacağının altını çizmiştir. Bişkek Zirvesi o zamana kadar yapılan Şanghay
toplantıları içerisinde en sert Amerikan karşıtı bir tavrın sergilendiği toplantı olmuştur (Çolakoğlu, 2004: 179).
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Şanghay Beşlisi Dördüncü Zirveye dek grup içinde yaşanan sınır sorunları, askersiz alanlar oluşturma,
azınlıklarının sınır geçişleri gibi iç hesaplaşmalara yönelik sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir topluluk niteliği
taşımaktaydı. 1999 yılının Ağustos ayında yapılan Bişkek Zirvesi’nde üye devletler ortak bir deklarasyon
yayınlayarak terörizm, ayrılıkçılık, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yasadışı göç ve dini aşırıcılıkla
mücadele konusunda işbirliği yapacaklarını duyurdular. Bu kararı 2000 yılında üye devletlerin ortak bir Anti
Terörizm Merkezi kurma kararı izlemiştir (Oğan, 2009: 30-31).
5 Temmuz 2000 tarihinde, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan Beşinci Zirveye Şanghay
Beşlisine üye devletlere ek olarak Özbekistan’ın çağırılması ve zirve sonucunda Duşanbe Deklarasyonu olarak
anılan deklarasyon imzalanması toplantıya damgasını vurmuştur (Akman, 2015: 313). Deklarasyonda ilk dört
zirvenin değerlendirmesi yapılmış, karşılıklı güven ve başarılar dile getirilmiş, etnik ayrılıkçılıkla, uluslararası
terörizmle, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı mülteci hareketleri ile olduğu kadar, dini fanatizmle de
mücadele toplantının temel konularını teşkil etmiştir (Yücel, 2008: 55).
Şanghay Beşlisi’nin Haziran 2001’de Şanghay’da yapılan Altıncı Zirvesinde Özbekistan üyeliğe kabul
edilmiş ve bu bölgesel kuruluşun adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak (ŞİÖ) değiştirilmiştir. Bu zirveden sonra
kuruluşun bölgesel sınır sorunlarını çözmekten daha fazla misyon yükleneceğinin sinyalleri açık bir biçimde
ortaya konulmuştur (Çolakoğlu, 2004: 181).
Özbekistan’ın katılımıyla kuruluşu açıklanan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ikinci toplantısı Haziran
2002 yılında Petersburg’da yapılmıştır. Altı üyenin imzalarıyla, kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ana
sözleşmesi, bu toplantıda imzalanarak resmiyet kazanmıştır. Yapılan bu sözleşmede örgütün amacı, ilkeleri,
yönetim yapısı, işleyiş usulleri belirlenmek olmuştur (Akman, 2015: 313). Mayıs 2003 Moskova Zirvesi’nde
ŞİÖ liderleri, organizasyonun yasal organlarını ve mali yapısını düzenleyen belgeleri onaylamışlardır 1.
ŞİÖ’nün misyonu Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi’nde dönemin Rusya Devlet Başkanı Putin’in “tek
kutuplu dünya kabul edilemez” sözüyle belirtilmiştir (wikipedia, 2016). Bu ifadeden yola çıkarsak, örgütün asıl
amacının ABD karşısında batıya karşı alternatif ve etkili blok oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz.
ŞİÖ ulus-devlet temelinde eşit üyelerin yer aldığı uluslarüstü değil, uluslararası bir örgüttür (Örmeci,
2011). Şanghay İşbirliği Örgütü’nün iki daimi organı bulunmaktadır. Bunlardan ilki Pekin’deki “Sekreterlik”,
diğeri ise Taşkent’te yer alan “Terörizme Karşı Bölgesel Yapı’dır”. Teşkilatın yapısı incelendiğinde üye
devletlerin tamamen eşit haklara sahip olduğu ve kararların uzlaşma ile alındığı görülür.
ŞİÖ’ye üye devletler Rusya, Çin, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’dır. Diyalog
Ülkeleri Türkiye, Sri Lanka, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan ve Kamboçya’dır. ŞİÖ’nün Gözlemci
Devletleri ise Afganistan, İran, Hindistan, Pakistan, Moğolistan’dır (Yardımcıoğlu ve Koçarslan, 2012: 166).
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün en cesur kararı İran’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin iki daimi üyesi
olan Rusya ve Çin tarafından örgüte kabul edilmesi olmuştur. ABD’nin yalnızlaştırma politikası güttüğü İran’ın
bölgesel ve küresel barış, istikrar ve güvenlik amacıyla oluşturulan Şanghay İşbirliği Örgütü’nde yer alması
Rusya ve Çin’in dış politika ve güvenlik önceliklerini yeniden belirledikleri bir milat olmuştur (Adıbelli, 2009:
276-277).
ABD’nin 2001 yılındaki Afganistan’a yönelik askeri harekatıyla başlayan Orta Asya’ya yönelik
politikaları başta Çin ve Rusya olmak üzere bölge ülkeleri tarafından dikkatle takip edilmiştir. ŞİÖ, ABD’nin
bölgeye adımını attığı 2001 tarihinde böyle bir atmosfer içinde kurulmuştur. Yeni Varşova Paktı ya da doğunun
NATO’su söylemleriyle anılan ŞİÖ Avrasya bölgesinin dörtte üçünü ve dünya nüfusunun beşte birini kapsaması
bakımından Orta Asya’da ABD politikaları ve etkilerine karşı ciddi bir mücadele içinde bulunmaktadır (Çakır,
2010: 100-101).

ŞİÖ’nün Organları: Devlet Başkanları Konseyi, Hükümet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Ulusal
Koordinatörler Konseyi, Temsilcilikler Konseyi, Sekretarya, Bölgesel Anti-Terör Ajansı’dır (wikipedia.org, 2016).
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ŞİÖ, kendi üyeleri arasında var olan farklılıkları ekonomik bütünleşme ile ortaklığa ve ileride büyük
olasılıkla ittifaka dönüştürme ve böylece bölgede hem istikrarlı bir kalkınma hem de kapsamlı bir güvenlik ağı
oluşturma potansiyeline sahiptir. ŞİÖ, bölgede ancak bu türden bir bütünleşmeyi gerçekleştirerek NATO’nun
Orta Asya’daki genişleme planlarına alternatif oluşturabilir. Üye devletler potansiyel birikim, deneyim, tecrübe
ve kazançların farkında oldukça ekonomik alanındaki işbirliği mümkün görünmektedir. Var olan enerji
potansiyeli ve dünyanın giderek artmakta olan enerji ihtiyacı da göz önüne alındığında örgütün dünya siyasetine
yön verebilecek bir güç olması kaçınılmazdır (Çomak ve Gökalp, 2009: 344).
Rusya, ŞİÖ’yü ABD’nin küresel etkinliğine karşı askeri ve politik yönlerden güçlü bir blok yapmak
istemektedir. Ancak Rusya’nın bu isteğini engelleyen beş faktör bulunmaktadır (Çakır, 2010: 101):
 Birincisi, Çin, Rusya’nın ŞİÖ ile ilgili beklentilerini paylaşmamaktadır. ŞİÖ’nün politik ve askeri
bir ittifak olmasından ziyade Çin, ŞİÖ’yü bir ekonomik örgüt olarak görmek istemektedir.
 İkincisi, Çin, Kazakistan ve Kırgızistan, Rusya ve Özbekistan’a oranla ABD ile daha iyi ilişkilere
sahiptir.
 Üçüncüsü, Rusya, ŞİÖ’nün güçlü bir askeri ittifak olmasını istemesine rağmen, Çin’in daha da
güçlenmesinden endişe duymaktadır.
 Dördüncüsü, Özbekistan’ın ŞİÖ üyeleri olan komşuları Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile
olan ilişkileri iyi değildir. Ne Rusya ne de ŞİÖ bu ilişkileri düzeltecek gibi görünmemektedir. Aynı
zamanda Rusya ve Çin kendi ulusal çıkarlarına gözetirken; diğer üye ülkelerin çıkarları aynı
düzeyde önemsenmemesi de önemli bir sorun teşkil etmektedir. ABD, ŞİÖ kurulduktan sonra bölge
ülkelerine yardımlarını arttırırken, ŞİÖ’nün lider ülkeleri olan Rusya ve Çin’in ise Orta Asya
ülkelerine parasal yardımları yok denecek kadar azdır. Bu ortam içinde ABD’den büyük mali
yardımlar alan Orta Asya Devletleri’nin ABD’ye karşı bir güç mücadelesi içinde yer almak yerine;
daha dengeli adımlar atarak Çin, Rusya ve ABD arasında politik ve ulusal çıkarlarına göre hareket
edecekleri düşünülmektedir (Çakır, 2010: 103).
 Beşincisi, ŞİÖ’ye yeni üyeler kabul edilmesinin yaratacağı avantaj ve dezavantajlar konusunun
açıklığa kavuşmamış olmasıdır. Pakistan ve İran çok istekli olmalarına rağmen örgüte tam üye
olarak kabul edilmemişlerdir. Rusya yeni üye kabulleriyle örgüt içindeki etkinliğinin azalacağını
düşünmektedir. Diğer taraftan örgüte yeni üye alınmaması örgütün etkinliğini azaltmaktadır.
Tüm bu problemler ABD ve NATO’nun politikalarına karşı Çin ve Rusya’nın şekillendirdiği bir
stratejik diyalog olan ŞİÖ’nün küresel güç mücadelesindeki etkinliğini kırmaktadır.
4. AVRASYA BİRLİĞİ
Avrasya sözcüğü Avrupa ve Asya kelimelerinin (“avr” ile “Asya”) birleşmesinden oluşur. Avrasya adı
da “Heartland-Kalpgah” olarak geçmektedir. Başka bir deyişle, bu terim dünyanın merkezini ifade etmektedir.
Ayrıca “Kalp bölgesi” kavramını, şu ünlü söylemle eşdeğer olarak anılır: “Doğu Avrupa’ya hükmeden, kalp
bölgesini yönetir; Kalp bölgesine hükmeden, dünya adasını yönetir; Dünya adasına hükmeden, dünyayı
yönetir.” (Özder, 2013: 66-70). Harita üzerinde çizilmiş bir sınırı bulunmayan bu bölgenin, Orta Asya'dan
Kafkasya'ya ve Balkanlar'a kadar uzandığı konusunda bir görüş birliği vardır. Avrasya’nın bölgeleri
incelendiğinde; Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya ön plana çıkmaktadır (Çeçen, 2006:
413-415). Avrasya Dünya GSMH’nın % 60 ve bilinen dünya enerji kaynaklarının ¾’ünü kapsamaktadır
(Brzezinski, 2016: 52-53).
Avrasya Ekonomik Topluluğu/Birliğinin (AET) temelleri 1994 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev’in “ortak pazar” fikriyle atılmıştır (tuicakademi.org, 2016). 29 Mayıs 1996’da Rusya
Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan arasında oluşturulan Gümrük Birliği’ne 1999 yılında
Tacikistan’ın da dâhil olmasıyla 12 Ekim 2000’de Avrasya Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. 30 Mayıs
2001’de yürürlüğe giren AET Antlaşmasına, 2006 yılında Özbekistan’ın da tam üyelik statüsüyle Mayıs
2002’de Moldavya ve Ukrayna, Nisan 2003’de ise Ermenistan gözlemci statüsü ile katılmıştır. Örgütün
entegrasyon komitesi Rusya’nın başkenti Moskova’da ve Kazakistan’ın Almatı şehrinde faaliyet göstermektedir
(Saraç, 2008: 87).
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1995’te Rusya ve Belarus arasında imzalanan Gümrük Birliği antlaşmasına uzanan ve hayata
geçirilmesi için Mayıs 2014 tarihinde Rusya, Kazakistan be Belarus tarafından imzalanan Avrasya Ekonomik
Birliği Ekim 2014’te Ermenistan, Aralık 2014’te de Kırgızistan’ın katılımları sonucu 1 Ocak 2015 tarihinde
yürürlüğe girmiştir (Tüfekçi, 2016).
Avrasya Birliği’nin kuruluşundaki anlam ve hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz (İşyar, 2012: 2-3):
Birliğin ilk hedefi; Amerikan dolarının bölgede dolaşımını minimum düzeye indirmektir.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev “büyük kalem malların satışında kendi dövizlerimizden,
yani Kazakistan Tengesi, Ruble ve Belarus Rublesinden faydalanmamız gerekiyor” ifadesi ile
doların bu coğrafyada dolaşımının azaltılacağının sinyalini vermiştir.
 İkinci hedef; birliğin gıda, enerji, eğitim ve diğer tüm alanlarda işbirliği içerisinde olmaktır.
 AEB’nin Ortak Savunma Birliği gibi oluşumlarla da desteklenmesi söz konusu olabilir. 1992
Teşkent Antlaşmasıyla kurulan “Kolektif Güvenlik Antlaşması Sistemi” savunma sisteminin
temelini oluşturmaktadır. “Avrasya’nın NATO’su” olarak da bilinen bu teşkilat Avrasya Birliği’nin
birbirinden nispeten bağımsız-paralel gelişen işbirliği-entegrasyon süreçleri dâhilinde
değerlendirilebilir.
 Bir diğer hedef; Avrasya Birliğini Asya-Pasifik bölgesinde etkili kılarak, günümüz dünyasının
kutuplarından biri haline getirmektir.
Üye ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücü dolaşımını serbest hale getirmeyi amaçlayan bu
ekonomik birliğe Batı dünyasından “ortak pazar” fikrini AB’den ilham aldığı yönünde sert eleştiriler
gelmektedir. Avrasya Ekonomik Birliği’ne sıkça yapılan eleştiri Rusya’nın Sovyetler Birliği’ni yeniden inşa
etme arzusu taşıdığı yönündedir (Tüfekçi, 2016). Rusya bu yöndeki eleştirileri defalarca reddettiyse de birliğin
şimdiye dek Orta Asya’da istenilen ekonomik gelişmeyi gösterememesi siyasi yönünün ağır bastığı iddialarını
doğrular niteliktedir.


5. STRATEJİ SAVAŞLARINDA ABD, ÇİN VE RUSYA

Soğuk Savaş yılları boyunca iki kampın etrafında kümelenen dünyada uluslararası ilişkiler günümüze
kıyasla çok daha öngörülebilir ve basittir. Bu dönemde düşman açık, tehdit ise nettir. İdeolojik olarak Batı
kapitalizmi ve demokrasisine karşı Doğu Bloğunun komünizm ve totalitarizmi, askeri açıdan ABD’nin nükleer
kapasitesine karşı ise Sovyetlerin nükleer silahları, NATO’ya karşı ise Varşova Paktı somut düşmanlık ve açık
tehdit oluşturmaktadır (Kandemir, 2011: 122).
1991 Berlin Duvarı’nın yıkılışının ardından iki kutup arasında yaşanan nükleer ve konvansiyonel savaş
korkusu yerini etnik çatışmalar, doğal kaynaklar ve enerji, ekonomik rekabet, sivil teknolojinin askeri amaçlarla
kullanımı, din ve insan haklarını içeren kimlik meseleleri ve mülteci sorunu gibi meselelere bırakmıştır. Soğuk
Savaş’ın sona ermesinden sonra oluşan belirsizlik ortamında da devletler ister istemez jeopolitik projeler
üretmeye başlamışlar ya da en azından, üretilen jeopolitik projelerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde birer
parçası durumuna gelmişlerdir (Baysoy, 2009: 75-76).
Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD tek süper güç olarak varlığını devam ettirmiştir. Rusya ise
ABD’nin arkasından ikinci güç olarak yeniden süper güç olma yolunda stratejiler izlemektedir. Ancak gücü
ABD’yi doğrudan karşılamaya yetecek düzeyde değildir. Rusya’nın ABD’yi yakalama ihtiyacı için önemli bir
müttefik adayı olarak gördüğü Çin küresel düzeyde etkili bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır.(Çınar, 2008:
24). Yeni yüzyılda gerçekleşen kaynak savaşlarında Rusya ve ABD’den hangisinin hegemon güç olacağı ya da
ikili stratejik çatışmaların Çin gibi üçüncü bir süper gücü doğurup doğurmayacağı fikri yeni uluslararası
sistemin dinamiklerini oluşturmaktadır.
Dünya yeni yüzyılın henüz başında Afganistan ve Irak’taki iki sıcak savaşla tanışmıştır. Her iki savaşta
da başı çeken aktör günümüzün baskın gücü olan ABD’dir. Ancak Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olarak
yeniden süper güç olma gayretindeki Rusya ve süper güç olabilecek bir potansiyele sahip olduğu öne sürülen
Çin de uluslararası politikada yakından takip edilen iki diğer aktördür. Bu üç ülkenin çıkarlarının çatıştığı Orta
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Asya, enerji açısından 21. yüzyılda son derece önemli bir bölge olmaktadır ve şu anda üç güç de Orta Asya’da
faal haldedirler (Çınar, 2008: 21-22).
20. yüzyılda büyük güçlerin mücadele alanı Doğu Avrupa bölgesi iken, 21. yüzyılda Doğu Asya (AsyaPasifik) yeni mücadelenin gerçekleşeceği coğrafya olarak görülmektedir (Dedekoca, 2013: 5). Rusya, Çin, AB
ve ABD arasındaki enerji özelindeki ilişkiler, günümüzün jeopolitik mücadelesine örnek oluşturabilecek
niteliktedir. Soğuk Savaş’ın ardından büyük güçler arasında bittiği düşünülen güç politikaları daha kapsamlı bir
şekilde sürmektedir (Baysoy, 2009: 75-76).
ABD’nin 11 Eylül 2001 saldırılarına dek Orta Asya’ya olan ilgisi ekonomi (enerji kaynakları)
boyutunda olmuştur. ABD strateji uzmanlarının 1990’ların ortasından itibaren Orta Asya ve Kafkaslar’ı
“merkez bölge” olarak nitelendirilmesi, bölgeye yönelik ekonomi temelli yaklaşıma siyasi ve askeri boyutların
da eklemlenmesi sonucunu doğurmuştur (Erhan, 2003: 6). ABD yönetiminin Rusya’nın bölgede enerji karteli
olma ve orta-uzun vadede tekrar bir süper güç olma çabalarının önüne geçecek politikalar izlemesi (Baysoy,
2009: 71) Orta Asya Bölgesine duyduğu ilginin askeri ve siyasi ayağını oluşturmaktadır. Soğuk Savaş
Dönemi’nde olduğu gibi sonrasında da Orta Asya bölgesine ikincil önem atfeden ABD, Orta Asya üzerinden
Rusya’nın güçlenmesini kontrol edebileceği fikrindedir. ABD gelecek okumalarıyla Avrasya’yı jeopolitik eksen
olarak görmeye başlamış ve Brzezinski’nin Avrasya’yı yönetenin tüm dünyaya hakim olacağı tespitinden
hareketle bölgede aktivitesini arttırmıştır. Bu durumda “Amerika için en önemli jeopolitik ödül Avrasya’dır”
(Brzezinski, 2016: 51-52).
ABD, coğrafi açıdan okyanuslarla, zayıf ve dost komşu ülkelerle çevrilidir. Bu özelliği ona küresel
anlamda aktif olma fırsatı vermektedir. ABD bölgesel sorunları olmayan etnik problemlerini çözmüş bir ülke
olarak iç işlerinde rahat bir konumdadır. Bu özelliğiyle rakip ülkeler Çin ve Rusya’dan ayrılmaktadır. Ayrıca
bütün ülkelerin büyük ölçüde ABD’ye ihtiyaçları vardır. Çünkü ABD ülkelere önemli bir pazar sağlayabilir,
teknoloji, silah ve diplomasi alanında destek olabilir (Koç, 2006: 35). Nitekim Orta Asya ülkeleri de ABD’nin
kendisine sağlayabileceği imkânların bilincindedir. ABD ve Orta Asya ülkelerinin 26 Eylül 2015’te oluşturulan
C5+1 formatı2 (avim.org.tr, 2016) ortak konular ve çıkarlar bağlamında sağlanan işbirliğinin önemli bir
göstergesidir. ABD ile işbirliği yapmak Orta Asya ülkelerine vazgeçilemeyecek imkânlar sunmaktadır. ABD ile
kurduğu ilişkiler sayesinde Orta Asya ülkelerinde Rusya’nın “Yakın Çevre Doktrini’yle” bölgede kurduğu
baskılar azalacaktır. Aynı zamanda bölgede varlığını gösteren ABD sayesinde güvenilir ve istikrarlı bir
görünüme kavuşacak olan Orta Asya ülkeleri yabancı yatırımcıların girmekten çekindiği, güvensiz bir bölge
olmaktan çıkacaktır. ABD tarafından bakıldığında ise bu ortaklık ABD’nin Orta Asya Bölgesi’nde aktif bir rol
almasını sağlayacaktır. ABD’nin Orta Asya’daki etkinliği de ona Rusya ve Çin’i dengeleyici bir güç olma
fırsatı tanıyacaktır.
Orta Asya’daki ABD, Rusya ve Çin arasındaki stratejik savaşlar, ülkelerin dünya ekonomi politik
sistemindeki yerini belirlenmesinde stratejik bir unsur olan enerji düzleminde gerçekleşmektedir (Baysoy, 2009:
65). Güç mücadelesinin temel aktörlerinden olan ABD, enerji ve dış politika arasındaki bağı bilinçli bir şekilde
kurarak Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri üzerindeki denetimini zayıflatabilmek için,
Moskova'nın enerji kaynaklarına dayalı manevralarını engellemeye çalışmıştır. ABD’nin 1995 yılında
Rusya’dan değil de Türkiye’den geçen boru hattını desteklemiş, parasını ödeyemeyen Ukrayna'ya doğalgaz
göndermemeyi kesmemesi için Türkmenistan'a baskı yapmış ve Kazakistan'a, “Moskova'nın petrol vanasını
kapatması halinde” Kazakistan’ı destekleyeceği yönünde garantiler vermiştir. Bunların tümü ABD’nin enerji
temelli stratejilerle bölgede etkili olmaya çalıştığını göstermektedir (Erhan, 2003: 5).
5.1. Rus-Çin Yakınlaşması
ABD’nin, Orta Asya’da ve Orta Doğu’da ortaya çıkan güç boşluklarının doldurulmasına ve enerji
kaynaklarının kontrolüne yönelik bir strateji geliştirmesi, Çin ve Rusya’nın, ABD’yi ortak tehdit olarak
algılamasına yol açmıştır. Çin ve Rusya güvenlik kaygısı, enerji faktörü ve süper güç olma isteği gibi nedenlerle
zorunlu işbirliğine yönelmişlerdir (Çağlayan, 2008: 29).

2

C5+1 Ülkeleri: ABD, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dır (dunyabulteni.net, 2016).
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20. yüzyılın ikinci yarısından sonra inişli çıkışlı bir hal alan Rusya-Çin ilişkileri, 21. yüzyılda
uluslararası alanda giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir (Kamalov, 2008: 170). Soğuk Savaş sonrası
dönemde Çin’in potansiyel bir güç olarak uluslararası sistemde kendini göstermesi, mevcut güç dengelerinde
değişikliğe yol açmıştır (Çağlayan, 2008: 29).
Nisan 1997’de uluslararası alandaki tek kutupluluğa ve ABD hegemonyasına karşı “Çok Kutuplu
Uluslararası Düzen için Bildiriyi” imzalamaları Rus-Çin ittifakının ilanı olmuştur. 1998’de dönemin Rusya
başbakanı olan Primakov, Rusya, Çin ve Hindistan’dan oluşacak bir “stratejik üçgen” den bahsetmiştir
(Hekimoğlu, 2007: 237). Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2000’de Duşambe’de toplanan Şanghay Zirvesi’nde
“Çin bizim için bütün alanlarda stratejik ortağımızdır” açıklaması da (Hekimoğlu, 2007: 244) Çin ve Rusya’nın
ortak çıkarları için (ekonomi ve enerji temelli) stratejik işbirliği adı altında birleştiğini ortaya koymaktadır
(Çağlayan, 2008: 29). Batı tarafından Soğuk Savaş dönemi bloklaşmasına benzetilen Moskova-Pekin işbirliği
her iki ülkenin ticaret hacminin arttırmasına olanak sağlayacaktır (Özel, 2012: 43).
Rusya’nın önemli derecede gaz ve petrol rezervlerine sahip olduğu göz önüne alındığında, enerji konusu
daha da hassas bir niteliğe kavuşmaktadır. Büyük enerji potansiyeli, Rusya’yı marjinal değil, bölgesel ve küresel
bir aktör haline getirmektedir. Dolayısıyla, Rusya’nın enerji kaynaklarını nasıl ve ne amaç uğruna
kullanacağının, Soğuk Savaş sonrası dünyanın siyasi ve ekonomik yapısında belirleyici olacağı ileri sürülebilir
(Baysoy, 2009: 61). Rusya’nın ana enstrümanının silahlar değil enerji olacağını beyan eden Putin’in 21 Aralık
2004’teki Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya’nın orta vadede dünya enerji liderliğini
özellikle vurgulaması (Soylu, 2007: 9) gaz ve petrol gibi zengin doğal kaynaklarını diplomatik bir araç olarak
kullandığını göstermektedir.
Çin ve Rusya arasında enerji alanında nihai bir uzlaşının sağlanması ile Rusya enerji kaynaklarını
Pasifik Bölgesi’ne ulaştırma imkânı bulacak ve en büyük müşterisi de Çin olacaktır. Bu, Avrupa Birliği’ne karşı
Rusya’nın eline Çin kozunu verecek ve AB bundan olumsuz etkilenecektir. Ayrıca Rusya, Belarus, Kazakistan
arasında yapılan gümrük birliği ve 1 Ocak 2015’te resmen kurulan Avrasya Birliği Rusya’nın bölgedeki
hâkimiyetini arttıracaktır. Bu işbirliği sayesinde Rusya’nın enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan Çin de Orta
Doğu’ya olan enerji bağımlılığına azaltacak ve en önemlisi ABD ve Batı’nın Çin’i çevreleme politikasını
zorlaştıracaktır (Özel, 2012: 43).
5.2. Çin: Küresel Güç
“Bırakın Çin uyusun” demişti Napolyon, “uyanırsa dünyayı sallar”. 2008-2009 Ekonomik Krizi
sonrasında Batı’dan Doğu’ya kayan ekonomik güç, yıllardır beklenen bir gidişatı doğrulayarak, Napolyon’un
tahminini doğru çıkarmıştır (Roskin ve Berry, 2014: 353).
Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD ve Avrupa’nın yanında “dünya düzenini şekillendiren” güç olarak
yerini alan Çin nüfusunun büyüklüğü, sahip olduğu ekonomik potansiyel, kurduğu ve dâhil olduğu askeri
ilişkiler ile, sadece ABD’nin “global stratejik üstünlüğünü” değil, 1945’den bu yana “dünya stratejik dengesini”
etkilemesi ile de ön plana çıkmaktadır (Dedekoca, 2013: 5).
2010 yılına gelindiğinde durağan Japonya’yı gölgede bırakıp dünyanın ikinci ekonomisi haline gelen
Çin artık dünyanın en büyük enerji tüketicisi konumuna yükselmiştir (Roskin ve Berry, 2014: 353). Artan
sanayileşmenin enerji harcamasını da arttırdığı Çin’in, dünya piyasasındaki enerji tüketimi 1996’da %9,6
olurken, 2020’de bu rakamın %16,1’e çıkması beklenmektedir. 2020’li yıllarda petrole bağımlılığı % 80’e
varacaktır (Çınar, 2008: 36). Kısacası 21. yüzyılda kaynakların denetimi konusu Çin’in gelişimini yakından
ilgilendirmektedir.
Geçmiş dönemlere baktığımızda, büyük güçlerin uluslararası politik ve askeri alandaki büyük
etkilerinden önce, ticari güç olarak uluslararası önem kazandığını görebiliriz. (Dedekoca, 2013: 7). Çin’in adının
son yıllarda dünya ticaretinde hegemon güç olarak sıkça anılmaya başlaması ile yeni süper güç olacağı
yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getirmiştir. Ekonomik büyümesi büyük oranda üretim artışına
dayanan Çin Dünya Gayrisafi Milli Hasılasının %15,1’ine sahiptir (Narin, 2015: 3). Küresel ekonomideki payı
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ile adından sıkça bahsettiren Çin stratejik ortaklıkların şekillendirdiği yeni uluslararası sitemin odak
noktasındadır.
6. SONUÇ
Avrupa Devletleri II. Dünya Savaşı sırasında büyük bir yıkım yaşamış olmasına rağmen köklü bir
Sanayi Devrimi üretim ve ticaret tecrübesine sahiptir. Avrupa’nın bu üç yüz yıllık tecrübesine karşılık
Türkiye’nin son otuz yılda bir sanayileşme serüveni olmuştur. Bu karşılaştırma neticesinde Türkiye’nin bu
oluşumlar karşısındaki yetersizliğini anlamak mümkün olmaktadır.
Askeri harcamalar şüphesiz bir ülke bütçesinin en büyük giderini oluşturmaktadır. Askeri harcamaların
bütçedeki payının % 60’lar civarında olduğunu düşünürsek, bu tip yatırımları bu alanda kullanmayıp üretim,
eğitim, sağlık, sanayileşme, lojistik ve iletişim gibi alanlara aktarılması sonucunda AB ülkeleri savaşın
yıkıntılarından hızla kurtularak büyüme ivmesi kazanmıştır. Türkiye’de 1930’larda Sovyet bilim adamlarına ve
1945 Marshall yardımı dolayısıyla Amerikalı bilim adamlarına yaptırılan incelemelerle Türkiye’nin bir tarım
ülkesi olduğu sonucuna varılmıştır. Avrupa sahip olduğu avantajlarla hızla mesafe alırken, tarıma dayalı
endüstrileşme ve ekonomik yapı dizayn eden Türkiye sanayileşmede önemli bir ilerleme kaydedememiştir. Tabi
burada nüfus, eğitim, ulaşım gibi faktörlerin de etkisi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Dünya’da gelişmişlik
seviyesi sofistike mamul üretimi ile mukayese edildiğinde Türkiye 72. sırada yer almaktadır. Bu konumu
itibariyle Türkiye Avrupa Birlik içinde ekonomik gücüyle etkili olamayacaktır.
Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı 1950’li yıllarda Türkiye Menderes Dönemi’ni yaşamaktaydı. Bu
dönem Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve NATO aracılığıyla, Sovyet tehdidi karşısında ABD ile sıcak ilişkiler
kurduğu yıllara tekabül etmektedir. Türkiye bu dönemde dışa açılma faaliyetinde önemli ilerlemeler kaydetse
de; Avrupa Birliği’nin temelde sahip olduğu ekonomik etkinliklerde süreklilik, yaşam düzeyinin hızla
yükseltilmesi gibi kriterleri yakalaması mümkün değildi. Ekonomik yetersizliği, Amerika’ya olan bağımlılığı ve
iç siyasi dinamiklerde istikrarsızlaşma süreci (27 Mayıs askeri darbesinin yaşandığı süreç) bu oluşumda
Türkiye’yi oldukça zayıf bırakmıştır.
Türk dış politikasında Avrasya yöneliminin başlangıcı jeopolitik olarak Avrupa ve özellikle AB üyeliği
boyutuyla birlikte anlam bulmaktadır. 1990’ların sonunda AB genişleme sürecinin dışında bırakılan Türkiye
jeopolitik bir proje olarak Avrasyacılığı sıkça dillendirmeye başlamıştır (Erşen, 2013: 17). Avrasya ilgisi ilk
etapta AB’ye karşı bir denge unsuru olarak gündeme geldiyse de Birlik liderlerinin (Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’in daveti) Türkiye’nin Birliğe katılımına yönelik yoğun çağrıları bu durumu değiştirmiştir. 170
milyonluk bir nüfus ile 2,7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme sahip olan Birlik aynı zamanda Rusya ve
Kazakistan’ın sahip olduğu doğalgaz ve petrol rezervleri açısından da Türkiye için önemli bir fırsattır. Fakat
Türkiye’nin AB ile oluşturmuş olduğu Gümrük Birliği uluslararası hukuk açısından Avrasya Ekonomik
Birliği’ne katılmasına engel olmaktadır (Tüfekçi, 2016). Türkiye’nin her iki oluşuma da üye olması gümrük
birliği açısından mümkün olamayacağından Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında özel bir
ticaret antlaşmasının imzalanması halinde sorun çözülecektir (abhaber.com, 2016).
Türkiye’nin ŞİÖ’ye olan ilgisi örgütün kurulduğu dönemden bu yana istikrarlı bir şekilde
sürdürülememiştir. Türkiye örgütü yakından takip etmemiş bu yüzden de örgütün bölgeye olası hakimiyeti
karşısında alternatif stratejiler geliştirememiştir (Çağlayan, 2008: 5-11). Şanghay İşbirliği Örgütü’nün
Türkiye’nin gündemine girmesi de yine AB ile ilişkilerde durağanlaşma dönemine denk gelmiştir. Türkiye’nin
elli yıldan fazla süredir devam eden ve tam üyelikle sonuçlanamayan AB serüveninden vazgeçmesi durumunda,
alternatif stratejiler geliştirerek yakın bölgesine yönelebileceği fikri Çin’i oldukça endişelendirmektedir. Orta
Asya ve Orta Doğu bölgelerinde Türkiye ile ortak çıkarlara sahip olan Çin, Türkiye’yi bir tehdit olarak
algılamaktadır.
Çin ve Rusya Türkiye’nin asla mutlak hakim güç oluşturamayacağı AB bölgesinde faaliyet göstermesini
istemektedirler. Şubat 2005’te dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Çin Ticaret Bakanı Bo Xilai (Bo
Şilay) ile yaptığı görüşmede Çinli yetkililer Türkiye’nin hem AB hem de Asya Birliği’ne üye olma arzusunu
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“iki ayak farklı gemidedir” diyerek Çince bir deyimle eleştirmişlerdir (Bilgin, 2010: 161). Yaşanan bu olay
Çin’in Türkiye’yi Asya coğrafyasında rol oynayan aktif bir güç olarak görmek istemediğini ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin Asya coğrafyasındaki en büyük üstünlüğü Türk kökenli halklarla kültürel bağların
halihazırda bulunmasıdır. Bu durum da bölgeden uzak tutulması için geçerli bir sebeptir. Günümüzde her ne
kadar etnosantrik düşünce etkisini kaybetmiş gibi görünse de bu parametreleri kullanarak Türki Cumhuriyetlerle
işbirliği yapma olasılığımız AB, Şanghay ve Avrasya oluşumları içindeki konumumuzu belirlemektedir. Bu
vaziyet Türkiye’yi alternatifsiz bir konuma getirirken potansiyel bir tehdit algılanmasına da neden
olabilmektedir.
Küresel ekonominin uygulandığı dünyada Özbekistan’daki Türk ticaret hacmi 1 milyar dolar
civarındayken Çin’in bu ülkedeki ticaret hacminin 30 milyar doların üzerinde olması bu ülkü üzerindeki
Türkiye’nin siyasal gücünü etkisiz hale getirmektedir. Akılcı ekonomik yatırımlar ve istikrarlı bir yapıyla
Türkiye bölge için gerekliliğini vurgulayarak bu yapılar içindeki konumunu önemsemeden var olma seçeneğine
yönelmelidir. Rusya’nın zenginliği ürettiği sofistike mamuller boyutunda değil, enerji ve savaş sanayi
üzerinedir. Bu hiç de yadsınmayacak bir gösterge olsa da sanayileşme konusunda AB ve Çin’in oldukça
gerisinde yer almaktadır. Rusya’nın Avrasya Birliği içindeki başat aktör rolünü üstlenmesi Şanghay İşbirliği
Örgütü içindeki ve dünya konjonktüründeki yerini önemli ölçüde belirlemektedir. Türkiye’nin özellikle Avrasya
Birliği içinde yer alması Rusya’nın uzun vadede birlikteki gücünü pasifize edecektir. Türkiye’nin Avrasya
Birliği’nin içinde yer alma düşüncesi Rusya’dan çok ABD’nin bir temennisi olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin Avrasya ve özellikle de Şanghay Birliğinde yer alması, ABD’nin hakim olduğu Asya-Pasifik ticari
yapılanmasında emniyet sibobu görevini görecektir.
Uluslararası arenada gerçekleşen güç mücadelesine baktığımızda; küresel rekabetin başat güç
konumunda olan ABD ile yeniden süper güç olma gayretindeki Rusya’nın dünyaya hakim olma yolunda
izledikleri stratejilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Modelski’nin başat güç (dominant power) 3 kuramında ifade
edilen tarihi tecrübelerden hareket edersek, iki güç arasındaki çarpışma ve mücadeleden üçüncü güç olarak
Çin’in çıkacağını öngörebiliriz. Bu durumda stratejik bir kuşakta kuvvetli bir etki alanı kurmaya çalışan Çin,
oluşan yeni sistemde başat güç konumuna yükselecektir. Tabi bu durum ABD ve Rusya tarafından da dikkatle
izlenmektedir. Bu küresel stratejiler içinde Türkiye vazgeçilmez bir ortak konumundadır. Bu nedenle Türkiye ne
tamamen zayıflatılır ne de güçlenmesine müsaade edilir. Küresel menfaatler çerçevesinde Türkiye ekonomik ve
siyasal dengesini sağlamaya çalışacaktır. Fakat tarihe her zaman bu stratejilerin yön verdiğini de söylemek
mümkün değildir. Kader adını verdiğimiz değişik gelişmeler ve faktörler Türkiye’nin ve dünyanın yolunu
çizecektir.
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BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Dr. Özkan LEBLEBİCİ
ÖZ
Kalkınma kavramı özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanmıştır. Ülkeler kalkınmayı
sağlamaya çalışırken, bir taraftan da ülke içerisindeki bölgeler arasında gelişmişlik farkları oluşmasından çekinmişlerdir.
Çünkü bu farklar, istenmeyen nüfus hareketlerini beraberinde getirdiği gibi, ülkenin tarımsal üretiminde de ciddi sorunlar
yaratabilmektedir. Her ülke bölgeler arasındaki bu farkları azaltmak amacıyla politikalar geliştirmiştir. Türkiye’de de beş
yıllık kalkınma planlarında bu politikaların izini sürmek mümkündür. Ancak çok önceden vazgeçilen “gelişmişlik farklarını
azaltma” hedefi, 2006 yılında Bölge Kalkınma Ajanslarının kurulması ile yeniden ileri sürülmüştür. Bu çalışmada,
bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefi olan gelişmişlik farklarının azaltılması hedefine ulaşmada başarılı olup
olmadığının araştırılması hedeflenmektedir. Her ne kadar böyle bir araştırmada “başarılı/başarısız” ayrımı sonuçları tam
yansıtmasa da, analizi yapılacak olan nüfus ve istihdam verileri, politikaların başarısı konusunda fikir verebilecektir.
Anahtar sözcükler: Bölgesel kalkınma, kalkınma politikaları, bölge kalkınma ajansları

An Analysis on Outcomes of Regional Development Policies
Abstract
Development concept had gained importance since the second half of the 20th century. While states endeavoured
to provide development on one hand, they refrained from the differentiation of intrastate regional development on the other
hand. Because this kind of differentiations can make undesirable population movements possible and can create vexed
issues on agricultural production of the country. Every nation had developed policies to reduce these differentiations
between regions. It is also possible in Turkey to track such policies in five year plans. But the aim of reducing development
differentiations, renounced long time ago, was resurrected with the foundation of Regional Development Agencies in 2006.
In this study it is aimed to explore whether the regional development policies, aimed at reducing regional development
differentiations, were successful or not. However successful/unsuccessful classification does not reflect the outcomes
properly, population and employment data which is to be analysed could provide insight on the success of policies.
Key words: Regional development, development policies, regional development agencies

1. GİRİŞ
Kamu politikası, “hükümetin yapmayı ya da yapmamayı seçtiği şeyler” (Dye, 2013: 3) olarak bilinen
yaygın bir tanımla anlatılsa da farklı boyutlara dikkat çeken tanımlar da mevcuttur. Buna göre; “kamu politikası
hükümetin yaptığı ya da yapmadığı” şeylerin dışında, yapması gereken ya da yapmaması gerekenleri de içerir
(Simon, 2007: 1). Aslında bu ayrım, kamu yönetimi üzerine Waldo ile Simon arasındaki süregelen yöntem
tartışmasının (Riccucci, 2010) farklı bir yansımasıdır. Normatif yaklaşımı kamu politikası için bir zorunluluk
olarak görenler olduğu gibi, bunun olmaması gereğini savunanlar da mevcuttur. Ancak doğası gereği kamu
politikasının bir yönüyle normatif olması gerektiğini de düşünebiliriz.
Kamu politikası süreci, “gündemin oluşturulması (sorunun belirlenmesi), politikanın formülasyonu
(tasarımı), politikanın uygulanması ve politikanın geliştirilmesi” (Simon, 2007: 95-181) aşamalarından oluşur.
Her aşamada politika aktörlerinin sürece etkilerinin sonuçlar üzerinde farklı boyutlarda etkileri olabilir. Bunun
yanında politikanın tasarım ve uygulama aşamalarında yapılan seçimler (tercihler), hem politikanın uygulama
aşamasını hem de sonuçlarını etkiler (Birkland, 2016: 331). Ancak toplumsal yapılardaki karmaşıklığın yüksek
boyutlu olmasından dolayı, tercihlerin uzun dönemli etkileri beklentilerden çok farklı olabilir. Bu nedenle
politika süreçlerinin tamamında etkili bir ölçme ve değerlendirmeye ve politika geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç
duyulur. Politika süreçlerinin yönetilmesi, yönetimin önemli bir faaliyet alanını oluşturur.
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Kamu politikası sonuçları uzun dönemde ortaya çıkar ve bu sonuçlar her zaman öngörüldüğü gibi
olmayabilir (Çevik ve Demirci, 2012: 12, 13). Bunun en temel nedeni, toplumsal karmaşık düzeyinin politika
sürecine ilişkin bütün verilerin bilinmesini ve bütün sürece hâkim olunmasını neredeyse imkânsız kılmasıdır.
Kamu politikası sonuçları dendiğinde uygulanan politikaların toplumsal yapıda yarattığı değişiklikler
kastedilmektedir. Sonuçlar bu yönüyle politika çıktılarından farklıdır (Çevik ve Demirci, 2012: 15). Örneğin
bölgesel kalkınma politikasının sonuçları kendini bölgeler arasındaki göç olgusunun değişim oranlarında ya da
demografik yapıdaki diğer değişimlerde gösterebilir.
Kalkınma iktisadı özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem savaşın etkilerini ortadan kaldırmak
hem de küresel ticaretin artırılması için azgelişmiş ülkelerin ekonomik yapılarını geliştirmek üzerine
odaklanmış çalışmalarla önem kazanmıştır (Kaynak, 2007: 29). Kalkınma kavramı büyümeden farklı olarak şu
unsurları içermektedir (Ildırar, 2004: 6); 1. Sürdürülebilir büyüme, 2. Üretim ve tüketim kalıplarında yapısal
değişim, 3. Teknolojik gelişme, 4. Sosyal, politik ve kurumsal modernizasyon, 5. Beşeri koşullarda gelişme.
Kalkınmanın ulusal düzeydeki veriler ele alınarak incelenmesi, ulus altı düzeyde bütün bölgelerin homojen bir
yapıda aynı kalkınmışlık düzeyine ulaştığını göstermez. Ekonominin mekânsal boyutu dikkate almasının
bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik gelişmelerin incelenmesinde önemli bir etken olduğu,
çeşitli iktisatçılar tarafından dile getirilmektedir (Ildırar, 2004: 13-14). Hatta bölgelerin gelişmişlik düzeylerine
ve bunlara yönelik uygulanabilecek politikalara ilişkin olarak gelişmişlik düzeyini tanımlamaya yardımcı
ölçütler de geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.
Bölgesel dengesizlikler, ulusal düzeyde bazı bölgelerin diğerlerine göre iktisadi, sosyal ve kültürel
yönden daha fazla gelişmesi (Gündüz, 2006: 16) olarak tanımlanır. Bunun çözümüne yönelik olarak bölgesel
kalkınma politikaları ise “büyüme”, “istikrar”, “dengeleme ve eşitleme” gibi üç önemli amacı hedeflerler
(Ildırar, 2004: 20). Bu amaçlara ulaşmak için de bölgesel planlama, kamu yatırımları, bölgesel teşvikler ve yeni
kurumsal yapılar araç olarak kullanılabilir. Türkiye’de beş yıllık kalkınma planlarının uygulanmaya başlandığı
1963 yılından bugüne, söz konusu araçlar çeşitli ölçülerde kullanılmasına karşın bölgeler arasındaki gelişmişlik
farklarını azaltmakta başarılı olunduğunu söylemek aşırı iyimser bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada bölgesel
kalkınma politikalarının kalkınma planlarından hareketle ele alınmasını müteakip, zaman serileri incelenerek bu
politikaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak adrese dayalı nüfus sistemine geçişten
önceki verilerin çok güvenilir olmaması nedeniyle, nüfusa ilişkin olarak sadece 2007 tarihinden sonraki veriler
alınmıştır. Bu nedenle uzun dönemli politika sonuçlarını incelemek açısından verilerin yetersizliği bir sınırlılık
teşkil etmektedir. İstihdama ilişkin verilerin de düzey-2 seviyesinde incelenecek olması, bizi tarih olarak en
fazla 2003 yılına kadar geriye götürebilmektedir. 2014 yılından sonra hesaplama yönteminde değişiklik
yapılması nedeniyle bu verilerin kıyaslanması da ayrı bir sınırlılık oluşturmaktadır. Her ne kadar TÜİK internet
sitesinde bu verilerin karşılaştırılabilmesi için belirli düzeltmelerin kullanılabileceğini belirtmişse de, nüfus
verilerindeki sınırlılıktan dolayı, bu kıyaslama, tarafımdan tercih edilmemiştir.
2. YÖNTEM
Bilimsel araştırmalarda temel olarak kantitatif, kalitatif ve karma (kantitatif ve kalitatif) olmak üzere üç
yöntemden söz edebiliriz (Creswell, 2014: 3). Kalitatif ve kantitatif gelenek arasındaki farkın sadece uygulama
biçimine dönük olduğu, aslında metodolojik ve nesnel olarak önemsiz olduğu görüşü (King et al., 1994: 4),
hangi yöntem benimsenirse benimsensin, önemli olanın bilimsel araştırma ilkelerine uyulmasının önemine
vurgu yapmaktadır. İyi bir araştırma bilimsel araştırmadır ve kalitatif ya da kantitatif olabilir (King et al., 1994:
7). Bu süreçte karmaşıklık çıkarımlarımızı daha az kesin yapar ama daha az bilimsel yapmamalıdır (King et al.,
1994: 10). Bu çalışmada her iki yaklaşımın da kullanıldığı karma (kalitatif ve kantitatif) yöntem tercih
edilmiştir. Bunun içerisinde zaman serileri veri seti olarak kullanılmıştır. Zaman serileri, belirli zaman
aralıklarında sıralı olarak elde edilen gözlem sonuçları olarak tanımlanabilir. Zaman serilerinin karakteristik
özelliği, verilerin bağımsız olarak üretilmemesi, dağılımın zaman içerisinde değişmesi, bir eğilimi takip etmesi
ve devreden bileşikler olmalarıdır (Falk et al., 2006: 1). Bu çalışmada veri olarak alınan nüfusun ve istihdamın
yıllara göre değişimi, zaman serilerine örnek olarak verilebilir.
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Politika sonuçlarının analizini yapabilmek için öncelikle bölgesel kalkınma politikalarının ortaya
konması gerekmektedir. Bu maksatla, beş yıllık kalkınma planlarında bölgesel kalkınma ile ilgili olarak
belirlenen hedefler, gelişmeler ve politikalar incelenmiştir. Söz konusu politikaların sonuçlarının göstergesi
olarak, gelişmişlik farklarının ölçümünde yaşanabilecek zorluklardan dolayı, düzey-2 bölgeleri arasındaki nüfus
değişimleri ve istihdamın yıllara göre değişiminin kullanılması tercih edilmiştir. Burada politika analizi
yapmaktan ziyade, politika sonuçlarının değerlendirilmesi ile politikaların başarısı üzerine bir kanaate
varabilmek hedeflenmiştir. Yine zaman serileri incelenerek, bölgelerin GSYH’ya katkısındaki değişim, bölgeler
arasındaki insani gelişmişlik farklarının zamana göre değişimi gibi farklı konuların incelenmesi, politika
sonuçları hakkında daha kesine yakın bilgiler verebilecektir. Ancak bunların müteakip araştırmaların konusu
olabileceği değerlendirilmektedir.
Yukarıda belirlenen amaca ulaşmak maksadıyla, TÜİK istatistiklerinden yararlanarak tablolar
oluşturulmuştur. Düzey-2 bölgeleri için oluşturulan tablolarda, yıllara göre nüfus değişimi ve bu değişimin
Türkiye nüfusuna oranı alınarak bu orandaki değişim incelenmiştir. Bunun yanında istihdam yapısının tarım dışı
ve tarım olarak genel istihdama oranındaki değişim, yine düzey-2 bölgeleri için oluşturulmuş ve incelenmiştir.
3. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA KALKINMA VE BÖLGESEL KALKINMA
POLİTİKALARI
Planlama konusunda çok fazla sayıda tanımlama yapılmaktadır. Ancak kamu yönetimi boyutuyla ele
aldığımızda planlama; “gelecekte ulaşılmak istenen hedef ya da hedefleri ve bu hedeflere ne zaman, hangi araç
ve yönetmelerle ulaşılacağını bugünden belirlemek” (Sezen, 1999: 9) şeklinde tanımlanabilir. Planlamada vade
uzadıkça belirlenen hedeflerin kesinliği azalır ve bu hedefler uzayan vadeye bağlı olarak daha genel biçimde
ifade edilmeye başlanır. Ancak uzun vadeli planlama, geleceğe dönük politikaları belirleme ve bu politikalara
yön verme adına, önemli bir politika aracıdır. Dolayısıyla devlet açısından planlama “devletin egemen olduğu
alana, bilinçli bir müdahalesi, toplumu bilinçle yönlendirme aracı” (Sezen, 1999: 34) olarak da görülebilir. Bu
çerçevede sırasıyla kalkınma planlarında kalkınma/bölgesel kalkınma politikalarının izlerini görmeye çalışmak
adına planları ele alabiliriz.
3.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963-1967 yıllarını kapsamaktadır. Planda “kalkınma felsefemizin
özü, mümkün olduğu kadar geniş halk topluluklarını daha yüksek bir yaşama seviyesi ve sosyal güvenliğe
ulaştırmaktır” ifadesi yer almaktadır. Plan kalkınmanın en önemli eksenini sosyal adalet ve kalkınmanın genele
yayılması olarak belirlemiştir (DPT, 1963: 47-52). Bunun yanında “bölgeler arasındaki bu dengesizliğin
azaltılması ile bölgeler arası dengeli bir kalkınmanın sağlanması” (DPT, 1963: 53), kalkınma stratejisinin ikinci
büyük ve toplumsal amacı olarak benimsenmiştir. Durumun tespiti adına yapılan değerlendirmede 1950’den
itibaren çeşitli illerin vergi gelirlerindeki değişimin bölgeler arası dengesizliği nasıl artırdığı, ekonomik ve
sosyal olarak açıklanmıştır (DPT, 1963: 55-57). Bu dengesizlik doğal olarak kamu hizmetlerinin sunumuna da
yansımaktadır. Örneğin 1959 yılında İstanbul’da on bin kişiye 74,9 yatak düşerken bu oran İzmir’de 27,2,
Adana’da 9,6, Kars’ta 5,7, Hakkari’de 2,9 olarak görülmektedir.
DPT’nin kuruluşuna giden yolda ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir yapı öngörülmekteyken (Sezen,
1999: 72), 1960’lı yıllarda ekonominin ve sosyal yapının birbirlerine etkileri öngörülerek, ilk planda sosyal
boyuta önemli bir yer verilmiş görülmektedir. Bu durum, 1960’lı yıllarda bölgeler arasında kalkınmışlık farkını
gidermek için bir araç olarak görülen (Sezen, 1999: 18) kalkınma planlarıyla da uyumludur.
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3.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1968-1972 yıllarını kapsamaktadır. Planın genel amaçları başlığı
altında “çeşitli gelir gruplan ve bölgeler arasında dengeli gelişmeyi sağlamak” önemli bir ilke olarak
benimsenmiştir (DPT, 1968: 2). Planın “Ekonomik Gelişmede İnsan Unsuru” başlıklı beşinci bölümünün
insangücü başlığının sonunda, uygulanacak politikalar arasında; “insangücünün bölgelerarası dengesizliğini
gidermek amacıyla kamu sektöründe ücret tespitlerinde çalışma yerinin bulunduğu bölgeler göz önünde
bulundurulacak ve mahrumiyet bölgeleri için teşvik edici özel imkânlar sağlanacaktır” (DPT, 1968: 157)
denilerek bölgelerarası dengesizliği gidermeye dönük açık bir politika önerisi ortaya konmaktadır. Önceki
plandan farklı olarak bu planda bölgesel gelişme sorunu, sekizinci bölümün ana temalarından biri olarak ele
alınmıştır.
İlkeler arasında hizmet yatırımlarının bu hizmetlerden yeterince yararlanamayan bölgelere yöneltilmesi,
iktisadi faaliyetlerde birden fazla bölgenin tercih edilmesi ve özel sektörün de bu bölgelere yatırım yapmasını
destekleyici politikaların izlenmesi hususları yer almaktadır. Burada iki önemli vurgu vardır; birincisi karma
ekonomik sistemin uygulanması, ikincisi de devletin bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak yönünde
uygulayacağı politikalarda doğrudan iktisadi bir aktör olarak yer almasıdır. Bu maksatla şehirleşmenin de teşvik
edileceği, planda belirtilmiştir.
3.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1973-1977 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem dünyada özellikle
petrol fiyatının yükselmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerin dış borcunun artması ve bu ekonomilerin bir
kriz döngüsüne yuvarlanması ile hatırlanmaktadır. Dolayısıyla bu durumun kamu yatırımları başta olmak üzere
ekonominin büyümesi üzerindeki olumsuz etkileri bulunduğu bilinmektedir. Planın başında Türkiye’de
işgücünün %65’inin (1973 yılı itibariyle) tarımda çalıştığına vurgu yapılmaktadır. Planda bölgelerarası
gelişmişlik farkının uzun dönemde azaltılmasının, dengeli ve fonksiyonel bir yerleşme ve şehirleşmeyle birlikte
ele alınması gereği vurgulanmıştır (DPT, 1973: 122). Uzun dönemli hedeflere ulaşılabilmesi için perspektif (15
yıllık) planlama yapılması gerekliliği de planın genel hedefleri içerisinde yer almaktadır. Planda ayrıca kalkınma
için kamu hizmetlerinin sunumundan alt yapı yatırımlarına birçok alanda ve sektörel bazda yapılması
gerekenlere ilişkin olarak ayrıntılı bir biçimde hedefler ortaya konmuştur. Bu sektör ve alt sektör planlama
araçlarının kullanılması durumu, üçüncü planın ayırt edici özelliği olarak da görülmektedir (Sezen, 1999: 192).
İlk iki planda kalkınma Türkiye’nin sanayileşmesine bağlanmışken (DPT, 1973: 653), üçüncü planda istihdam
dengesi ve tarım dışı istihdam ile tarımsal istihdam arasındaki ilişkiler, işgücü fazlasının azaltılması için
alınacak önlemler ve sermaye yoğun sektörlerin uzun dönemli gelişimi esas alınmıştır. Yaşam düzeyinin
yükseltilmesi, dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması da bu plan döneminin hedefleri arasındadır (Sezen, 1999:
191). En önemli farklardan biri ise, birinci ve ikinci planda önemle üzerinde durulan bölgesel planlamadan bu
planda vazgeçilmiş olmasıdır. Bunun nedeni de geri kalmış yörelerin coğrafi olarak belirlenmesinin imkânsızlığı
olarak belirtilmektedir (Sezen, 1999: 192). Diğer taraftan diğer plan dönemlerinde olduğu gibi bu plan
döneminde de hedeflere yönelik stratejiler kapsamında alt planlamalar da yapılmaktadır. Bu plan dönemi için
bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi de uygulamaya
konmuştur (Gündüz, 2006: 118).
3.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
Bu dönemde yaşanan toplumsal çalkantılar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle planın uygulamaya
konmasında gecikme yaşanmıştır. Gecikmenin temel nedeni, planın DPT dışında hazırlanması ile gerekli
hazırlıklar için DPT’ye yeterli zamanın bırakılmamasıdır (Sezen, 1999: 193). Plan 1979-1983 yıllarını
kapsamaktadır. Planda “bölgesel gelişme” başlığı altında geri kalmış bölgelerde gelişmenin başlatılması ve
diğerlerinde sürdürülmesinin yanında kentleşmenin düzenli hale getirilmesi, bölge ölçeğinde planlama ve
yatırımcı kuruluşlarla koordinasyona vurgu yapılmaktadır (DPT, 1979: 72). Bölgesel gelişmişlik farkına ilişkin
olarak planda yapılan şu tespitler anlamlıdır; (DPT, 1979: 75)
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“Bölgelerarası dengesizlik I. Plandan bu yana bir sorun olarak ele alınmış ve dengesizliğin giderilmesi
için her üç plan döneminde de çeşitli politikaların uygulanması öngörülmüştür. Ancak önerilen tüm politikalara
ve harcanan çabalara karşılık bölgelerarası dengesizlik giderek artmıştır…Üç Plan döneminde geri kalmış
bölgelerin kamu yatırımlarından giderek daha az pay almasının yanı sıra özel kesimin de bu bölgelere
yöneltilememesi dengesizliğin artmasının önemli nedenlerinden biri olmuştur.”
Söz konusu tespitlere çözüm olarak, toplumsal ve ekonomik işbölümünü esas alan bir mekan
örgütlenmesi önerilmektedir. Buna bağlı olarak “Kalkınmada Öncelikli Yöreler” başlığı altında Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’nun hızla kalkınması için bu bölgede mevcut tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete
geçirici tedbirlerin alınması öngörülmektedir (DPT, 1979: 290-294).
Bilindiği gibi bu plan dönemi Türkiye açısından büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur.
Siyasi istikrarsızlığı bir kenara bırakırsak, 24 Ocak 1980’de açıklanan “İstikrar Programı” ile o döneme kadar
süregelen karma ekonomi yaklaşımı, korumacı düzenlemeler ve ithal-ikameci politikalar terkedilmiş ve yerine
liberal politikalar tercih edilmiştir. Bu da dışa açık, ihracata dayalı yeni bir kalkınma stratejisi anlamına
gelmektedir (Sezen, 1999: 201).
3.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Yukarıda belirttiğimiz gelişmeler kapsamında bu planın temel amacı, sanayi üretiminin payını sektörler
bazında belirlenen hedeflerle artırmak ve ekonominin dışa açılmasını sağlayıcı tedbirleri uygulamak olarak
görünmektedir (DPT, 1985: 1). Plan bir yıl gecikmeli olarak yürürlüğe girmiştir ve 1985-1989 dönemini
kapsamaktadır. “Bölge Planlaması” başlığı altında bölgelerin ekonomik potansiyellerine uygun ve bölgeler arası
nüfus hareketlerini önleyecek tarzda istihdam yaratıcı politikaların takip edileceği belirtilmektedir. Bölgeler
arası farklılıkların giderilmesi doğrudan bir ilke olarak benimsenmezken, şu tanımlamaya gidilmektedir (DPT,
1985: 162);
“Bölgesel farklılıkların azaltılması için zorunlu olan sanayiin yaygınlaştırılması politikası, bölgesel
talep şartlarına duyarlı sektörlerin her bölgede, millî karekterdeki sektörlerin sanayi potansiyeli olan
bölgelerde gelişmelerinin desteklenmesi şeklinde ele alınacak; bölgelere göre sektörlerin teşviki için gerekli ilke
ve kıstaslar belirlenecektir.”
Diğer bir ifadeyle bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması hedefi, ekonomik uygunluk şartına
bağlanmıştır. Bunun yanında az gelişmiş bölgelere ilişkin kredi imkânlarının yaygınlaştırılması, bu bölgelerde
yatırımdan vaz geçilmediğini de göstermektedir (Gündüz, 2006: 121; DPT, 1985: 162). Bununla birlikte
“kalkınmada öncelikli yöreler” başlığı altında; “Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere
Kalkınmada öncelikli Yörelerin kalkındırılması ve böylece bu bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik
farkının zaman içinde azaltılarak giderilmesi temel hedeftir” ifadesi yer alırken, bölgelerdeki potansiyelin
harekete geçirilmesi yanında kamu yatırımlarıyla da bu hedefin desteklemesi gereğine vurgu yapılmıştır (DPT,
1985: 163-164). Beşinci plan dışında hiçbir plan hazırlayan iktidar tarafından uygulanabilecek ortamdan
geçmemiştir (Sezen, 1999: 262).
3.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı
Plan 1990-1994 dönemini kapsamaktadır. Sektörel planlama geleneğinin devam ettiği (Sezen, 1999:
264) bu planda bölgesel ve yöresel gelişmişlik farklarını azaltmak, planın başlıca amaçları arasında sayılmıştır
(DPT, 1990: 1). “Bölgesel gelişme” başlığı altında; “Kalkınmanın bölgeler arasında dengeli olması, bölgesel
gelişme çalışmaların refahı yaygınlaştırıcı ve artırıcı yönde ele alınması temel ilkedir” (DPT, 1990: 318)
denilmektedir. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli yörelerde devletin imalat ve madencilik sektörünü
desteklemeye devam edeceği ve gelişmişlik farkının uzun dönemde azaltılmasına çalışılacağı vurgulanmaktadır.
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Bunun yanında; “Bölgesel kalkınma politikalarının tesbiti ve uygulaması sırasında AT'nın bölgesel
politikalarında gözetilen amaçlar ve uygulamalar dikkate alınacaktır” (DPT, 1990: 318) ifadesi, 19 Mart 2001
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’nin AB NUTS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması)
uygulamasına katılmayı kabul etmesiyle (Çamur ve Gümüş, 2005: 148) sonuçlanan sürecin bir politika tercihi
olarak başlangıcı kabul edilebilir. Bilindiği üzere, 2006 yılında çıkarılan 5449 Sayılı Kanun ile kurulan Bölge
Kalkınma Ajansları, bu sistemde düzey-2 olarak kabul edilen düzeyde 26 bölgede kurulmuştur.
Plan döneminde ihracatın kalkındırılması için alınan tedbirlere rağmen toplam ithalat, toplam ihracatı
geçmiştir. Devlet imalat sektöründen çekilirken eğitim ve sağlık öncelikli sektörler olarak göze çarpmaktadır.
1989 yılından itibaren de Türkiye Dünya Bankası’na net kaynak kullanıcı değil net geri ödeyici ülke konumuna
geçmiştir (Sezen, 1999: 265-266).
3.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Plan 1996-2000 yıllarını kapsamaktadır. Uruguay görüşmelerinin sonrasına denk düşen plan, dünyada
ticaret hacminin artacağı ve küresel ekonominin büyüyeceği varsayımına uygun olarak hazırlanmıştır. Küresel
sisteme eklemlenmeyi kolaylaştırıcı bir politik yönelimi temsil eden plan, planlama çizgisi olarak da kendinden
öncekilerden bir kopuş olarak görülmektedir (Sezen, 1999: 267). Planda ayrıca sektörel planlamadan da
vazgeçilmiş ve makroekonomik göstergeler ve hedeflere dayalı bir planlamaya dönülmüştür ve bu yönüyle
ulusal kalkınma planından çok proje planlaması niteliğindedir (Sezen, 1999: 269-270). Bölgesel farklılıkların
azaltılması konusunda politikaların iyileşme sağlasa da tamamen başarılı olamadığına vurgu yapılmakta, yöresel
potansiyeli harekete geçirmeye odaklanılmaktadır. Bu maksatla geri kalmış yöreler için kalkınma projeleri
hazırlanacağı belirtilmektedir. Bunun yanında; “Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yaşayan nüfusun gelir
seviyelerinin yükseltilerek refah düzeylerinin ülke ortalamalarına yaklaştırılması temel hedef olacaktır” (DPT,
1996: 174) ifadesiyle demografik değişimlerin kontrol altına alınmasının hedeflendiğini düşünebiliriz. Dikkat
edileceği üzere, Bölge Kalkınma Ajanslarının oluşturulmasına temel teşkil eden proje bazlı ve bölgenin
potansiyelini dikkate alarak gelişmeyi hedefleyen politik yaklaşım, yedinci planla birlikte net olarak kendini
göstermektedir.
3.8. Uzun Vadeli Strateji Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Plan 2001-2005 yıllarını kapsamaktadır. Diğer planlardan farklı olarak adı “Uzun Vadeli Strateji ve
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı”dır. Daha çok küresel gelişmelere odaklanan ve bölgesel işbirliği alanında
stratejiler belirleyen planda bölgesel politikalar, yapılan durum tespitinin ardından sıralanmıştır. Bu durum
tespitine göre; 1996 yılında yapılan bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksi çalışması kapsamında,
Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır (DPT,
2000: 60). Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması için planlanan altyapı yatırımlarının nakit akışı ve ödenek
yetersizlikleri nedeniyle tamamlanamadığının belirtilmesi (DPT, 2000: 61), söz konusu hedeflere önceki plan
dönemlerinde ulaşılamamasının nedenlerini açıklamaktadır. Politikalar konusunda ise şu ifadeler yer almaktadır
(DPT, 2000: 63);
“Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, geri kalmış yörelerde yaşayan nüfusun refah
düzeylerinin yükseltilmesi, metropollere büyük yük getiren göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe
kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bölgelerin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve
temel sorunları ile potansiyellerinin belirlenmesine yönelik bölge planlama çalışmalarına devam edilecektir.”
Burada bölgesel dengesizliklerin metropollerin sorunlarını artıran hızlı nüfus hareketlerini yaratan
boyutuna dikkat çekilmiştir. Ancak neden metropollerin çekim merkezi olmaya devam ettiğinin, kamu politikası
analizi çerçevesinde cevabının aranması bölgesel kalkınma politikalarının neden başarılı olamadığının
araştırılması kadar önemli görünmektedir.
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3.9. Dokuzuncu Kalkınma Planı
Planın ismi bir kez daha değişmiş, ancak bu kez vadesi de değişerek 2007-2013 arası 7 yıllık bir dönemi
kapsamıştır. Bu plan döneminin özelliği, bölgesel politikalarda önemli bir aşama olan “Bölge Kalkınma
Ajansları”nın tedricen kurulmaya başlanmış olmasıdır. Daha önceki planlarda öngörüldüğü şekilde, AB’nin
NUTS sistemine uyumlu olarak 26 bölgede tesis edilmesi planlanan bu ajansların politik yönelimi, bölgelerin
kendi potansiyelini dikkate alan rekabetçi bir proje üretim ofisi işlevi görmeleri şeklinde açıklanabilir.
Stratejik planlama anlayışıyla uyumlu olarak hazırlanan planın gelişme eksenindeki stratejik amaçları
şunlardır (DPT, 2006: 12); “Rekabet gücünün artırılması, istihdamın artırılması, beşeri gelişme ve sosyal
dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması, kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin
artırılması”. Görüldüğü gibi bölgesel politikalarda farklı bir döneme geçildiği açıkça vurgulanmaktadır.
Bölgeler arası farklılıkların azaltılması yerine bölgelerin geliştirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Mevcut
durumun tespitine yönelik rakamlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine (SEGE) Göre İlk ve Son Beş Düzey 2 Bölgesinin Seçilmiş Göstergeleri
BÖLGELER

TR10 (İstanbul)
TR51 (Ankara)
TR31 (İzmir)
TR41 (Bilecik, Bursa, Eskişehir)
TR42 (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova)

Türkiye
TRA1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum)
TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa)
TRC3 (Batman, Mardin, Şırnak, Siirt)
TRA2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
TRB2 (Bitlis, Hakkari, Muş, Van)

SEGE
(2003, 26
Bölge
içinde)

Kişi
Başına
GSYİH
(2001,
TR=100)

1
2
3
4
5
22
23
24
25
26

143
128
150
117
191
100
50
54
46
34
35

İstihdamın Sektörel
Yapısı (2005)
Tarım
Sanayi
Hizmet
Sektörü
Sektörü
Sektörü
Payı (%) Payı (%) Payı (%)
0,7
37
62,4
7,3
16
76,6
18,1
27,7
54,2
18,3
37,8
43,8
20,4
26,8
52,8
29,5
19,4
51,1
62
3,5
34,5
38,1
5,7
56,1
29,3
10
60,8
61,8
3,1
35,1
48
6,3
45,8

Şehirleş.
Oranı
(%)
(2000)

Net Göç
Oranı
(Binde)
(2000)

90,7
88,3
81,1
76,4
57,2
64,9
57,3
59,1
59,6
44,6
49,3

46,1
25,6
39,9
38,7
-9,5
-43,5
-39,5
-46,8
-57,3
-39,5

Kaynak: (DPT, 2006: 56)
Yukarıda belirttiğimiz gibi temel politikanın bölgesel gelişme politikası şeklinde tanımlanmasıyla farklı
bir yönelim ortaya çıkmıştır. Bu yönelim kapsamında şu ifadelere yer verilmektedir (DPT, 2006: 100);
“Bölgesel gelişme politikaları, bir taraftan bölgelerin verimliliğini yükseltmek suretiyle ulusal
kalkınmaya, rekabet gücüne ve istihdama katkıyı artırırken, diğer taraftan da bölgeler ve kır-kent arası
gelişmişlik farklılıklarını azaltma temel amacına hizmet edecektir.”
Burada dikkat çeken bir ayrıntı, “bölgeler ve kır-kent” arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmanın hedef
olarak seçilmesidir. Bunun düşündürdüğü ilk konu, tarımsal üretimin devamı için kırsal kalkınmanın önem
kazanması olarak değerlendirilebilir.
3.10. Onuncu Kalkınma Planı
Bir önceki planın tersine bu plan yeniden beş yıllık dönem için hazırlanmıştır ve 2014-2018 yıllarını
kapsamaktadır. Planı hazırlayan kurum da, DPT’nin yerini alan Kalkınma Bakanlığı olmuştur. Bir önceki
plandaki gibi bu planda da küresel gelişmelerin yönü ve etkileri değerlendirilmiş, bölgesel gelişmede yöresel
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dinamiklerin ve potansiyelin harekete geçirilmesi temel hedefi öngörülmüştür. Bölgesel farklılıklara ilişkin şu
tespit, yaklaşımı da özetler niteliktedir (DPT, 2013: 117);
“Son yıllardaki nispi dengelenmeye rağmen, üretimin belirli bölgelerde yoğunlaşması, ülke genelinde
gelişmişlik farklarının artmasına neden olmaktadır. Üretimin yurt sathına daha dengeli yayılabilmesi için
bölgelerin rekabet güçlerini gözeten ve birbirleriyle etkileşimini artıran, mekânsal boyutu da içeren bir üretim
organizasyonuna olan ihtiyaç devam etmektedir.”
Bu amaçla, çözüm için öngörülen araçlardan biri de, kentsel mekânların, yaşanabilir ve kaliteli hale
getirilmesi maksadıyla dönüştürülmesidir. Ancak üretim boyutunu dikkate almak, konumuz adına daha doğru
bir yaklaşım olacaktır. Üretim örgütlenmesi dikkate alındığında bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının
oluşabilmesi doğal karşılanabilmektedir. Çünkü kümelenmeler, küresel rekabet açısından maliyeti azaltan ve
yenilikçiliği teşvik eden yapılardır. Bu çerçevede üretimin sadece bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak
amacıyla bölgeler arasında taksimi, küresel rekabet imkânlarını olumsuz etkileyebilecektir. Ama bunun yanında
bölgelerin ulaştırma imkânlarının geliştirilmesinin farklı bölgelerde kümelerin oluşabileceğine imkân
sağlayacağı da unutulmamalıdır.
Genel olarak bakıldığında kalkınma planları döneminde bölgesel kalkınma politikaları ilk üç plan
döneminde bölgesel kalkınmayı dikkate alırken sonra sırasıyla kalkınmada öncelikli yörelere ve bölgelerin
potansiyelinin kullanılması için projeler üreterek rekabetçiliği geliştirmeye odaklanmıştır. Bunun sonuçlarının
bir bölümünü, düzey-2 bölgelerinin nüfus ve istihdam değişimleri üzerinden değerlendirmek amacıyla dönemsel
olarak TÜİK verilerinden yararlanarak oluşturulan tabloları inceleyebiliriz.
4. DÜZEY-2 BÖLGELERİNDE İSTİHDAM VE NÜFUSUN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMLERİ
ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
İkici Dünya Savaşı sonrasında kalkınma politikalarının bütün dünyada öncelikli olarak ele alınmaya
başlamasıyla kentli nüfusta hızlı artışlar yaşanamaya başlanmıştır. Özellikle bu dönemde Türkiye’deki
neredeyse bütün şehirler, yıllık yüzde 6 büyüme hızıyla büyümüştür (Tekeli, 1982: 65). Bu hızlı büyümenin en
önemli sonuçlarından biri, kentlerin plansız ve kontrolsüz olarak genişlemesi olmuştur. Bu dönemde kırsaldan
kopmalar, tarımda makineleşme sonucu artan işsizlik ile birlikte, kentlerde sanayinin gelişmesini
hızlandırmıştır. Plansız büyümenin yarattığı sorunlarla uğraşan yerel yönetimler ve merkezi yönetim, alt yapı
yatırımları başta olmak üzere, öncelikle kent merkezlerine odaklanmış görünmektedir. Bu durum kısaca kırsal
ile kent merkezleri arasındaki büyük gelişmişlik farklarının oluşmasının temel sebeplerinden biridir. Bölgesel
olarak sanayinin daha hızlı geliştiği alanlar, diğer bölgelerden işsiz kitleleri göçe zorlayan bir başka etken
olmuştur. Sonuçta bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı, azaltıcı önlemler konusunda bir irade oluşsa da daima
artmış ya da en iyimser bakış açısıyla korunmuştur. Bu uzun sürecin sadece son döneme ilişkin verileri bu
çalışmada değerlendirilmiştir. Verilerin tutarlılığı ve birbiriyle karşılaştırılabilir olmasının gerekliliği nedeniyle
ancak TÜİK tarafından bu verilerin daha az hata payı ile hesaplanabildiği dönemin verilerini ele almak daha
tutarlı sonuçlara ulaşmak açısından kaçınılmazdır. Bu nedenle ilk olarak nüfus verilerini adrese dayalı nüfus
istatistiklerinin kaydının bulunduğu 2007-2015 yılları arasında ele alabiliriz.
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Tablo 2. Düzey 2 Bölgeleri Nüfuslarının Türkiye Nüfusuna Oranının Yıllara Göre Değişimi (ilk 13)
Türkiye Ankara İstanbul

İzmir

TR 21

TR 22

TR 32

TR 33

TR 41

TR 42

TR 52

TR 61

TR 62

TR 63

2007 100,0% 6,3%

17,8%

5,3%

2,1%

2,3%

3,7%

4,2%

4,8%

4,3%

3,1%

3,5%

5,1%

4,0%

2008 100,0% 6,4%

17,8%

5,3%

2,1%

2,2%

3,7%

4,1%

4,8%

4,4%

3,1%

3,5%

5,1%

4,1%

2009 100,0% 6,4%

17,8%

5,3%

2,1%

2,2%

3,7%

4,1%

4,8%

4,4%

3,1%

3,6%

5,1%

4,1%

2010 100,0% 6,5%

18,0%

5,4%

2,1%

2,2%

3,7%

4,1%

4,9%

4,4%

3,0%

3,6%

5,1%

4,1%

2011 100,0% 6,5%

18,2%

5,3%

2,1%

2,2%

3,7%

3,9%

4,9%

4,4%

3,0%

3,6%

5,1%

3,3%

2012 100,0% 6,6%

18,3%

5,3%

2,1%

2,2%

3,7%

3,9%

4,9%

4,5%

3,0%

3,7%

5,0%

4,0%

2013 100,0% 6,6%

18,5%

5,3%

2,1%

2,2%

3,7%

3,9%

4,9%

4,5%

3,0%

3,7%

5,0%

4,0%

2014 100,0% 6,6%

18,5%

5,3%

2,1%

2,2%

3,8%

3,9%

4,9%

4,5%

3,0%

3,7%

5,0%

4,0%

2015 100,0% 6,7%

18,6%

5,3%

2,1%

2,2%

3,8%

3,8%

4,9%

4,6%

3,0%

3,8%

5,0%

4,0%

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere, söz konusu dönemde Ankara ve İstanbul nüfusları belirgin şekilde artış
gösterirken, İzmir’in nüfusunun oranı sabit seyretmiştir. TR 33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) bölgesinde
nüfus oranı belirgin şekilde azalma gösterirken, TR 42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde
anlamlı sayılabilecek bir artış görünmektedir. Bu bölgenin İstanbul’a yakınlığı dikkate alındığında,
İstanbul’daki artışın bütün bölgeler içerisindeki en hızlı artış olduğu ve bununla birlikte yakın çevrede de artışa
yol açtığı değerlendirilebilir.
Tablo 3 Düzey 2 Bölgeleri Nüfuslarının Türkiye Nüfusuna Oranının Yıllara Göre Değişimi (son 13)
Türkiye

TR 71

TR 72

TR 81

TR 82

TR 83

TR 90

TRA 1

TRA 2

TRB 1

TRB 2

TRC 1

TRC 2

TRC 3

2007 100,0% 2,1%

3,3%

1,4%

1,0%

3,9%

3,5%

1,5%

1,6%

2,3%

2,8%

3,2%

4,2%

2,7%

2008 100,0% 2,1%

3,2%

1,4%

1,0%

3,8%

3,5%

1,5%

1,6%

2,3%

2,8%

3,2%

4,3%

2,7%

2009 100,0% 2,1%

3,2%

1,4%

1,0%

3,8%

3,5%

1,5%

1,6%

2,2%

2,8%

3,3%

3,8%

2,7%

2010 100,0% 2,0%

3,2%

1,4%

1,0%

3,7%

3,4%

1,4%

1,5%

2,2%

2,7%

3,3%

4,3%

2,7%

2011 100,0% 2,0%

3,1%

1,4%

1,0%

3,6%

3,4%

1,4%

1,5%

2,2%

2,7%

3,3%

4,4%

2,8%

2012 100,0% 2,0%

3,1%

1,3%

1,0%

3,6%

3,4%

1,4%

1,5%

2,2%

2,8%

3,3%

4,4%

2,8%

2013 100,0% 2,0%

3,1%

1,3%

1,0%

3,5%

3,3%

1,4%

1,5%

2,2%

2,7%

3,4%

4,4%

2,8%

2014 100,0% 1,9%

3,1%

1,3%

1,0%

3,5%

3,3%

1,4%

1,5%

2,2%

2,7%

3,4%

4,5%

2,8%

2015 100,0% 1,9%

3,0%

1,3%

1,0%

3,5%

3,3%

1,4%

1,4%

2,2%

2,7%

3,4%

4,5%

2,8%

Kaynak: TÜİK istatistiklerinden derlenmiştir.

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) konum olarak Anadolu’nun ortasında yer
almaktadır. Bu bölgenin Türkiye nüfusu içerisindeki oranının yıllara bağlı olarak azaldığı görülmektedir. TR72
(Kayseri, Sivas, Yozgat), TR 81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane), diğer birkaç düzey-2 bölgesi gibi Türkiye nüfusundaki oranı azalan bölgelerdir. Ancak en gözle
görülür azalış, TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da yaşanmıştır. 2007’de Türkiye nüfusunun %3,9’unu
barındıran bölge, 2015’de %3,5 gibi istatistiki olarak anlamlı derecede azalma göstermiştir. Bölge nüfusunun
bağımlı değişken olduğunu kabul ettiğimiz gerçeğinden hareketle, nüfusu etkileyen ve bizim genelde kalkınma
sorunu olarak gördüğümüz, özelde istihdamdan eğitime, sağlığa kadar birçok değişkenden etkilenen nüfus
oranının neden azaldığının araştırılması gerekmektedir.
Araştırmamızda bağımsız değişken olarak ele aldığımız istihdam rakamlarına bakıldığında bölgeler için
farklı yorumlar yapabilmek mümkün olacaktır. İstihdamı ele alırken tarım dışı istihdamın genel istihdam
düzeyine oranı doğrudan istihdam rakamları üzerinden bir analiz yapmaktan daha doğru olacaktır. İlk olarak 15
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yaş üstü istihdamın 15 yaş üstü nüfusa oranına ilişkin tabloları ortaya koyabiliriz. Nüfusun yaşlara göre
olabilecek dengesizliğinin etkisini azaltmak için bu oranı kullanmak daha uygun görünmektedir.
Tablo 4 Düzey 2 Bölgeleri 15(+) yaş İstihdamın 15 (+) yaş Nüfusa Oranı
Türkiye Ankara İstanbul

İzmir

TR 21

TR 22

TR 32

TR 33

TR 41

TR 42

TR 52

TR 61

TR 62

TR 63

TR 71

TR 72

2007 0,468

0,518

0,532

0,546

0,61

0,623

0,575

0,534

0,585

0,508

0,521

0,656

0,518

0,466

0,498

0,445

2008 0,473

0,519

0,54

0,525

0,612

0,577

0,582

0,522

0,578

0,54

0,599

0,661

0,504

0,468

0,429

0,443

2009 0,468

0,503

0,503

0,511

0,624

0,578

0,609

0,513

0,544

0,535

0,604

0,627

0,515

0,463

0,478

0,441

2010 0,487

0,523

0,517

0,551

0,652

0,57

0,635

0,538

0,54

0,563

0,597

0,632

0,568

0,523

0,537

0,469

2011 0,51

0,546

0,535

0,597

0,671

0,579

0,67

0,62

0,581

0,63

0,582

0,667

0,593

0,55

0,558

0,554

2012 0,514

0,559

0,564

0,597

0,69

0,583

0,722

0,644

0,605

0,641

0,577

0,681

0,574

0,568

0,561

0,582

2013 0,522

0,573

0,573

0,626

0,713

0,578

0,718

0,616

0,633

0,672

0,58

0,689

0,566

0,545

0,592

0,564

Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir.

Tablo 5 Düzey 2 Bölgeleri 15(+) yaş İstihdamın 15 (+) yaş Nüfusa Oranı (İkinci Bölüm)
Türkiye Ankara İstanbul

İzmir

TR 81

TR 82

TR 83

TR 90

TRA 1

TRA 2

TRB 1

TRB 2

TRC 1

TRC 2

TRC 3

2007 0,468

0,518

0,532

0,546

0,605

0,59

0,645

0,706

0,499

0,509

0,454

0,397

0,394

0,304

0,269

2008 0,473

0,519

0,54

0,525

0,66

0,615

0,65

0,739

0,582

0,531

0,445

0,374

0,438

0,307

0,272

2009 0,468

0,503

0,503

0,511

0,693

0,566

0,637

0,732

0,581

0,515

0,467

0,392

0,431

0,327

0,302

2010 0,487

0,523

0,517

0,551

0,612

0,62

0,582

0,701

0,578

0,514

0,519

0,414

0,485

0,356

0,377

2011 0,51

0,546

0,535

0,597

0,689

0,7

0,626

0,694

0,528

0,558

0,535

0,476

0,447

0,371

0,35

2012 0,514

0,559

0,564

0,597

0,714

0,655

0,582

0,681

0,495

0,595

0,573

0,487

0,477

0,34

0,321

2013 0,522

0,573

0,573

0,626

0,68

0,547

0,59

0,628

0,511

0,636

0,634

0,484

0,524

0,391

0,346

Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir

15 yaş üzeri istihdamın 15 yaş nüfusa oranına bakıldığında Türkiye ortalamasının yanı sıra, üç büyük
şehrin (Ankara, İstanbul ve İzmir) oranlarının yıllara göre artış gösterdiği görülmektedir. Ancak nüfusun
işgücüne katılım oranının ülkemizde düşük olmasından dolayı bu oranlar, düşük sayılabilir. Oranı azalan
bölgelere baktığımızda; TR 22 (Balıkesir, Çanakkale), TR 83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), TR 90
(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) sayılabilir. Diğer bölgelerde yıllara göre artış ve azalışlar
olsa da büyük değişiklikler gözlenmemektedir. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa,
Diyarbakır) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oranları artan iller olsa da bu artışlara rağmen oranlar,
Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Bunun temel nedeninin işgücüne katılımın bu bölgelerde
çok düşük olması olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 6 Düzey 2 Bölgeleri Tarım Dışı İstihdamın Toplam İstihdama Oranı
Türkiye Ankara İstanbul

İzmir

TR 21

TR 22

TR 32

TR 33

TR 41

TR 42

TR 52

TR 61

TR 62

TR 63

TR 71

TR 72

2004

0,709

0,965

0,995

0,893

0,658

0,523

0,6

0,501

0,791

0,876

0,619

0,698

0,747

0,709

0,48

0,626

2005

0,743

0,963

0,996

0,893

0,749

0,543

0,636

0,583

0,848

0,867

0,712

0,755

0,784

0,669

0,546

0,693

2006

0,76

0,965

0,996

0,894

0,789

0,524

0,675

0,616

0,856

0,865

0,724

0,707

0,783

0,682

0,582

0,777

2007

0,765

0,97

0,997

0,908

0,789

0,552

0,714

0,635

0,842

0,856

0,698

0,692

0,763

0,697

0,624

0,738

2008

0,763

0,98

0,996

0,925

0,798

0,616

0,726

0,646

0,868

0,829

0,668

0,664

0,752

0,712

0,727

0,713

2009

0,753

0,982

0,997

0,915

0,778

0,598

0,72

0,608

0,881

0,802

0,677

0,661

0,71

0,69

0,652

0,733

2010

0,748

0,963

0,996

0,883

0,784

0,602

0,672

0,6

0,889

0,802

0,648

0,666

0,697

0,645

0,607

0,705

2011

0,745

0,95

0,995

0,874

0,805

0,603

0,632

0,553

0,879

0,784

0,654

0,665

0,698

0,657

0,641

0,599

2012

0,754

0,951

0,994

0,9

0,841

0,635

0,597

0,54

0,878

0,778

0,684

0,685

0,737

0,68

0,644

0,584

2013

0,793

0,954

0,994

0,876

0,829

0,637

0,602

0,554

0,854

0,779

0,674

0,68

0,764

0,74

0,627

0,651
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Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir
Tablo 7 Düzey 2 Bölgeleri Tarım Dışı İstihdamın Toplam İstihdama Oranı
Türkiye Ankara İstanbul

İzmir

TR 81

TR 82

TR 83

TR 90

TRA 1

TRA 2

TRB 1

TRB 2

TRC 1

TRC 2

TRC 3

2004

0,709

0,965

0,995

0,893

0,686

0,634

0,448

0,38

0,295

0,368

0,647

0,465

0,786

0,598

0,548

2005

0,743

0,963

0,996

0,893

0,665

0,574

0,471

0,429

0,342

0,388

0,621

0,461

0,81

0,662

0,709

2006

0,76

0,965

0,996

0,894

0,65

0,416

0,531

0,472

0,483

0,422

0,592

0,447

0,795

0,752

0,796

2007

0,765

0,97

0,997

0,908

0,609

0,46

0,542

0,495

0,555

0,349

0,593

0,54

0,742

0,751

0,761

2008

0,763

0,98

0,996

0,925

0,536

0,504

0,503

0,489

0,493

0,298

0,668

0,659

0,679

0,666

0,742

2009

0,753

0,982

0,997

0,915

0,508

0,568

0,484

0,454

0,457

0,359

0,634

0,637

0,755

0,709

0,778

2010

0,748

0,963

0,996

0,883

0,593

0,512

0,544

0,452

0,438

0,418

0,571

0,614

0,756

0,719

0,719

2011

0,745

0,95

0,995

0,874

0,571

0,463

0,545

0,464

0,515

0,442

0,63

0,577

0,778

0,719

0,83

2012

0,754

0,951

0,994

0,9

0,591

0,523

0,576

0,447

0,585

0,473

0,608

0,557

0,767

0,699

0,876

2013

0,793

0,954

0,994

0,876

0,627

0,593

0,578

0,529

0,556

0,46

0,555

0,615

0,761

0,681

0,877

Kaynak: TÜİK İstatistikilerinden Derlenmiştir

Büyük kentlerin içinde bulunduğu bölgelerde tarım dışı istihdamın oranının toplam istihdama oranının
çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum kentleşme olgusunun tarımdan çözülmeyi de beraberinde getirmesi
ile açıklanabilir. Bunun ötesinde sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde tarım alanlarının kısıtlı kalması da bir
etken olmaktadır. Türkiye’de kentleşme oranlarının yaklaşık % 80’li rakamlara gelmesi ile Türkiye
ortalamasının da bu oran açısından yükseldiği görülmektedir. Bölgelerin tamamında kentleşme hızına bağlı
olarak yıllara bağlı küçük değişimler görülse de, genel olarak artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu
oranların yukarıda istihdamın nüfusa oranından ayrı olarak ele alınması, bölgesel kalkınmanın ölçülebilmesi
açısından bir gösterge olamayacaktır.
5. SONUÇ
Kalkınma kavramının birçok bileşeni olmasına rağmen, bu araştırmada bizim temel analizimiz, bölgesel
kalkınmaya odaklandığından, nüfus hareketinin yıllara göre değişimini konu almıştır. Daha detaylı ya da daha
kapsamlı analizlerle bu nüfus hareketlerinin nedenlerinin araştırılması önemli bir çalışma alanı teşkil etmektedir.
Ortaya çıkan sonuçlara göre; bölgesel kalkınma politikalarının temel hedefi olan bölgeler arasındaki gelişmişlik
farkının azaltılması hedefi, bazı bölgeler açısından oldukça başarısız kalmıştır. Bu kapsamda, eğitim ve sağlık
politikaları ele alınarak, bölgeler bazındaki okullarda başarı durumunun ölçülmesi ile ortaya çıkacak sonuçların
araştırmamızın sonuçlarını destekleyeceği değerlendirilmektedir. Kapasiteleri ve bütçeleri çok farklı olan Bölge
Kalkınma Ajanslarının gerek yapıları, gerek kapasiteleri itibarıyla bu durumu değiştirmesi beklenmemelidir.
Bölgeleri rekabetçi bir anlayışla birbirileri ile yarışmaya teşvik etmek yerine, her bölgenin coğrafi, ekonomik ve
sosyal koşullarına göre istihdam yaratıcı önlemler almak, temel kamu hizmetleri olan eğitim ve sağlığın yurdun
her bölgesinde dengeli ve adil sunulmasının sağlanması önemli bir başlangıç olabilecektir. Var olan
dengesizlikleri giderebilmenin yollarından biri, bölge planlarının Türkiye’nin stratejik kalkınma hedefleri ile
uyumlu olması, yani merkezi planlamadır. Ancak uygulamada özendirici tedbirler bu planlama ile uyumlu
olursa planlamanın başarıya ulaşma olasılığı yükselir. Politika bilimleri yapısı gereği çok disiplinli çalışma
alanlarıdır. Kalkınma politikasından bahsederken, kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin bütün politikalar, bu
politikalarla uyum içerisinde olmalıdır. Zaman serileri analizi ile oluşturulan tablolardan çıkardığımız
sonuçların daha kapsamlı araştırmalar için bir zemin teşkil etmesi, diğer araştırmacılar için fayda sağlayacaktır.
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YAŞANILABİLİR KENTLER İÇİN KALKINMA AJANSLARININ
ÖNEMİ: İSTKA ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Ergün DİLAVEROĞLU
İstanbul Medipol Üniversitesi
edilaveroglu@medipol.edu.tr.
ÖZ
Küreselleşme beraberinde yerelleşmeyi ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda
yerelin gelişimini sağlayacak ve rekabet edebilirliğini artıracak mekanizmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu mekanizmalardan biri 2006 yılında “5449 Sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun” kabulü ile
kurulan kalkınma ajansları olarak gösterilebilir.
Bu çalışma küresel ölçekte yerel ve sürdürülebilirliği olan gelişmişliğin
sağlanmasında kalkınma ajanslarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan katkısını
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle İstanbul Kalkınma Ajansının
(İSTKA) kurulduğu tarihten bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler
değerlendirilerek, kentin gelişmesindeki payı hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, kalkınma ajansı, İSTKA.
The Importance of Development Agencies for Liveable Cities: Case İSTKA
Abstract
The globalization has brighten the need for indigenization. In this regard,
mechanisms are needed that ensure the development of the regional, and which increase
the competitiveness of it. The Development Agencies may be pointed as one of these
mechanisms that has been established by the law Nr:5449 “Establishment, Coordination
and Duties of Development Agencies”.
The aim of this work is to evaluate the contribution of Development Agencies
in gaining social, financial and cultural developedness of the regionals within a global
context. From this viewpoint, activities of İstanbul Development Agency (İSTKA) from
the installation date up to today will be analysed and an evaluation about “how much
these activities have contributed to the development of the city” will be made.
Keywords: City, development agency, İSTKA
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1. GİRİŞ
McLuhan dünyayı küresel bir köy olarak tanımlamaktadır. Bu
tanımlamanın altındaki gerekçe başta bilgi iletişim teknolojilerinin yaşanan
ilerlemelere bağlı olarak köy yaşantısında olduğu gibi pek çok kişinin dünyada
olup bitenler hakkında fikir sahibi olması ve ulaşılabilirliğin arması
gösterilebilir.
Yerel kimliklerin ve kültürün korunabilmesi, uluslararası alandaki
firmalar ile rekabet edebilmek ve diğer değişiklere ayak uydurabilmek için
yerelin ön plana çıkarılması gerekmektedir. bu nedenle küreselleşme sürecinin
yerelleşme ihtiyacını doğurduğunu söyleyebiliriz.
Yerel hizmet birimlerinin küresel düzlemde rekabet edilirliğinin
artırılması gerekmektedir. Bu nedenle yerel kamu hizmetlerinin sunumunda
özel sektörden, sivil toplum kuruluşları ve bireylere kadar pek çok kişinin
fikrine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kamu hizmetlerinin tümünün merkezi yönetim eli ile yürütmeye
çalışmak, sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini azaltacağı gibi halkın
yönetime katılması, ihtiyaç ve beklentilerini iletmesi konusunda da sıkıntılarla
karşılaşılacak, bu durum demokratik siyasi değerlerin gelişmesi ve halkın kamu
yönetimine karşı ilgisini azaltacaktır (Eryılmaz, 2012: 171). O halde
küreselleşme sürecinde yerelin gelişmesini sağlamak için halkın yönetim
süreçlerine katılacağı araçlara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulacağı açıktır. Bu
ihtiyaç halkın beklentilerinin karşılanabildiği yaşanılabilir mekanların
oluşturulması için son derece önem arz etmektedir.
2. YAŞANILABİLİR KENT NEDİR?
Keleş, kentleşmeyi sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak
kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran,
toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan,
insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus
birikim süreci olarak tanımlanmaktadır. Kırsal alanlarda yaşamak yerine,
kentlerin tercih edilmesinde ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyo-psikolojik pek
çok neden yer almaktadır (Keleş, 2013: 31). TÜİK tarafından hazırlanan “konut,
çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım,
altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti” olmak üzere
11 boyutu hazırlanmış olan yaşam endeksinde hangi kentlerin daha yaşanılabilir
olduğu sıralanmıştır (www.tuik.gov.tr). Belirlenen bu kriterlere göre nüfusun
beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği oranda kentlerin yaşanılabilir olduğunu
söyleyebiliriz. Ancak bu ihtiyaç ve beklentilerin yalnızca klasik kamu kurumları
tarafından karşılanması mümkün değildir. Yerelleşmenin ve yerel aktörlerin
önemli hale geldiği, yönetimde katılımcılığın önemli bir ilke olduğu günümüz
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kamu yönetimi anlayışında kentsel ihtiyaçların karşılanması ve kentlerin
kalkındırılmasında kamu kurumları dışında özel sektör ve gönüllülere de önemli
görevler düşmektedir. 5449 sayılı kanunda belirtildiği gibi Kalkınma ajanlarının
kurulmasının temel amaçları arasında bu paydaşlar arasındaki etkileşimin
artırılması yer almaktadır.
3. KALKINMA AJANSLARI VE KAPSAMI
Kentsel alanların canlandırılması, kırsalda turizmin teşvik edilmesi,
sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, yörelerin kendine özgü ürünlerinin
tanıtılması, yerel işletmelere araştırma faaliyetleri için destekte bulunulması,
yerel istihdamın artırılması vb. faaliyetler yerel alanların kalkınmasına katkılar
sağlamaktadır (Kösecik, 2012: 104-105). Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde
bölgesel düzeyde faaliyet gösterme amaçlı kurulan Kalkınma Ajanslarına
önemli görevler düşmektedir. Ülkemizde “5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun” 2006 yılında
kabulü ile ajansların kurulması yasal mevzuatla desteklemiş, Çukurova ve
İzmir’de ilk ajanslar kurulmuştur. Ancak Danıştay’ın almış olduğu yürütmeyi
durdurma kararı ve Anayasa Mahkemesinde kanunun anayasaya aykırılığı
gerekçesi ile açılan iptal davasının 2007 yılında karara bağlanmasına ve kanunu
2008 yılında tekrar yürürlüğe girmesine kadar herhangi bir kalkınma ajansı
kurulamamıştır.
Ajansların kurulmasını sağlayan 5449 Sayılı kanunun gerekçesi ise şu
şekilde belirtilmiştir:
Bölgeler
kaldırılabilmesi,

arasındaki

gelişmişlik

farklılıklarının

ortadan

- Yerel ve küresel rekabete uyum sağlanması,
- AB'ye uyum süreci için gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Finansal ve beşeri kaynakların rasyonel dağılımının sağlanması,
- Çevresel duyarlılıkta yaşanan artış,
- Yerel kalkınma ve örgütlenme taleplerindeki artışı ile bu taleplerin
etkin yönlendirilmesi için katılımcı, esnek, teknik kapasitesi yüksek
mekanizmalara olan ihtiyacın karşılanmasıdır (www.tbmm.gov.tr).
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Kalkınma ajaslarının kuruluş amacı ise ilgili kanunun 1. md. “kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini
sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere
oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile
koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir” şeklinde kanunun
gerekçesi ile uyumlu bir biçimde sıralanmaktadır.
Bölgeler göre kurulmuş kalkınma ajansları (www.ab.gov.tr):

Kalkınma Ajansı
Ahiler Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansı
(ANKARAKA)
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
(BAKA)
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
(BAKKA)
Bursa, Eskişehir, Bilecik
Kalkınma Ajansı(BEBKA)
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
(DOĞAKA)
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(DAKA)
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
(DOKA)
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
(MARKA)
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)
Güney Ege Kalkınma Ajansı
(GEKA)
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
(GMKA)
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)

İller
Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde,
Nevşehir
Ankara
Antalya, Burdur, Isparta
Bartın, Karabük, Zonguldak
Bilecik, Bursa, Eskişehir
Adana, Mersin
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Bitlis, Hakkâri, Muş, Van
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu,
Rize, Trabzon
Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova
Batman, Mardin, Şırnak, Siirt
Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli
Aydın, Denizli, Muğla
Balıkesir, Çanakkale
Adıyaman, Gaziantep, Kilis
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İstanbul Kalkınma Ajansı
(İSTKA)
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
Karacadağ Kalkınma Ajansı
(KARACADAĞ)
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUZKA)
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUDAKA)
Mevlana Kalkınma Ajansı
(MEVKA)
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
(ORAN)
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
(OKA)
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
Trakya Kalkınma Ajansı
(TRAKYAKA)
Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER)
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İstanbul
İzmir
Diyarbakır, Şanlıurfa
Çankırı, Kastamonu, Sinop
Bayburt, Erzincan, Erzurum
Karaman, Konya
Kayseri, Sivas, Yozgat
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa,
Uşak

4. KALKINMA AJANSLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?
Kalkınma ajanslarının yetkili bulunduğu bölge içerisinde sosyoekonomik, kültürel, ekonomik vb. alanlarda çeşitli görevleri bulunmaktadır.
Bölgenin kalkındırılmasına yönelik görevlerini şu şekilde özetlenebilir (5449,
md.5):









Kamu, özel ve sivil toplum arasında işbirliği yapmak,
Planlama çalışmalarını izlemek değerlendirme ve teknik destek
sağlama,
Ajansa tahsis edilmiş olan kaynakları etkin kullanma ve
kullandırtma,
Rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak
veya desteklemek
Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
İlgili kuruluşlardan destek alarak KOBİ’lere eğitim vermek,
Uluslararası programlara ilişkin tanıtım yapmak ve proje
geliştirilmesini sağlamak,
Ajansa ait bir internet sitesi oluşturmak.
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Kalkınma ajanslarının görevlerine genel itibari ile bakıldığında,
bölgedeki sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için işbirliği, teknik ve mali
destek, eğitim, planlama, tanıtım gibi faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır.
5. İSTKA Nedir?
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 5449 sayılı Kanuna dayanarak
Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararıyla kurulmuş,
Ağustos 2009’da Genel Sekreteri, Aralık 2009’da uzman ve destek personelinin
istihdam edilmesi ile birlikte aktif hale gelmiştir. Ajans vizyonu “Küresel kent
İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir
çözüm merkezi olmak”. Misyonu ise “Katılımcılığı benimseyerek ortak aklı
temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için
ortak değere dönüştürmek” şeklinde ifade edilmektedir (www.istka.org.tr ).
6. İSTKA’nın Kurulduğu Günden Bugüne Faaliyetleri
Nelerdir?
Bu bölümde İSTKA’nın aktif olarak faaliyete geçtiği 2009-2015
tarihleri arasında yapmış olduğu faaliyetlerin neler olduğuna bakılacaktır. Bu
analiz İSTKA tarafından sunulan kurumsal raporları dikkate alınarak yıllar
itibari ile özetlenecektir (www.istka.org.tr).
2009 kuruluş yılı olması bakımından ajansın, fiziksel ve beşeri
kaynaklarını tamamladığı ve kurumsallaşma yönelik çalışmaların
yapıldığı dönemdir.
 2010 yılında 2010-2013 dönemini kapsayacak olan Bölge Planı
çeşitli paydaşların (kamu, özel sektör, yerel yönetim birimleri ile
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb.) katılımı ile
hazırlanmıştır. Bu Plan dahilinde bölge vizyonu belirlenmiş ve
gelişme endekseleri (küresel rekabet edilebilirlik, sosyal kalkınma,
kentsel mekan kalitesi, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik, ulaşım
ve erişebilirlik) ortaya konulmuştur.
 2011 yılı önceki, hazırlanmış olan Bölge Planını uygulamaya
geçirilmesine yönelik program tasarım ve yönetimi, araştırma analiz
ve raporların hazırlanması, tanıtım ve destekleme, işbirliği
faaliyetleri vb. çalışmalar yürütülmüştür.
Bölgedeki paydaş ihtiyaçları, Bölge Planları öncelikleri dikkate alınarak
mali ve teknik destek programlarının tasarlanması ve yürütülmesi
faaliyetlerinde yürütülmektedir.
 İstanbul’daki temel paydaşlarının ihtiyaçları ve Bölge Planı
öncelikleri doğrultusunda mali ve teknik destek programlarının
tasarlanması ve yürütülmesi Ajansın 2012 yılı faaliyetlerinin
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yoğunlaştığı bir alandır. Bu kapsamda oldukça önemli miktarlardaki
fonlar paydaş kurumların kullanımına sunulmuş, bu kurumlarda
çalışmaların proje anlayışı çerçevesinde hazırlanması ve
uygulanması için de önemli fırsatlar sunulmuştur.
Ajans tarafından, 2013 yılında bölgedeki temel paydaşları ve sosyal
medya hesabı üzerinden ulaşılan İstanbulluların katılımı ile 20142023 yıllarını kapsayacak Bölge Planını hazırlanmıştır. Hazırlanan
bölge planında önceki dönemlerde dikkate alınarak yeni gelişme
endeksleri (küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer
üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi, adil paylaşan, kapsayıcı ve
öğrenen toplum, keyifle yaşanan, özgün kentsel mekânlar ve
sürdürülebilir çevre) belirlenmiştir.
2014 yılında paydaşların özellikle saha araştırması, analizler ve
strateji geliştirme boyutları ağırlıklı olan kısa süreli ve düşük bütçeli
projelerini desteklemek için faaliyetler yürütülmüştür. Bu noktada
Doğrudan Faaliyet Desteği ilan edilmiş, proje başvuruları
toplanarak projeler desteklenmiştir.
2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında 25 Kasım 2013
tarihinde ilana çıkarılan 100 milyon TL kaynak tahsis edilmiş 7
programın proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi vb.
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2015, 2016-2020 Kurumsal Stratejik Planı ve İletişim Stratejisi
hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Bu yılın ilk altı ayında 2015 Yılı
Mali Destek Programları çerçevesinde 23 Aralık 2014 tarihi
itibariyle ilana çıkılan toplam 145 milyon TL kaynak tahsis edilen 8
programın proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi vb.
faaliyetler yürütülmüştür.
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İSTKA faaliyetlerinden bazıları (www.istka.org.tr):
Ağ

Bölgesel Analiz, Araştırma ve Raporlar

Kurumsal
İstanbul
Bölgesi’nde
Sektörel Araştırmalar

Diğer Ajanslarla İşbirliği

İşbirliği Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Bölge Planı Metodolojisi toplantısı
Kayseri’de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı

Üniversiteler ile İşbirliği

Mali Destek Programları:

Sunum yapılan ve Katılım sağlanan Toplantılar

Yatırımın

Önündeki

Engeller

Analizi
Araştırması

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Günlerine Katılım
Bahçeşehir Üniversitesi ile CO-OP ((Kampüsüm İşyerim))Protokolü
Ajansta Staj imkanları
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
(KBO)
Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı (ENİ)
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı (GEN)
AB Uzmanlığı Mesleği: Deneyimler ve Paylaşımlar (AB Uzmanları Derneği),
Meslek Edindirme Toplantısı (İSO),
İstanbul Finans Merkezi Yüksek Konseyi ve Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı
II. Küresel Girişimcilik Zirvesi
Sanayinin Dönüşümü Çalıştayı, Özgün Kent Kimliği Çalıştayı
Texas eyaletinin Houston şehrinin önde gelen işadamları, havalimanı yetkilileri ve Teksas-Türkiye
Amerikan Ticaret Odası mensuplarından oluşan The Greater Houston Partnership (GHP)adlı heyet
Ajans’a çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Uluslararası işbirliği ve ziyaretler

İstanbul Valiliği aracılığıyla Ajansı ziyaret eden William Paterson Üniversitesi öğrencileri Ajans ve
İstanbul Bölge Planı hakkında bilgilendirilmiştir.
A.B.D.’nin Florida Eyaleti Temsilciler Meclisi Üyeleri Ajansa çalışma ziyareti düzenlemişlerdir.
Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı (EBAN) Ziyareti
Forbes Magazine Bilgilendirme Toplantısı

Eğitim Faaliyetleri

Tanıtıma Yönelik Yayınlar

TÜİK Resmi İstatistik Programı Eğitimi
Yatırım Destek Ofisleri Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine Katılım
Paydaşlara PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi Verilmesi
TODAİE Harcirah Kanunu Eğitimi
Yıllar itibari ile hazırlanan Faaliyet Raporları
İstanbul Bölge Planları
İstanbul’a Bakış 2012 Kitapçığı
Istanbul Fact Sheet 2012 kitapçıkları
Tanıtım broşürleri
Stand açma

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
21.yy yönetim anlayışı genel anlamda vatandaşın sevk ve idaresini ifade
eden yönetimin kalıplaşmış anlamı yerine paydaşlığı içeren yönetişim
kavramına göre şekillenmeye devam etmektedir. Bu bağlamda halka en yakın
olan yerel yönetim birimleri yönetişim anlayışı çerçevesinde kendini
yenilemektedir.
AB uyum süreci, küresel rekabet ortamında yerel olarak kalkınabilmek,
bölgede yaşayanların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek için dizayn
edilen bu ajanslar, yönetişimin temelini oluşturan katılımcılık anlayışının da
ülkede gelişmesinde etkili mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kalkınma ajanslarının kurulması ile bölgelerin bunlara bağlı olarak
mutlak anlamda kalkınacağını söylemek elbette ki yanlış bir ifade olacaktır.
Ancak doğru işler ve kalkınma hamlelerinin yapışması akabinde bölgelerin
gelişimini etkileyeceği açıktır. Bu bağlamda kalkınma ajanslarının hizmet
sunduğu bölgelerin tanıtımını yaparak yeni yatırımcıları bölgeye çekmeye
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çalışmaktadır ayrıca bölge ihtiyaçlarının tespiti, kalkınmaya yönelik verdiği
projeler vb. desteklerle sürdürülebilir kalkınma, bölgesel kalkınma konusunda
önemli bir mekanizma olduğunu ifade edilebilir. Bu anlamda yaşanılan bölge
düzeyinde kalkınma ajansları kamu ve özel kesim, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, diğer bölge kalkınma ajansları vb. birçok aktörle birlikte bölgenin
ekonomik, kültürel, sosyal vb. açıdan gelişmesinde etkili olduğu ifade edilebilir.
Yalnızca İstanbul’da faaliyet gösteren İSTKA ise hem kendini tanıtmak,
yeni paydaşlar edinmek, İstanbul’un daha yaşanılabilir bir kent olabilmesi
maksadı ile kurulmuş bir ajans olup. 2009 yılından beri faaliyette bulunan
ajansın yalnızca mali proje desteği sağlayan yerler olmadığı, bölgedeki
paydaşların desteğini alarak ulusal ve uluslararası alanda birçok ekonomik, mali
ve sosyal içerikli faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir.
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ÖZ
Küreselleşme süreciyle birlikte bölgesel ve yerel ölçeğin ön plana çıkması sonucunda bölgesel eşitsizlikler,
bölgesel kalkınma anlayışıyla giderilmeye çalışılmakta, kalkınma ajansları kurularak bölgesel kalkınmanın sağlanması
hedeflenmektedir. Küreselleşme/yerelleşme sürecinin bölgesel kalkınma anlayışı neoliberal politikalardan beslenmektedir.
Bu dönemin bölgesel kalkınma anlayışı çerçevesinde oluşturulan ajansların çoğunlukla insani kalkınma unsurunu eksik
bıraktıkları, salt ekonomik temelli kalkınmaya ilişkin çalışmalar yürüttükleri, mevzuatın da bu gerekçeyle oluşturulduğu
görülmektedir. Bu çalışma, bölgesel kalkınma anlayışının ve bu yaklaşım çerçevesinde oluşturulan kalkınma ajanslarının,
insani kalkınma perspektifine sahip olup olmadıklarına odaklanmaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsani kalkınma, ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma, Kalkınma Ajansı, insani gelişmişlik
endeksi.

Are Development Agencies Only for Economic Development?
Abstract
As regional and local level came into the forefront as a result of the globalization process, the regional inequalities
are being tried to be solved with the regional development and the developmental agencies are established to provide
regional development. The concept of regional development of the globalization/localization process is sustained by
neoliberal policies. We see that the agencies created under the regional development concept in this period mostly lacked
the human development element and carry out works on pure economic development and the legislation was created for
this reason. This study focuses on whether the concept of regional development and the development agencies created
under this approach have a human development perspective, or not.
Keywords: Human development, economic development, regional development, Development Agency, human
development index.

1. GİRİŞ
Bir ülkenin veya bir kentin gelişmişlik düzeyinden bahsedildiği zaman o yerin gelir seviyesi kast
edilmektedir. Oysa iktisadi açıdan bakıldığında gelir seviyesi ve gelişmişlik düzeyi arasında farklılıklar
bulunmaktadır. Gelir seviyesi, sahip olunan parasal olanakları ifade ederken, gelişmişlik insanın hayat kalitesini,
erişebildiği olanakları ve sahip olduğu hakları da ifade etmektedir. Sadece kişi başına düşen milli gelir veya
üretim miktarının gelişmişlik göstergesi sayılmayacağını ifade eden kimi iktisatçılar 1990 yılından beri
yayımlanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksini geliştirmiştir. Bu endeks milli gelir dışında insanların
refahının kısa bir tanımını içermekte olup üç boyutlu insani gelişmenin birleşik ölçümünü sağlamaktadır. Yaşam
ömrü ile ölçülen uzun ve sağlıklı yaşama, yetişkin okur-yazarlığı ve eğitim düzeyi ile ölçülen eğitilmiş olmak,
satın alma gücü paritesi ve kişi başına düşen gelirle ölçülen saygın/iyi şekilde yaşam standardına sahip olmak
endeksin boyutlarını oluşturmaktadır. Türkiye'nin insani gelişme endeks değerine bakıldığında ekonominin
büyüdüğü; ancak bu durumun her bölgede geçerli olmadığı, bölgesel eşitsizliklerin olduğu ayrıca insani
kalkınmaya da etkisinin olmadığı görülmektedir. Küreselleşme/yerelleşme süreciyle birlikte bu bölgesel
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eşitsizlikler, bölgesel kalkınma anlayışıyla giderilmeye çalışılmakta, kalkınma ajansları kurularak bölgesel
kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. Ancak bölgesel kalkınma anlayışı ve bölgesel kalkınmanın temel
aktörleri olan Ajanslar neoliberal politikalar ekseninde şekillendiği için, bölgeler arası eşitsizliği gidermekten
ziyade rekabetçi bir ortam yaratarak eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Öte yandan bölgesel kalkınma anlayışının
ekonomik gelişme temelinde geliştirildiği, bu noktada Ajansların ekonomik kalkınmaya ilişkin çalışmalar
yürüttükleri, mevzuatın da bu gerekçeyle oluşturulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bölgesel kalkınma
anlayışının ve Ajansların insani kalkınma perspektifine sahip olup olmadıklarını ve hangi mesafede durduklarını
açığa çıkarmaktır.
2. KALKINMA VE BÖLGESEL KALKINMA İÇİN KISA BİR TARİHÇE
Kalkınma, büyüme ve gelişme kavramları, başta iktisat olmak üzere diğer tüm sosyal bilimlerin çalışma
alanlarıyla yakından ilgili kavramlardır. Bu kavramlar; gelir eşitsizliği, yoksulluk, kentleşme, siyaset, yönetim,
çevre gibi alanları yakından ilgilendirmektedir. İktisat alanında “kalkınma iktisadı” olarak başlı başına bir
çalışma alanı da bulunmaktadır. Zengin bir literatüre sahip olan kalkınma iktisadının gelişimi, içinde bulunulan
sistemden bağımsız değildir. Yoğun olarak kullandığı kavramlar, oluşturduğu yaklaşımlar, kuramlar, modeller
kapitalist sistem çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu anlamda sistemsel özellikleri içselleştiren ve kapitalizmin
aşamalarına göre farklılaşan, değişen, genişleyen-daralan “tarihsel” bir seyir izlemektedir.
Kalkınma kavramı; ülkeleri, bölgeleri gelişmiş-gelişmekte olan veya gelişmiş-az gelişmiş olarak
hiyerarşik bir yapılanma içerisinde sınıflandırmaktadır. Hiyerarşik olarak altta bulunanların, üstte bulunanların
toplumsal ve ekonomik seviyesine çıkma çabası kalkınmanın esasını oluşturmaktadır. Kalkınma, üstte olanı
yakalama-yetişme, rekabet koşullarında yukarı tırmanma anlamına gelmektedir (Ercan, 2003: 265-266). Bu
“tırmanma”nın politikasının belirlenmesi ve nasıl hayata geçirileceği, hangi mekânsal ölçeğin dikkate alınacağı,
hangi aktörlerin yer alacağı, genel sistem içerisindeki konumlanış gibi durumlar ülkenin/bölgenin gelişimine ve
sistemin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Bu anlamda kalkınma kavramı kimi zaman büyüme, gelişme,
ilerleme kavramlarıyla birlikte, kimi zaman da bu kavramların yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte
kavramlar arasında anlam farklılıkları vardır. Kalkınma, büyümeye göre daha kapsamlı bir kavramdır (Uygur,
2003: 44). Ekonomik büyüme denildiğinde, genel olarak, bir ülkede, bölgede ihtiyaçları karşılayacak ürünlerde
ve araçlarda bir önceki döneme göre artış anlatılmaktadır. Büyüme, bir ekonominin ürettiği ürünlerin piyasa
değeri fiyatlarının toplamı olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’nın bir önceki dönem GSYH ile arasındaki
reel fiyat üzerinden farkı, reel artışıdır (Eğilmez, 2012). Ülke ya da bölge ekonomisinde gerçekleşen artışlar
(nüfus, işgücü, toprak, yani üretim faktörlerindeki artış) büyüme olarak ifade edilir. Kalkınma ise, yalnızca
üretim ve kişi başına düşen gelirin artırılması değil, bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel her alanda
ilerlemesidir. Ekonominin bünye ve çatısı olarak ifade edilen milli hasıla içindeki sektörlerin paylarının
değişmesi, işgücünün sektörlere dağılımının farklılaşması gibi asıl yapıyı bozmayacak olumlu değişikliklerin
meydana gelmesi de kalkınmanın özelliklerindendir (Şiriner ve Doğru, 2006: 22-23). Kalkınma, niceliksel bir
değişmenin ilerlemenin ve iyileşmenin aynı zamanda niteliksel bir değişme yol açmasını da anlatır (Mengi ve
Algan. 2003: 2).
Klasik kalkınma iktisatçılarının kalkınmayı ele alışları temelde sanayi odaklıdır. 1950’li ve 60’lı yıllar
boyunca kalkınmanın sanayileşme ile mümkün olabileceği, ekonomik anlamda büyümenin sanayileşme ile
gerçekleştirilmesinin ekonomik ve toplumsal değişimleri bir arada getirebileceği ve kalkınmanın
sağlanabileceği, gelişmiş ülkelerin refah seviyelerine erişilebileceği öngörülmektedir. “Sanayileşmeyi sadece
belirli sanayi mallarının üretilmesi olarak görmek, sanayileşmenin sosyo-ekonomik bir değişim süreci olduğunu
ve giderek toplumun siyasal ve kültürel yapısını etkilediğini bilmek gerekir” (İlkin, 1983:722).
Gelişmiş ülkeler, sanayileşme ile birlikte ekonomik ve toplumsal olarak niceliksel ve niteliksel olarak
değişmişlerdir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin beraberinde toplumun refah seviyesini arttırdığı,
yaşam standartlarını yükselttiği kabul edilmektedir. Aynı hattın izlenmesi ile gelişmemiş/az gelişmiş ülkelerin
de aynı düzeye ulaşabileceği varsayılmaktadır. Bu varsayım sanayileşmenin önemini artırmıştır. Ancak yaşanan
gelişmelerin varsayımı doğrulamadığı ya da sanayileşmenin kendiliğinden toplumsal kalkınmayı
gerçekleştiremediği görülmüştür. Sanayileşme, ulusal gelir dağılımında dengeyi, eğitimin çağdaş teknolojik
bilgiyi de içerecek bir düzeye erişimi (İlkin, 1983:772) gibi toplumsal alanlarda beklenen gelişmeyi
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sağlayamamıştır. “Yıllar boyunca, büyümenin otomatik olarak sosyal kalkınmaya dönüşeceği zannedilmiştir.
Ekonomik dengelemenin büyümeyi zorunlu kılan etkilerine ve ekonomik yapılanma maliyetlerine, özellikle de
yapılanma programlarına yeterli ilgi gösterilmemiştir” (Utting, 2010: 31). Bunun için kalkınmanın sadece
ekonomik değil (bir anlamda sadece büyümeyi içermediği) toplumsal boyutunun da olduğu ve bunun için de
gerekli çabanın gösterilmesi gerekliliği anlaşılmıştır.
Kalkınma kavramı, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden uzun yıllar boyunca sadece ekonomik performans
ile açıklanmaya çalışılmış gelir ve üretim büyümesi üzerinde durulmuştur. Büyüme göstergesi olarak kullanılan
kişi başına düşen GSYH’nin kalkınmayı da ifade ettiği ve yeterli bir ölçüm sağladığı savunulmuştur. 1970’li
yıllarda ise kalkınma iktisadı yoksulluk ve eşitsizlik konularına da odaklanmaya başlamıştır. Kalkınmanın
ekonomik alan ile sınırlanamayacağı ve insani boyutunun olduğunun vurgulanmaya başlaması ile temel
ihtiyaçlar yaklaşımı öne çıkmıştır (Kaynak, 2003: 20). Bu yaklaşım, yoksulların beslenme, barınma, sağlık ve
eğitim gibi temel gereksinimlerinin de karşılanmasını hedeflemiştir. 1970’lerle birlikte artan çevre sorunları bu
sefer kalkınmanın çevreyi gözetmeden sağlanamayacağı çünkü üretim için gerekli hammaddeyi sağlayan
çevrenin devamlılığının sağlanmasının önemi anlaşılmıştır. Bu aşamada kalkınma, sürdürülebilir kalkınma
olarak ele alınmaya başlanmış, temel ihtiyaçlar yaklaşımının yerini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı almıştır.
Sürdürülebilir gelişme ya da sürekli ve dengeli kalkınma kavramı 1970’li yıllardan bu yana ekonomi, toplum ve
çevre arasında kurulmak istenen dengenin yeni bir anlatımı olarak ortaya çıkmıştır. Kavram ilk kez, Uluslararası
Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Dünya Yabani Hayat Fonu ve Birleşmiş Milletler Çevre ProgramıBMÇP tarafından hazırlanan “Dünya Koruma Stratejisi” adlı çalışmada kullanılmıştır. Dünya Koruma Stratejisi,
sürdürülebilir bir topluma ulaşmak için koruma ve geliştirme düşüncesinin birlikte ele alınması gerektiğini
vurgulamaktadır (Keleş ve Hamamcı, 1998: 157; Bozlağan, 2007: 1017).
1980’li yıllarda ise, kişi başına düşen gelirden başka doğrudan insan yaşamıyla ilgili ve yaşamının
kalitesini belirleyen göstergelere bakılması gerektiğini savunan “insani kalkınma yaklaşımı” gündeme gelmiştir
(Tüylüoğlu ve Karalı, T.Y., : 55). Yaşam standartlarının yükselmesi anlamında kalkınmanın ele alınmasının
gelir, tüketim, eğitim, sağlık gibi alanları da kapsaması ve bunlara ilişkin göstergelerin takip edilerek
karşılaştırılmasının yapılması gerekliliği savunulmuştur. Bunun için çeşitli çalışmalar yapılarak yukarıda sayılan
alanlardaki gelişmeleri takip etmeyi sağlayacak, kayıt altına alabilecek göstergeler oluşturulmuştur. Bunlardan
en bilineni Birleşmiş Milletler tarafından önerilen ve kullanılan İnsani Gelişmişlik Endeksi (Human
Development Index) ve Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Raporu’dur (Eğilmez, 2012). Birleşmiş
Milletlerin kullandığı ve önerdiği, daha geniş bir alanda kalkınmayı ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılan
İnsani Gelişmişlik Endeksi, felsefi ve düşünsel temeli Amartya Sen’in “yapabilirlik yaklaşımı”na dayanan
insani gelişme kavramından hareketle geliştirilmiş ve 1990 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Raporlarında yer almıştır (Gürses, 2009: 340). İnsani Gelişme
Endeksi, kalkınmayı yaşam beklentisi, eğitim ve gelir boyutu ile ölçmeye çalışmaktadır.
“(...) İnsani Kalkınma Endeksi (İKE), kalkınmanın ve kalkınma performansının sadece ekonomik
olmayan boyutları kapsamında da ölçülebileceğini göstermeye çalışan, ulusal ve uluslararası kıyaslamalı veri ve
istatistiklere dayalı bir ölçüt örneği olarak geliştirilmiştir (Aydınlıgil, 2010: 234).”
İnsani Kalkınma Endeksi ile ölçülmeye çalışılan, ülkelerin/bölgelerin kalkınmışlık düzeyleridir.
Böylece insanların yeteneklerinin geliştirilmesine ve bunun için fırsatlar yaratılmasına, temel insani ihtiyaçların
sağlıklı bir şekilde karşılanmasına yönelik çabayı teşvik etmektedir. Bu noktada insani kalkınma açısından
kalkınmayı; herkesi, kadın ve erkek eşitliğini de sağlayacak şekilde güçlendirmesi, bireylerin yeteneklerinin
geliştirilerek bunları ekonomik, kültürel, siyasal ve/veya toplumsal alanlarda ifade etmelerine fırsat verilmesi
(Golinski, 2010: 133) olarak da tanımlamak mümkündür.
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Kalkınmanın genişleyen içeriği ve bundan hareketle oluşturulan yaklaşımların bir yanını da
kalkınmanın hangi ölçeklerde uygulanacağı sorunu oluşturmaktadır. Kalkınma sorunsalı yerel, bölgesel, ulusal,
uluslararası ve küresel düzeylerde ele alınabilmektedir. Tarihsel olarak kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için
belirlenen mekânsal ölçekler farklılaşmaktadır. Kimi zaman ulusal kalkınma ön plana çıkarken kimi zaman
bölgesel veya yerel kalkınma ön plana çıkmıştır. Ulusal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için, bölgesel
eşitsizliklerin giderilmesi bağlamında bölgesel hatta yerel ölçekte kalkınma programları oluşturulmaktadır.
Ulusal veya bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak da çeşitli yöntem ve araçlar kullanılmaktadır.
Ülkeler, kalkınma yöntem ve araçlarını seçerken ve kullanırken kendi iç gelişmişlik farklarını da
dikkate alabilmektedirler. Ülke içerisinde geri kalmış bölgelerin bulunması bütün olarak ülkenin gelişmesini
geri çekebileceğinden, bütünlük sağlayabilmek için her bölge kendine özgü koşullarıyla kalkınma sürecine dâhil
edilmektedir. Kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, ülkenin bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını gidermeyi de
gerektirmektedir. Ülkelerin kalkınmaya ilişkin genel hedefleri olmakla birlikte bölgesel hedefler de
belirlenmektedir. Kalkınmaya ilişkin olarak tüm ülkeyi kapsayan ve bir bütün olarak ele alan yaklaşım zamanla
yerini bölgeleri esas alan kalkınma yaklaşımına bırakmıştır. Bütünlüklü olarak ülke kalkınmasının bir parçası
olarak gündeme gelen bölgesel kalkınma, artık bütünlükten ziyade, bölgelerin rekabet ettiği, bölgelerin
potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan, yerel/bölgesel aktörleri ön plana çıkarmayı hedefleyen bir kalkınma
anlayışına yerini bırakmıştır.
İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle ülke sınırları dikkate alınarak belirlenen ulusal kalkınma
hedeflerinin ve söylemlerinin yanı sıra asıl kalkınma için sorun edilen mekânsal ölçek değişmiştir. 1980’lerde
küreselleşme-yerelleşme süreci ile birlikte kalkınmada temel ölçek olarak bölge/yerel dikkate alınmaya
başlanmış, ulusal ya da ülke sınırlarının belirlediği mekânsal ölçek arka plana itilmiştir. Latince çevre, alan
anlamına gelen bölgenin tanımının yapılmasında zorlukların bulunması bölgenin ölçeği, niteliği ve kendisinden
beklenen işlevlerin çeşitli ölçütlere göre belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Ölçek olarak bölge, bir devletin
sınırları içerisindeki ekonomik, yönetsel, siyasal, coğrafi, etnik vs. ölçütler kullanılarak ve farklı çıkarlar
gözetilerek oluşturulabilir. Aynı şekilde bir devletin içinde alt sistemler olarak bölgeler olabileceği gibi
devletleri de kapsayan coğrafi, ekonomik, siyasi vs. bölgeler de olabilir. Uluslararası alandaki bölgeler de
amaçlarına göre farklılaşmaktadır (Mengi ve Algan, 2003: 82).1
Bölgeler arasında görülen gelişmişlik farkı özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra gündeme gelmiştir.
Bölgeler arası gelişmişlik farkının nasıl giderilebileceğine ilişkin sorulara getirilen yanıtlar iktisat yazınında
kendine geniş bir yer bulmuştur. Yerleşme ve alan ekonomisi gibi değişik isimler altında bölge kalkınması ele
alınmıştır. Rosto, Myrdal, Hiresshman, Samir Amin, Perroux, Friedman vs. gibi bilim insanları bu alanda
çalışmalar yapmışlar, eşitsiz gelişme, merkez-çevre, bölgesel gelişme gibi konularda kuramlar geliştirmişlerdir
(Mengi ve Algan, 2003: 84-85; Atalık, 2012).
Küreselleşme/yerelleşme yaklaşımının ekonomide ve diğer alanlarda hâkim olmasıyla ise kalkınma
artık “bölgesel/yerel kalkınma” olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşımın kuramsal altyapısını, neoliberalizm ve
onun değişen devlet söylemi oluşturmaktadır. Devletin değişen rolü, ekonomik, siyasi ve yönetsel bir yeniden
ölçeklendirmeyi ifade etmekte (Karasu, 2009: 4), bu rol neoliberal politikaların uygulanabilmesi için postfordist
üretimin gereklerine göre şekillendirilmektedir. Geçmişte, bölgesel kalkınmanın sağlanması merkezi yönetimin
planları ve yönlendirmesi ile gerçekleştirilmeye çalışılırken, küreselleşme/yerelleşme süreciyle birlikte
bölgelerin kendi aktörleri ile bölgesel kalkınmayı sağlaması ve ülke içinde/dışındaki diğer bölgelerle rekabet
edebilir tarzda gelişmesi beklenmektedir. Bu, bir anlamda devletin ekonomi alanında temel aktör olarak
bulunmasının istenmemesidir. Nitekim 1980’lerden sonra iktisadi ve yönetsel uygulamalar açısından ulus devlet
düzenlemeleri, sınırlamaları ve koruma duvarları işlevsiz hale getirilmiş (Karasu, 2009: 11), bölgesel kalkınma
için kullanılan araçlar, yöntemler ve hedefler değiştirilmiştir. Bu yeni bağlamda bölgesel kalkınma, özellikle
katılımcılığı öne çıkaracağı ve yerel kaynakların kullanımını sağlayacağı, bu yolla da bölgesel eşitsizlikleri
Bu çalışmada bölge kavramı, bir devletin sınırları içerisinde idari kısımlara ayrılmış ve kalkınmışlık düzeylerine göre
oluşturulan bölgeler olarak ele alınmaktadır.
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gidereceği için desteklenmektedir. Bu noktada, yönetişim anlayışı ile yerelin tüm aktörlerinin kalkınma
sürecinde etkin olabileceği, yerel kaynakların rekabeti içerisinde bir kalkınma stratejisinin oluşturulmasının
mümkün olabileceği belirtilmektedir. Hâlbuki 1980 sonrasında bölgesel kalkınmada yerel aktörlerin ve özel
sektörün ön plana çıkarılarak merkezi yönetim yatırımlarının geri planda bırakılması bölgeler arası
dengesizlikleri derinleştirmektedir. Yerel ekonomik kaynakları daha fazla olan bölgeler sermaye açısından
cazibe merkezleri olurken, kaynakları zayıf olan bölgeler bu “yarışma”da kaybederek, ellerindeki kaynakların
da daha önde olan bölgelere kaymasına engel olamayacaklardır.
Öte yandan bölgesel kalkınma, kaynak kullanımı ve katılım açısından olduğu kadar yerel halkın
refahına yönelik önemli kazanımlar sağlayacağı için de savunulmaktadır (Pehlivan, 2013:414-415; Taş, 2013:
13). Ancak açıklıkla görülmektedir ki, bölgesel kalkınma anlayışında ekonomik kalkınma temel alınmakta,
insani kalkınma boyutu ise arka planda bırakılmaktadır. Çünkü bugünün bölgesel kalkınma anlayışının öncelikli
amacı, bölgeler arası dengesizliği gidermek için yerel ekonomik kaynakları etkinleştirerek sermayeyi bölgeye
çekmek ve bunu da rekabetçi bir tutumla gerçekleştirmek olarak belirlenmektedir.
3. TÜRKİYE’NİN KALKINMA SERÜVENİ
Türkiye’de kalkınma serüveninin tam olarak yorumlanabilmesi için belli noktalara, dönemlere ya da
olgulara gönderme yapmamızı gerektirmektedir. Bu serüvenin en temel anahtarı da kalkınma planlarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren kalkınmanın sağlanması için çeşitli kalkınma stratejileri,
programları ve yöntemleri belirlemeye çalışmıştır. Genel olarak merkezi yönetim birimleri tarafından
oluşturulan ulusal kalkınma planlarının çoğunlukla ekonomik endeksli perspektifle hazırlanması kalkınmanın
insani boyutunu eksik bırakmıştır. İzmir İktisat Kongresi’nden başlayarak ülke kalkınmasının nasıl hangi
unsurlar üzerinden gerçekleştirilebileceği üzerine tartışmalarla başlayan kalkınma süreci, kalkınma planlarının
bölgesel gelişme ve bölgeler arası eşitsizliği giderme konusundaki yetersizliği ile birlikte Avrupa Birliği’nin
bölgesel politikalar ölçütlerini kendine uyarlamaya çalışmasıyla devam etmektedir.
Son yıllara kadar sanayileşme ve Batılılaşma çerçevesinde yürütülen kalkınma çabaları önemli ölçüde
merkezi yönetim tarafından planlanmış, uygulanmış ve denetlenmiştir. Bunun çeşitli nedenleri olmakla beraber
temel de bölgesel yönetimlerin olmaması ve yerel yönetimlerin zayıf yapısı görülmektedir. Tam da bu neden
aslında Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ekonomik kalkınma sürecinde merkezi yönetimin esas rolü
üstlenmesini sağlamıştır.
Bu çalışmada Türkiye’nin kalkınma deneyimi bu amaçla hazırlanan planlarla bağlantılı olarak 4
dönemde ele alınmıştır; 1923-1960 yıllarını kapsayan ve devletin birincil aktör olduğu devletçilik dönemi,
1960-1980 yıllarında arasındaki planlı dönem, 1980-1995 yılları arasındaki neo liberal politikaların etkin
olmaya başladığı dönem ve son olarak da 2000’li yıllardan günümüze dek uzanan bölgesel politikaların ve yerel
aktörlerin etkin olmaya başladığı kalkınma süreci. Kalkınmanın sadece ekonomi kavramlarına
sıkıştırılamayacağı ön kabulü ile başladığımız bu araştırma da, dönemlerin incelenmesinde öncelikli hedefimizi
kalkınma politikalarındaki insanı kalkınmanın izlerini takip edebilmektir.
4. DEVLETÇİLİK DÖNEMİNDE ( 1923-1959)
Kalkınmanın devlet yatırımları ile gerçekleştirildiği bu dönemde, bölgesel politikanın temel unsurunu
yeni bir siyasal ve idari sistem altında ulusal bir ekonominin ve toplumsal bilinci düzeyinin yükseltilmesi
oluşturmaktadır. Bu dönemde İstanbul’da başlayan mekânsal modernleşme projesi, Ankara’nın yeni başkent
ilan edilmesi ile devam etmiş, sanayi tesislerinin İstanbul ve Marmara Bölgesi dışında, Orta Anadolu ve İç
Ege’de kurulması ülkenin çeşitli yerlerini birbirine bağlayan bir demiryolları sisteminin geliştirilmesi dönemin
kalkınma çabalarının arasında yer almaktadır (Eraydın, 1988:135-139). Bu dönem ki sanayileşme seyrinde
devletçilik ve merkeziyetçilik egemen olsa da, piyasa dinamikleri tamamen dışlanmamıştır.
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1920’lerde sınırlı ölçülerde sağlanan sanayi gelişmesi, 1930’lardan sonra sermaye birikim süreçlerine de
müdahaleleri içeren devletçilik politikası sayesinde hem sermaye birikiminin aktarılması hem de birikimi
sağlaması açından büyük önem kazanmıştır. Bu dönem içinde yaşanan en önemli sanayi gelişmelerinden biri,
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın 1934 yılında yürürlüğe girmesi olmuştur. Sanayileşme çabalarının bir
program dâhilinde gerçekleşmesini amaçlayan plan kapsam olarak, dokuma, maden işleme, kâğıt, cam, çimento
ve kimya sanayilerini içermektedir. 1939 yılından itibaren II.Beş Yıllık Sanayi planı uygulanmaya alınsa da,
II.Dünya savaşı koşulları planın uygulanmasını engellemiştir.
Başlangıçta devlet yatırımları ile ilerleyen sanayileşme çabalarına, daha sonraları Marmara Bölgesinde
yoğunlaşmak üzere özel sektör de katılmıştır. Kamu yatırımlarının ülke geneline özellikle geri kalmış Güney ve
Doğu Anadolu bölgelerine yaymak istenmişse de, bu hedef belli bir ölçüde gerçekleşebilmiştir. Cumhuriyetin
ilk yıllarında hızlı bir mekânsal modernleşme görülürken bunun toplumsal yapıya yansıması aynı hızla
olamamıştır. Ayrıca İkinci Dünya savaşının etkileri ile yeni ekonomik ve mekânsal düzenlemelerin gerekliliği
ortaya çıkmış, bölgelerarası farklılıkların ortadan kaldıramadan tarımsal üretimde makineleşmenin sonucu
olarak kırsal alandan kentlere doğru yaşanan göç bir de sınıfsal eşitsizlikleri ortaya çıkarmıştır.
5. PLANLI DÖNEM (1960-1979)
Türkiye’de 1960 yılı ile birlikte yeni bir döneme girilmiş, 1961 Anayasası ile Türkiye’nin gelişmesinin
planlı olması konusunda kesin bir tercih yapılmıştır. Bu amaçla, 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
kurulmuş ve bundan sonra kalkınma belli bir döneme kadar ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesi bölgesel
eşitsizlikleri azaltmak, toplumsal ve ekonomik dengeyi sağlamak amacını hedefleyen Beş Yıllık Kalkınma
Planları (BYKP) üzerinden yürütülmeye çalışılmıştır (Göymen, 2005:2). Planlı ekonomiye geçiş ile birlikte
ülkenin farklı bölgelerindeki kapasiteleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan bu plan ve politikalar dönemi,
ithal ikameci sanayileşme ile biçimlenmiştir.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), “kalkınmanın bölgeler arası dengesizlikleri önleyici bir
yönde olmasını, aşırı şehirleşme ve nüfus problemlerinin çözülmesini, kamu hizmetlerinin gelir dağılışını
düzeltici bir şekilde dağıtılmasını, potansiyel kaynakları olan firelerin düzenli bir şekilde gelişmesini
sağlayacağı (DPT, I BYKP, 1963:471)” şeklinde bir amaç belirlemiştir. Dengeli bir ekonominin oluşmasını
sağlamak için ulusal kaynakların etkin kullanımına önem veren plan geri kalmış bölgeler ayrımı yapmıştır. Bu
sayede, Doğu Marmara, Antalya, Ege, Çukurova ve Zonguldak gibi yerler için bölgesel kalkınma projeleri
hayata geçirilmiştir. Ayrıca, bölgeler arası farklılıkların azaltılması için özel kesimin yatırımını çekecek
teşvikler geliştirilmiş ancak yine esas aktör konumunda DPT ve merkezi hükümet yer almıştır.
Bölgesel planların ulusal kalkınma plan ve politikalarından bağımsız olarak hazırlanamayacağı
düşüncesi ile hazırlanan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), mekânı ulusal ekonomik hedeflerle
buluşturmayı amaçlamış bir anlamda ulusal kalkınma planlaması içinde mekân yaklaşımını kurumsallaştırmıştır
(Göymen, 2005:3). Bu dönemdeki planlama çeşitli sanayi dallarının gelişmesine yol açsa da, bu gelişim ancak
kamu kesimi üzerinde bir ölçüde etkili olmuş, özel sektör yatırım tercihini Marmara Bölgesinden yana
kullanmıştır. Bu durum kırsal alanlardan kente göçün artmasına neden olurken, ülkenin doğusu ve batısı
arasındaki uçurum daha da derinleşmiş ve kır kent arasında ikilik meydana gelmiştir. Bölgeler arasındaki
farklılığın azaltılması amacıyla özellikle Güney ve Doğu Anadolu’da bazı bölgeler Kalkınmada Öncelikli
Yöreler (KÖY) olarak kabul edilmiş ve kalkınma vurgusu merkezlerden KÖY’lere kaymıştır. Fakat bu bölgeler
için yapılan kalkınma projelerinin ulusal plan düzeyinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır (Gül ve Diğerleri,
2014:259). Bu dönemde uygulanan ancak hedeflenen başarıya ulaşamayan bölgesel kalkınma planları şöyledir;



Doğu Marmara Bölge Planı (1963),
Zonguldak Bölge Planı (1963-64),
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Antalya Planı (1960-65),
Ege Bölgesi Kalkınma Planı (1963-69),
Çukurova Bölgesi Planlama Projesi (1962),
Keban Planı (1964),

1973 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın da(1973-1977) diğer iki plandan farklı
olarak bölgesel farklılıkları ortadan kaldırma çabalarının ulusal kalkınmayı yavaşlatacağı düşüncesi ile “ bölge ”
kavramı terk edilmiş yerine özel sektöre teşvik dağıtma yaklaşımı kabul edilmiştir. Plan, bölgesel kalkınmaya
illerin doğal kaynaklarının belirlenmesi ve illerdeki avantajlı sektörlerin desteklenmesi yönünde ağırlık
vermiştir. Bu amaçla, yörelerin gelişme potansiyeli bulunan doğal ve beşeri kaynakları saptanarak, gelişmişlik
seviyelerini yansıtan sosyo-ekonomik bütünleşme göstergelerine dayalı endekslerin sonuçlarına göre yörelerin
gelişmişlik sıralaması yapılmış ve bu iller yıllık programlarda yayınlanmıştır.
Beş yıllık kalkınma planları ile 1980’lere kadar, yüksek gümrük vergileri ile ulusal ekonomiyi küresel
rekabetten koruyarak geliştirme politikası çerçevesinde, devletçi ve merkeziyetçi bir görüşle sanayileşme
temelli bir kalkınma politikası izlenmiştir.
6. NEO-LİBERAL POLİTİKALAR DÖNEMİ (1980-1994)
1980’lerden başlayarak dünya konjonktüründeki değişikliklerle beraber kalkınmanın itici gücü olan
ekonomi odağı, kalkınmanın süreci, ele alınan mekânsal ölçek, kalkınmanın niteliği, aktörleri gibi unsurları
değişikliğe uğramıştır.
Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarını kapsayan bu dönem, bölgesel planlama
politikaları açısından diğer dönemlerden farklılık göstermektedir. Dönemin en önemli özelliğini, kalkınma
stratejilerinde neo-liberal politikaların etkisinin hissedilmesidir. Temel özelliği ekonomi olan bu politikalar,
aynı zamanda toplumsal, siyasal ve yönetsel olmak üzere tüm alanları kapsamaktadır. Neo-liberalizmin özellikle
1980’lerden bu yana “minimal devlet” söylemi çerçevesinde uyguladığı devleti küçültme politikaları, hayata
geçirdiği deregülasyon ve özelleştirme uygulamaları ile kamu müdahalesini sınırlarken yeni bir toplum ve
devlet anlayışı yaratmıştır (Güzelsarı, 2003: 17). Devletin bu politikalar çerçevesinde, hem üretken yatırım
alanlarından çekilmesi hem de özelleştirmelere ağırlık vermesi, özellikle sabit kamu yatırımları ile ayakta kalan
geri kalmış bölgelerin ki büyük bir oranda Doğu Bölgelerinin bu süreçten olumsuz yönde etkilenmesine neden
olmuştur. Bununla birlikte özel girişimcilerin yatırım tercihlerini gelişmiş bölgelerden yana kullanmaları da
bölgeler arasında gelişmişlik farklılıklarının artmasını sağlamıştır.
1979-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü BYKP’nda, dikkat çeken önemli unsurlardan biri mekânsal
örgütlenmenin amaçlanmasıdır. Plan, hizmetler, altyapı ve sanayinin ülke çapında dağılım politikalarını
belirlemiştir. Bu bağlamda sanayinin yer seçim kararlarının ve yerel girişimlerin özendirilmesinin mekân
bazında değerlendirmeye alınacağını vurgulamıştır.
Bölgesel politikalarda yeniden canlanma ivmesinin görüldüğü Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda(1985-1989), gelişmemiş bölgeler ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının zaman içinde
azaltılarak giderilmesi amacıyla, KÖY’lerin kalkındırılması temel hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Bu
nedenle gelişim potansiyeli yüksek olan bölgeler için farklı teşvik araçlarının uygulanmasına, geri kalmış
bölgelerde kurulacak sanayi tesislerine düşük faizli kredi imkânlarının yaratılmasına karar verilmiştir. Ayrıca
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan kamu yatırım projelerinde istihdam edilecek personel için
Batı bölgelerinden farklı olanaklar yaratarak insan kaynağı temini sağlanmaya çalışılmıştır.
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1990-1994 yılları için hazırlanan Altıncı BYKP’nda diğer planlardan farklı olarak; “bölge planlama”
kavramının terk edildiği ve bunun yerine “bölgesel gelişme” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Planda,
kalkınmanın bölgeler arasında dengeli olması, bölgesel çalışmaların refah arttırıcı ve yaygınlaştırıcı yönde
uygulanmasının temel ilke olduğu ifade edilmektedir (DPT, VI BYKP, 1990:318). Özellikle, Güneydoğu ve
Doğu Anadolu bölgelerinin ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle kalkınma
hızının artırılması, hem gelişmekte olan hem de bazı sektörlerde gelişme potansiyeli bulunan bölgelerde
kaynakların daha etkin kullanılması için çeşitli bölgesel planları başlatılmıştır. Bunların en kapsamlı ve en
bütünleşmiş olanı Güneydoğu Anadolu Projesi olmuştur (Göymen, 2005:3).
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapılmış olan ilk projelerden
biridir. Proje, 75.308 km2 yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün hemen hemen yüzde onunu oluştururken,
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 ili
kapsamaktadır (Gap İdaresi, 2002:1). Başlangıçta su ve toprak kaynaklarını geliştirme amaçlı olarak tasarlanan
GAP, daha sonraları değişime uğramıştır. Temel hedefleri arasında bölgedeki iş ve üretim imkânlarının
artırılması ile ekonomik kalkınmaya katkı sunmasının yanında diğer kalkınma planlarında dikkate alınmayan
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve fakirliğin azaltılması gibi hedefler de bulunmaktadır. Kalkınmanın sadece
ekonomik kalkınma ile gerçekleşemeyeceği perspektifini benimseyen proje, 1970’li yıllarda Fırat ve Dicle
nehirlerinden sulama ve hidrolik enerji üretimi için yararlanma amacıyla hazırlanmış, ancak 1989 yılında tarım,
sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentse altyapı yatırımlarını da içeren çok sektörlü bir sosyo-ekonomik
bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Projenin uzun sürmesi stratejisinin de değişmesini sağlamış ve
1990’lı yıllarda yaşanan gelişmeler paralelinde, hedefi sadece birtakım maddi kazanımlar sağlamaktan ziyade
insan odaklı sürdürülebilir kalkınmaya kaymıştır. Önceliği, sürdürülebilir insani kalkınma olan projenin başat
stratejileri arasında kalkınmada adalet ve eşitlik, katılım, çevre koruma, iş alanı yaratma, fakirliğin azaltılması,
mekânsal planlama ve altyapı gelişimi sayılabilmektedir (Göymen, 2005:4). GAP, insan temelli sürdürülebilir
kalkınmayı ilke edinmesinin yanında zaman içinde yönetişim mantığını da geliştirmiş, merkezi hükümet
bölgesel kalkınmada yetki sorumluluklarını yerel aktörlerle paylaşmıştır.
Bu dönemde uygulanan bölgesel politikalardaki dikkat çekici gelişmelerden biri, yerel ekonomik
kalkınma ve yerel yönetimin öneminin artması olmuştur. Bu bağlamda, teşviklerin büyük bir kısmı yerel
kapasiteyi güçlendirmeye ve küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) desteklenmesine ayrılmıştır.
Bununla birlikte, kamu yatırımlarının dağıtılmasında yerel kalkınma potansiyeli önemli bir ölçüt olarak kabul
edilmiştir.
7. 1995-GÜNÜMÜZE
Bu dönemde AB ile tam üyelik müzakere çalışmalarının hızlanması ve uyum çabaları sonucunda
yerelleşme ve bölgeselleşme politikaları öne çıkmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve
kalkınma ajanslarının oluşturulması ve Devlet Planlama teşkilatının kapatılarak Kalkınma Bakanlığının
kurulması kalkınmanın merkezi vurgudan uzaklaşıp yerel-bölgesel kalkınma anlayışına geçişin çabası olarak
değerlendirilebilir. Ancak ne kadar başarılı olunduğu tartışmalıdır.
“Sürdürülebilir Kalkınma” ifadesinin ilk kez kullanıldığı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (19962000), ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel olmak üzere tüm boyutları içeren tutarlı bir süreç olarak
sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek daha dengeli bir bölgesel kalkınma hedeflemiştir. Bununla birlikte
sektörel planlama anlayışı da terk edilmiş, stratejik planlama doğrultusunda hukuki ve kurumsal değişimleri
öngören yapısal değişim projelerini içeren bir plan hazırlanmıştır. Planın, KÖY’lerin başarılı olmasına rağmen,
bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada etkin olmadığı tespiti sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı
birleşince, özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerin kapsayan bir takım bölgesel kalkınma projelerini
gündeme getirmiştir. Bu nedenle, bu bölgelerin kapsamında bulunan iller için bir “Eylem Planı” ve ayrıca bu
illerin acil gereksinimleri içinde “Acil Destek Programları” oluşturulmuştur (DPT, VII BYKP, 1996:174-178).
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (2001-2005), yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’de bölgesel
politika yeni hedeflere yönelmiştir. Temel amaç, ilke ve politikaları arasında “İnsanımızın hakettiği yaşam
düzeyinin sağlanması amacıyla gelir dağılımının düzeltilmesine, yoksullukla mücadeleye ve bölgesel gelişmişlik
farklarının azaltılmasına önem verilecektir (DPT, VIII BYKP, 2001:59-60).”ifadesinin yer aldığı plan, genel
olarak toplumsal yapının güçlendirilmesi, yapısal reformların tamamlanması ve bilgi toplumunun ihtiyacı olan
temel dönüşümlerin gerçekleştirilmesi hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalkınma, bölgesel ve kültürel gelişme
ve katılım gibi yeni bölgesel amaçlarda planın eksenlerini oluşturmaktadır (Göymen, 2005:6).
Bu döneme ait planlama çalışmalarında dikkat çekilen bölgesel ve kırsal kalkınma projeleri ZonguldakKarabük- Bartın, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Yeşilırmak Havzası bölgelerini kapsamaktadır. Bu
bölgesel kalkınma projelerinin yanı sıra Doğu Marmara Bölgesel Planı ve Batı Akdeniz Bölgesel Kalkınma
Projesi de bu dönemde oluşturulmuştur. Projelerin kısa tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: Bölgesel Kalkınma Projeleri
Proje Adı
Amacı
Zonguldak- Karabük- Bartın Bölgesel Kalkınma Projesi
Kamusal özel sektör işbirliğine dayalı çok sektörlü
bölgesel kalkınma projesidir. Kömür üretiminin
durdurulmasından sonra bölgenin canlandırılması
amaçlayan proje, aynı zamanda özel sektör için yeni
yatırım olanakları sağlamaktadır.
Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Projesi
Bölgede
sosyo-ekonomik
kalkınmanın
hızlandırılması amacıyla politikalar oluşturulmasını
hedefleyen proje ülkenin en az gelişmiş bölgesini
kapsamaktadır. Kamusal yatırımların belirlenmesi,
özel sektör yatırımları için teşviklerinin arttırılması,
bölgesel iç dinamiklerin etkinleştirilmesi, insan
kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanan politikalar
arasındadır.
Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Projesi
Yüksek işsizlik oranı ile dışarıya en çok göç veren
Karadeniz bölgesindeki 7 ili kapsayan projenin temel
amaçları, bölgenin mekânsal yapısını dönüştürerek
ekonomik yapıyı güçlendirmek ve çeşitlendirmek,
bölgede toplumsal ve çevresel sorumluluklarla ilgili
duyarlılığı arttırmak olarak belirlenmiştir.
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Projesi
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat illerini
kapsayan bir sürdürülebilir kalkınma sağlamayı
amaçlayan proje, Yeşilırmak nehrinin akışındaki
düzensizlikler nedeniyle havzada oluşan çevre
sorunlarına çözüm bulmak üzere geliştirilmiştir.

Kaynak: Tablo, VI ve VII BYKP’den alınan bilgilerden oluşturulmuştur.
Burada şunu belirtmek gerekir ki, bu bölgesel kalkınma projelerinde yerel potansiyellere ve aktörlere
vurgu yapılmasına rağmen projeler merkezden planlanmakta ve denetlenmektedir. Bu haliyle kalkınma
planlarındaki gelenekselliği yansıtan projeler kamu yatırım programlarının yaklaşımını sergilemektedir. Ancak
kısıtlı kamu kaynakları projelerin gerçekleştirilmesinde özel sektör ve yerel kaynakların desteğine ihtiyaç
duymaktadır.
İstikrar içinde büyüyen gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi
toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonuyla uygulamaya
konulan Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013), toplumsal diyalog, insan odaklı gelişme, yönetim,
şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini odak noktasına almıştır.
Yenilik, AR-GE, girişimcilik, yeni sanayi odakları, kümelenmeler, network, üniversite-sanayi işbirliği ve
girişim sermayesi gibi yeni bölgesel kalkınma araçları ile bölgesel gelişime önemini gösteren kalkınma planı,
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bölgesel gelişme politikalarını dört eksende ele almıştır. Bunlar; (i) bölgesel gelişme politikalarının merkezi
düzeyde etkinleştirilmesi, (ii) yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması, (iii) yerel
düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması ve (iv) kırsal kesimde kalkınmanın sağlanmasıdır (DPT, IX BYKP,
2007:911-94).
Uygulamada olan son plan, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), insan odaklılık,
katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine vurgu yapmaktadır. Planın hedefleri ve
politikaları 4 eksen de belirlenmiş; bu eksenler: (i) Nitelikli insan, güçlü toplum; (ii) Yenilikçi üretim, istikrarlı
yüksek büyüme; (iii) Yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre; (iv) Kalkınma için uluslararası işbirliği. Ayrıca
plan, diğer planlardan farklı olarak makroekonomik hedeflerin yanında mikro ekonomik ve sosyal alanlarda da
detaylı oldukça yüksek rakamsal hedeflere yer vermiştir.
2000’li yıllar Türkiye’nin bölgesel politika dönüşümünün ilk yılları olarak sayılmaktadır. Kalkınmada
dikkate alınan ve üzerinde daha çok durulan planlar yapılan, maddi destekler ve verilen mekânsal ölçek
değiştirilmiş, ülkeden bölgeye/yerele geçilmiştir. Bu bağlamda öncelikle, AB uyum sürecinin başlatılması ile
birlikte her alanda olduğu gibi bölgesel politikalar alanında da bir dizi yükümlülük altına girilmiş ve gerekli
kurumsal düzenlemeler uygulanmaya konmuştur. Bu uygulamalardan biri de, yerleşme merkezlerinin
kademelenmesini, iller arasındaki fonksiyonel ilişkileri, coğrafi koşulları, istatistik toplama ve plan yapma
amacına uygunluğu da dikkate alarak, AB istatistikî sınıflandırmasına (NUTS) paralel bir şekilde, üç düzey
halinde belirlenen İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasıdır (İBBS). Bölgesel gelişme alanında AB’ye uyum
sürecinin bir gereği olarak, 28 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan bu sınıflandırmanın, yine aynı Karar kapsamında bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesinde
esas alınması kararlaştırılmıştır.2 Bölgesel kalkınmanın temel aktörlerinden sayılan Bölgesel Kalkınma
Ajansları bu sınıflandırmalara göre kurulmuştur. 3 Düzey olarak belirlenen sınıflandırmaların dağılımının
aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir:
Düzey 1: Sosyo-ekonomik bölgeler
Düzey 2: Bölgesel politikaların uygulanması için temel bölgeler
Düzey 3: Belirli tanılar için küçük bölgeler ifade etmektedir.
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması da;
Düzey 1 olarak 12 bölge,
Düzey 2 olarak 26 alt bölge ve
Düzey 3 olarak 81 il, şeklinde tanımlanmıştır.
8. BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI
Bu bölgesel kalkınma paradigması içinde bölgesel gelişmenin sağlanması için yerelleşme sürecinin
önemli bir ayağını oluşturan kalkınma ajansları oluşturulmuştur. Ajanslar, ülkenin belli bir coğrafi bölgesi
içinde kamu ve özel sektör, STK’lar ve yerel otoriteler arasında işbirliği sağlayan, merkezi yönetimin de
desteğiyle bölgesel ekonomik kalkınmayı hedefleyen yasal statülü kuruluşlardır (Gül, Kiriş, vd., 2014: 262-3).
Diğer bir tanımlamayla ajansların, bölgesel kalkınmaya ilişkin politikaların katılımcı bir anlayışla bölgedeki
aktörlerce oluşturulduğu yerel yönetişim esasına dayalı ve eskiden devletin üstlendiği kalkınma misyonunun
yerel paydaşlarca paylaşılmasını sağlayan kurumlar olduğu belirtilmektedir. Bu noktada temel görevleri,
bölgelerin özgün potansiyellerini geliştirmek ve yatırımcı çekmek amacıyla çeşitli programlar oluşturmak,
mevcut girişimcilik potansiyelini açığa çıkarıp geliştirmek olarak belirlenmiştir (Sevinç, T.Y: 46). Nitekim,

2

T.C. BAŞBAKANLIK, 2002/4720 Sayılı Karar, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 22.09.2002, Sayı: 24884
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küreselleşme baskısı ve neoliberal politikalar, bölgelerin küresel bağlamda ilişkilenmelerini, küresel rekabette
başarılı sonuçların alınabilmesi için kendilerini etkin hale getirmelerini beklemektedir (Müftüoğlu, 2005: 363).
Kalkınma ajanslarının dünyadaki gelişimine bakıldığında, ilk örneğinin 1933’de merkezi hükümetten
bağımsız sınırları çizilmiş bir bölgenin kalkınmasını sağlama amacı ile Amerika Birleşik Devletlerinde
kurulduğu görülmektedir (Tekin, 2011). 1980’lerden sonra ise kalkınma ajansları daha farklı koşullarda ve
işlevlerle gündeme gelmiştir. Bölgesel kalkınma ajanslarının içeriği, yapısı, çalışma sistemi ve perspektifi
kapitalizmin gelişim sürecine paralellikler gösterir. Bölgesel kalkınma ajansları, neoliberal politikaların
eşliğinde ortaya çıkmış ve ulus devletlerin bölgelerarası eşitsizliği ortadan kaldırmalarına yardım ederek
bölgelerin potansiyellerini açığa çıkaran ve ekonomik gelişmeleri teşvik eden kurumsal yapılar olarak
tanımlanmıştır. Yanı sıra kalkınma ajansları devletin “yeniden yapılandırılması sürecinin” önemli bir parçası ve
bölgesel olarak yeni bir devlet gücü olarak görülmektedir (Gündoğdu, 2009: 267-268). İstihdam, sanayi ve
altyapı gibi alanlarda ulusal düzeyde yapılan planlamaların, bölgeselleşmenin önem kazanmasıyla birlikte bölge
ölçeğinde yapılması gündeme gelmiş ve Bölge Kalkınma Ajansları da bölge planlamasının en önemli
araçlarından biri olarak görülmüştür (Karasu, 2009:7).
Bölge kalkınma ajansları ile ilgili belki de en tartışmasız nokta, ajans kurumsallaşmasının AB kaynaklı
oluşudur (Karasu, 2009: 9). Bölge kalkınma ajanslarını yaygın olarak kullanan Avrupa Birliği, yereldeki kamuözel birlikteliğinin sağlanmasına ilişkin politika ve uygulamalarını hayata geçirmektedir. Ajanslar için
öngörülen aslında yerel kalkınmayı AB fonlarını da kullanarak hızlandırmalarıdır. Bunun yanı sıra ajansların
merkezi kurumlara yöneltilen eleştirilerden (hantal, yerel aktörlere uzak ve katılımcı olmama, pasif, geç karar
alan, esnek olmama gibi) arınmış kurumlar (Okutucu, 2006: 399) olarak hizmet vermeleri beklenmektedir.
1990’lı yıllardan başlayarak Avrupa Birliği ve uluslararası fonlarda bölgesel kalkınma için verilen
fonların arttırılması, ajansların kurulmasını ve etkinliğinin arttırılmasında etkili olmuştur. Fonların arttırılması
ve sayıları hızla artan ajansları bir araya getirmek için Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)
kurulmuştur (Atalık, 2012). AB, üye veya aday ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltması, bölgelerin
küresel rekabet güçlerinin ortaya çıkarılması, küresel rekabete dayalı sürdürülebilir bir kalkınmanın
gerçekleştirilebilmesi ve yerel kaynakların değerlendirilmesi için bölgesel kalkınma ajanslarına önem
vermektedir (Pehlivan, 2013:415). Verdiği önem mevzuatının %75’inin yerel/bölgesel içerikli olması (Karasu,
2009: 8) ile de örtüşmektedir.
AB’nin kuruluşundan itibaren bölgeler arası eşitsizlikler ve bunların giderilmesi yönünde çalışmalar
olmuştur. AB’nin temelini oluşturan Roma Antlaşması (1957), tüm bölgelerin sunulan bütün fırsatlardan
yararlanmasını sağlamayı kabul etmektedir. Bölgeler arasındaki farkı azaltmak için “geri kalmış” bölgeler ile
dayanışmaya gidilmiştir. Bunun için Yapısal Fonlar (Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu) ve
Uyum Fonu oluşturulmuştur. 2000-2006 yılları arasında Yapısal Uyum Fonlarının uygulanabilmesi için
bölgeler, gelişmişlik düzey ve niteliklerine göre hedef 1, 2 ve 3 olarak belirlenmiştir.3 Uyum Fonları ile de
desteklenen uyum politikasının üç öncelikli hedefi; uyum, rekabet edilebilirlik ve istihdam, işbirliğidir (Reeves,
2006: 40-42).
AB içerisinde yer alan ülkelerin siyasi ve yönetsel yapılanmaları farklıdır. Bu farklılıktan kaynaklı
olarak kimi ülkelerde bölge olarak nitelenebilecek siyasi-yönetsel bir birim bulunmamaktadır. Ama AB bölge
temelli politikaları uygulayabilmek için çeşitli yöntemler ile bölge birimleri oluşturmaktadır. NUTS
(Nomenclature of Territorial Units for Statistic) olarak bilinen istatistiki bölge birimleri sınıflandırması yöntemi
bu bölgelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. AB’de bölgelerin planlanması ve teşviklerden yararlanması
Hedef 1 Bölgeleri “kişi başı ortalama GSYİH’sı AB ortalamasının %75’inden düşük olan bölgelerdir. ... Hedef 2,
çökmekte olan kırsal bölgeler, sanayinin azalmasından kaynaklanan sorunları bulunan bölgeler ve zor durumda olan
kentler, ... Hedef 3, Hedef 1 dışında kalan bölgelerdeki insan kaynaklarının gelişimi için tüm önlemleri bir araya getirdi
(Reeves, 2006: 40).”
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önem taşımaktadır. NUTS sistemi, Birlik içinde bölgelerin sosyo-ekonomik çözümlemelerinin yapılmasında ve
bölgesel gelişme politikalarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bölgesel istatistiklerin oluşturulması ve
aralarında karşılaştırma yapılabilmesi için de bu sınıflandırmanın yapılması önem taşımaktadır (Mengi ve
Algan, 2003: 185).
9. TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI
Türkiye’de uzun yıllardır uygulanmakta olan bölgesel gelişme model ve politikaları 2000’li yıllardan
itibaren yeniden yapılandırılmıştır. Bu sürecin en önemli aktörleri ise Bölgesel Kalkınma Ajansları olmuştur.
Türkiye’de kalkınma ajanslarının ilk örneklerine 1990’lı yıllardan itibaren rastlanmaktadır. Bu bağlamda
oluşturulan GAP–Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkezleri (GİDEM), Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı,
Mersin Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Projesi Ekonomik Kalkınma Ajansının ortaklaşan hedefleri bölgede
yatırımcılığı ve girişimciliği özendirmek, yerli ve yabancı sermayeyi bölgeye çekebilmek için danışmanlık
desteği vermektir.
2006 yılında ise 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun çıkarılarak istatistiki bölge birimleri sınıflandırması baz alınarak Düzey 2 bölgelerinde 26 adet kalkınma
ajansının kurulmasına karar verilmiştir. Kanun kapsamında ilk olarak Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62
Bölgesinde Çukurova Kalkınma Ajansı ile İzmir’i kapsayan TR31 Bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı
kurulmuştur. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 23 ili kapsayan ajans, 2009 yılında ise 55 ili kapsayan 16
ajans daha kurulmuştur.
Kanunun ilk maddesinde ajansların kuruluş amacı, “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu
olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak” olarak belirlenmiştir. Kalkınma ajansları, “yerel potansiyel ve kaynakları harekete
geçirmek, bölgesel ve bölge içi eşitsizlikleri gidermek, rekabet gücü, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin
artırılarak katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması amacıyla geleneksel örgütlenme
modellerine benzemeyen bir yapıda dizayn edilmiş yeni bir örgütlenme modeli” olarak tanımlanmaktadır
(Sayıştay, 2016). Bu amaç ve tanımlamalardan hareketle, kalkınma ajanslarının bölgenin ekonomik
kalkınmasını sağlamak üzere yerel/bölgesel aktörler/paydaşlarla işbirliği içinde birtakım faaliyetlerin
yürütülmesini amaçladıkları görülmektedir. Bu bağlamda ajanslar, bölgenin rekabet gücünü artırmak için yerel
potansiyel ve kaynakların önündeki engelleri kaldırmak, yatırımcıları bölgeye çekmek ve bu yolla bölgesel
gelişmeyi hızlandırmak için bir katalizör işlevi görmektedirler.
Ajansların bu işlevi yerine getirirken üstlenecekleri görev ve yetkileri ise Kanunun 5. maddesinde
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
 Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda
desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.
 Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve
programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 Ajans’a tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya
kullandırmak.
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 Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet
gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı
araştırmaları desteklemek.
 Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde
tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat
işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek
elden takip ve koordine etmek.
 Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda,
ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede
tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet
sitesi oluşturmak.
Kuruluş amacı ile görev ve yetkilerine bakıldığında kalkınma ajanslarının, neoliberal politikalardan
beslenen bölgesel kalkınma anlayışına uygun olarak ve bu politikaları sürdürmek üzere kuruldukları
görülmektedir. Bu durumda hem ekonomik hem de sosyal dengesizlikleri gidermek üzere insanı odağına alan
bir kalkınma anlayışından da uzaklaşılmaktadır. Var olan sistem içinde insani kalkınma yaklaşımı açısından
Türkiye’nin kalkınmasına bakıldığında insani gelişme endekslerini analiz etmek gerekmektedir.
10. TÜRKİYE’DE KALKINMANIN İNSANİ BOYUTU
Türkiye’nin yerel ekonomik kalkınma perspektifi geleneksel olarak, istihdam olanağı sağlayacak büyük
sanayi yatırımlarının bölgeye/yöreye çekilmesini amaçlayan stratejiler olarak şekillendirilmiştir. Ancak
Kalkınma, sadece ekonomik göstergeleri değil sosyal, siyasal ve kültürel olmak üzere diğer tüm koşulların
iyileştirilmesini ifade etmektedir. Kalkınma politikalarının belirlenmesinde insan kapasitelerine odaklanılması,
gelir temelli neo-liberal politikalardan farklılık gösterir. Özellikle gelir göstergesinin insani gelişme için gerekli
ancak yetersiz olduğu düşüncesine dayanan bu kalkınma yaklaşımına göre insanlar kalkınmanın aracı değil,
aktif katılımcılarıdır. İnsani gelişme yaklaşımı, doğası gereği içinde ölçülemeyen unsurları barındırdığından,
herhangi bir ölçümün çok ötesine gitmeyi gerektirir. Bununla birlikte, politika önerisi yapabilmek için bir ölçüt
almanın gerekliliğinde bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden de kendisine ölçüt olarak üç temel
unsuru;-uzun yaşam, eğitim düzeyi, geliri dikkate almakta ve yine İnsani Gelişme Raporları'nda düzenli olarak
hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi'ni kullanmaktadır. Bu göstergeler açısından Türkiye’nin kalkınmasını
incelemek istediğimiz zaman Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksindeki yerini incelemek gereklidir.
1990 yılından itibaren düzenli olarak hesaplanan insani gelişim endeksi, ilk hesaplanmaya başladığı
zamandan bu yana Türkiye içinde hesaplanmaktadır (Tablo 2). Birleşmiş Milletlerin raporuna göre, Türkiye
yüksek insani gelişmişlik sınıfına girmektedir.4 Tablo 2 incelendiğinde, artan oranlı bir artış sergilediği ancak bu
artışın çok da hızlı olmadığını söylemek mümkündür.
Yıllar

Tablo 2: İnsani Gelişmişlik Endeksi Trendi, 1980-2014, Türkiye
İnsani Gelişmişlik Endeks Değeri

1980
1990
2000
2005
2008
2010
2011

0,496
0,576
0,653
0,687
0,710
0,738
0,752

Birleşmiş milletler, İnsani Gelişmiş Endeks sıralamasında ülkeleri, çok yüksek, yüksek, orta ve düşük olarak
gruplandırmaktadır.
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2013
2014

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

0,756
0,759
0,761

Kaynak: UNDP, Human Development Reports,2014.
Tablo 3’de gösterilen ortalama endeks büyüme oranları artışın hızının yavaşlığına dikkat çekmektedir.
1980-1990 arasında %1,5’luk bir artış söz konusu iken 1990-2000 yıllarında endeks değeri artış oranı %1,27’ye
düşmüştür. 2000-2013 yılları arasında ise artış oranı %1,16 olarak ifade edilmiştir.
Tablo 3: İnsani Gelişim Endeks Değişimi ve Yıllık Büyüme Oranı
Değişim(Sıra)
Ortalama Yıllık Endeks Büyümesi (%)
2008-2013
1980-1990
1990-2000
2000-2013
16
1,5
1,27
1,16

Kaynak: UNDP, Human Development Reports, 2014.
Yıllara göre yaşam, eğitim ve gelir endeks değerlerine bakıldığında ise (Tablo 4), Türkiye en son
açıklanan rapora göre 2014 yılı için 0,761’lik değerle 72 sırada yer almaktadır.5 Aynı yıla ait, doğuştan beklenen
yaşam süresinin 75,5 yıl, ortalama okullaşma yılının da 8,9 yıl ve beklenen okullaşma yılı ise 14,5’tur. Bu
değerleri insani gelişme endeksinin referans değerleri6 ile karşılaştırdığımızda özellikle eğitim değerlerinde
düşüklük göze çarpmaktadır. Hem beklenen okullaşma yılı hem de ortalama okullaşma yılı diğer yıllarda da
referans değer olan 18 yılın oldukça aşağısında kalmaktadır. Bu bağlamda eğitim konusuna önemli adımların
atılmasının gerekliliği görülmektedir.
Sıra

Yıllar

İGE

72
69
90
92
83

2014
2013
2012
2011
2010

0,761
0,759
0,722
0,699
0,679

Tablo 4: Türkiye İçin İnsani Gelişmişlik Göstergelerinin İncelenmesi
Doğuşta
Beklenen
Ortalama
Kişi Başına Kişi başına
Beklenen
Okullaşma
Okullaşma
Düşen Gayri düşen GSMH
Safi
Milli sırası-İnsani
Yaşam
Yılıb
Yılıc
Hâsıla(USD)
Süresia
Gelişme
Endeksi
sırası
75,3
75,3
74,2
74
72,2

14,5
7,6
6,5
6,5
6,5

8,9
14,4
12,9
11,8
11,8

16.159
18.391
13.170
12.246
13.359

-2
0
-32
-25
-26

Kaynak: UNDP, Human Development Reports, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 .(Erişim Tarihi: 01.12.2016).
a Yeni doğmuş bir bireyin yaşamı boyunca belirli bir dönemdeki yaşa özel ölümlülük hızlarına maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısıdır.
b Okula başlama yaşındaki bir çocuğun öğrenim hayatının toplam yıl sayısını ifade etmektedir
c 25 yaş ve üzeri kişilerin hayatı boyunca aldıkları eğitim yıllarının ortalamasını göstermektedir.

Endeks değerinin artması her zaman için sıralamada da iyileşme anlamına gelmemektedir. İnsani Gelişme Raporlarında
her yıl aynı sayıda ülke endekse tabi tutulmamıştır. Bu yüzden, sıralama üzerinden bir değerlendirme yapılırken o yıl kaç
ülke arasında değerlendirme yapıldığı hesaba katılmalıdır. Örneğin, 2014 raporunda 0.759 puan alan Türkiye 69. sırada
bulunurken 2015 raporunda 0.761 puan ile 72. sırada yer almıştır.
6
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Gelişim Endeksi Referans Değerleri, UNDP, İnsani Gelişim Endeksi
Raporu, Teknik Notları, 2015.
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, Min 20 -Max 80
Beklenen Okullaşma Yılı, Min 0- Max 18
Ortalama Okullaşma Yılı, Min 0-Max 18
Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hâsıla, Min 100-Max 75.000
5
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Bir ülkenin kalkınması açısından önemli olan değerlerden biri de, ülkenin iktisadi gelişiminin insani
gelişmeye ne derecede dönüştürüldüğünün ifade eden "ülkenin kişi başına düşen GSMH sırası-İnsani Gelişme
Endeksi sırası" değeridir. Bu değerin negatif olması ülkenin İnsani Gelişme Endeksi sırasının kişi başına düşen
GSMH sırasından daha gerilerde olduğunu göstermektedir. Türkiye için bu değer, 2010 ve 2012 yılları için
sırası ile -26, -25 ve -32 olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla bu yıllarda Türkiye'nin diğer ülkelere göre iktisadi
büyüme sıralamasında daha yukarılarda olduğunu, ancak yine diğer ülkelere göre İnsani Gelişme Endeksi
sıralamasında ise daha gerilerde kaldığını ifade etmektedir. Başka bir ifade ile Türkiye, henüz ekonomik
büyümesini tam olarak insanlarının yaşam standartlarına dönüştürememiştir. 2013 yılında tüm endeks
değerlerinde ki artış "ülkenin kişi başına düşen GSMH sırası-İnsani Gelişme Endeksi sırası" değerinin de pozitif
olmasa bile nötr olmasını sağlamıştır. Yani iktisadi büyüme ile insani gelişim sıralaması aynı olmuştur. Ancak
2014 yılın bu değer tekrar eksiye dönerek insani kalkınma, ekonomik kalkınmanın altında kalmıştır.
11. SONUÇ
Kalkınma, toplumun ve ekonominin tüm öğeleri ile birlikte iyileştirilmesini ifade etmektedir. Başka bir
deyişle insanlara ait tüm koşulların düzeltilmesidir. Kalkınmayı sadece ekonomik unsurları dikkate alarak ele
alan ve neo-liberal düşünceden beslenen geleneksel kalkınma yaklaşımlarının temelinde ekonomik gelişmişliğin
maksimizasyonu hedefi yatmaktadır. Bu anlayış, ekonomik olarak belirli büyüme gösteren ancak insani
kalkınma standartlarında aynı derecede gelişme kaydetmeyen ülkelerin var olduğu günümüz dünyasında önemli
sorunlar içermektedir. Neo-liberal politikalara göre teorik bir farklılık gösteren insani kalkınma yaklaşımı,
temelinde insan kapasitelerine odaklanılmasını işaret etmektedir. Bu kapasite yaklaşımı aynı zamanda insanların
bireysel özgürlüğünün de önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Sen, 1993:33). Günümüzde gelişmekte olan
ülkelerin kalkınma süreçlerinde insani kalkınma anlayışını benimsemelerinin daha işlevsel olduğu
tartışılmaktadır. Çünkü ekonomik olarak belirli bir gelişim gösteren ülkeler, yaşam standartlarında aynı düzeyde
ilerleme kaydedemeyebilirler. Bu bağlamda sadece gelir rakamları ülkelerin kalkınma göstergeleri açısından
yanıltıcı olabilir. Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı için, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, insani gelişmeye
gereken önemin verilmesi, yalnızca ekonomik büyümeye öne verilmesinden daha elzemdir. Türkiye
Cumhuriyeti için de aynı durum geçerlidir. Türkiye’nin Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar kabul ettiği
geleneksel kalkınma anlayışı özellikle 1980’lerden sonra etkin hale gelen neo-liberal politikalar ışığında daha da
belirginleşmiştir. Bölgeler arası eşitsizlik sorunlarının ağır olarak yaşandığı Türkiye’de bölgeleri dikkate alarak
geliştirilen bölgesel kalkınma anlayışı da bölgeler arası dengesizliği gidermekte etkin olamamış, üstelik bu
dengesizliği artırmıştır. Öyle ki bölgelerdeki eşitsizliklerin azaltılması ve dengeli kalkınmanın sağlanması için
hazırlanan bölgesel kalkınma projeleri, bölge gelişimlerin önemini ortaya koysa da farkların azaltılmasını
sağlayamamıştır. 2000’li yıllardan sonra AB uyum süreciyle birlikte, bölge anlayışının daha belirgin hale
gelmesi, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulumuna öncülük etmiştir. Bölgesel kalkınmanın katalizörleri olan
Ajanslar, kuruluş amaçları, görev ve yetkileri itibariyle, bölgeyi sermaye açısından cazibe merkezine
dönüştürme hedefindeki neoliberal politikalar doğrultusunda ekonomik kalkınmayı sağlamak için faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Bölgeler, bu bağlam içinde rekabetçi ve hiyerarşik bir yapılanma içine girmekte, yerel
kaynaklarını geliştiremeyen bölgelerle, geliştirebilen bölgeler arasında hem ekonomik hem de insani kalkınma
açısından eşitsizlikler derinleşmektedir. Öte yandan, Türkiye gelir ve insani gelişmişlik değer sıralamasında
ilerleme kaydetse de öncelikle bu bağlamda bölgeler arası farklılıkların azaltılması gerekmektedir. Bölgesel
kalkınmanın katalizörleri olan kalkınma ajanslarının da bu anlayışa uygun hale getirilmesi önem taşımaktadır.
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ÖZ

Bu çalışma, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin nasıl bir kamu yönetimi
öngördüğünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. BM Genel Kurulu tarafından Ağustos 2015 ayında kabul edilen bu
kalkınma gündemi, “Dünyamızın Dönüştürülmesi” temasıyla ilan edilmiştir. Bu bağlamda, kalkınma gündemi belirli bir
kamu yönetimine işaret eden bir politika söylemine sahiptir. BM üyesi 189 devleti ilgilendiren bu politika söyleminin
incelenerek kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine yön verecek kavramların ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Böylece takip eden yıllarda kamu yönetiminde istenen değişimi anlamak ve açıklamak mümkün olabilecektir. Çalışmada,
BM tarafından kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi dokümanları
karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma, Kamu Yönetimi.

What Type of a Public Administration Does the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable
Development Require?
Abstract
This study aims to reveal what type of a public administration United Nations (UN) 2030 Agenda for Sustainable
Development requires. Adopted by UN General Assembly in August 2015, the 2030 development agenda has been
announced with the theme of “Transforming Our World”. In this context, the development agenda has a unique policy
discourse that points to a specific public administration. It is needed that the concepts that will guide the organization and
functioning of public administration be revealed by analyzing this policy discourse, which concerns UN’s 189 member
states. Thus it will be possible to understand and explain the expected change regarding public administration in following
years. In the study, the documents of Millennium Development Goals and 2030 Agenda for Sustainable Development are
analyzed comparatively.
Keywords: United Nations, Sustainable Development, Public Administration.

1. GİRİŞ
Sürdürülebilir kalkınma, İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşmenin
çevreye yönelik olumsuz etkilerine karşı 1960’lı yıllardan itibaren uluslararası politika alanında gelişen bir
kavramdır. İlk kez 1972 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Stockholm’de düzenlenen Çevre
Konferansında, kalkınma ile çevre sorunları birlikte ele alınmaya başlamıştır. Bu dönemden itibaren gelişen
kalkınma-çevre ve ekonomi-çevre ilişkilerine yönelik tartışmaların 1980’li yıllarda uluslararası politika alanında
sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya çıkardığı söylenebilir.
Sürdürülebilir kalkınma, uluslararası ve ulusal kamu politikası süreçlerini ve yönetimlerini etkilemiştir.
Bu etkinin, sürdürülebilir kalkınma kavramının çok boyutlu bir kavram ve politika alanı olarak inşa
edilmesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Bunun yanı sıra, devletlerin üye oldukları başta Birleşmiş Milletler
gibi uluslararası örgütlerin, üyelerinin bu politikalara uygun hareket etmelerini istemesi sürdürülebilir kalkınma
kavramının ulusal kamu politikası süreçlerine aktarılmasının yolunu açmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, kalkınma-çevre ikilemini politika düzeyinde çözmeye çalışan bir
yaklaşım değişikliğini ifade etmektedir. Ancak sürdürülebilir kalkınma politikası, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte
olan ülkelerde farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bunun temelinde ise, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan
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ülkelerin başta teknoloji seviyeleri olmak üzere siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullarındaki farklılıklar ve
bunların küresel sistem içerisindeki dezavantajlı konumu yer almıştır.
Sürdürülebilir kalkınma, iki düzeyde analiz edilebilir. İlki, kavramsal/kuramsal incelemedir. Bu
inceleme, sürdürülebilir kalkınma kavramının dayandığı kavramsal/kuramsal temelleri ortaya koymayı ifade
etmektedir. İkincisi, politika düzeyinde incelemedir. Bu inceleme ise, sürdürülebilir kalkınmayı bir kamu
politikası süreci olarak incelemeye dayanmaktadır. Bu araştırma, sürdürülebilir kalkınma kavramına yönelik
kavramsal bir tartışmaya girişmeksizin politika düzeyinde bir inceleme yapmakta; sürdürülebilir kalkınmanın
politika söylemi incelenerek kamu yönetimi açısından kavramsal/kuramsal çıkarımlarda bulunmayı
amaçlamaktadır. Araştırma, “Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Nasıl Bir Kamu
Yönetimi İstiyor? sorusuna cevap aramaktadır. Araştırmanın alt soruları ise şunlardır:

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin “dönüşüm” iddiası neyi ifade etmektedir?

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde kamu yönetimine yönelik hangi kavramlar
kullanılmaktadır?

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde kamu yönetimine yönelik kavramlar hangi
süreç, mekanizma ve kurumları öngörmektedir?

BM’nin Binyıl Bildirgesi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi arasında kamu yönetimi
bağlamında nasıl bir farklılık vardır?
Araştırmada ilk olarak sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bir kavramsal çerçeve ortaya konulmaktadır.
Müteakiben, Binyıl Kalkınma Hedefleri (2000-2015) ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (2016-2030)1
dokümanları karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. İncelemede, her iki doküman karşılaştırıldıktan sonra 2030
gündeminde kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel özelliklerine yönelik kavramlar çıkarılmakta ve belirli
temalar altında sınıflandırılmaktadır. Son olarak da, bu kavram ve temaların kamu yönetimi açısından ne anlama
geldiği tartışılmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir kalkınma, çevre sorunlarını kalkınma gündemine getirmekte ve buna yönelik uluslararası
bir politika tasarımı öngörmektedir. Kalkınma Doktrininin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
öngördüğü sanayileşmenin ortaya çıkardığı çevre sorunları, 1972 yılında BM Çevre ve İnsan temalı konferansta
uluslararası politika gündemine taşınmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın kavramsal çerçevesi de, bu yıldan
itibaren toplanan konferans vb. faaliyetlerde geliştirilmiştir (Drexhage ve Murphy, 2010).
Bu dönemde, çevre sorunlarına karşı uluslararası işbirliği öngörülmüş olmakla birlikte, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları; siyasal, toplumsal ve ekonomik koşulları ile bunlara bağlı olarak kalkınma
ve büyüme durumları arasındaki farklılıklar, işbirliği yerine çatışma ortaya çıkarmıştır (Lѐlѐ, 1991). Gelişmiş
ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki temel çatışma konusunu oluşturan kalkınma-çevre ikilemi bu
dönemde tartışılmaya başlamıştır (Redclift, 2005).
BM tarafından, 1983 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyon, 1970’li
yıllardan itibaren sözü edilen sürdürülebilir kalkınma kavramını 1987 yılında yayımladığı Ortak Geleceğimiz
isimli rapor (Brundtland Raporu) ile uluslararası politika alanına taşımıştır. Brundtland Raporuna göre
sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini riske
atmaksızın karşılayan kalkınmadır.”(United Nations, 1987).
Raporda, özellikle yoksulların ihtiyaçlarını karşılamasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilmiş ve
ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamada teknoloji durumları ve toplumsal örgütlenmeleri nedeniyle ortaya
çıkan kısıtlardan bahsedilmiştir. Ülkeler arası gelişmişlik farklarına vurgu yapan bir politika tasarımı öngören
Raporda, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk ve eşitsizlik, çevre sorunlarının temel nedenleri olarak
gösterilmiştir (United Nations, 1987).

01 Ocak 2016’da yürürlüğe giren bu gündeme “2015 Sonrası Kalkınma Gündemi (Post-2015 Development Agenda)”
denilmektedir.
1
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Rapor, ulusal kamu yönetimlarının sürdürülebilir kalkınma kavramına uygun olarak yeniden inşa
edilmesini savunmuş ve kamu örgütlenmesi ve politikası sürecine yönelik aşağıdaki politikaları ileri sürmüştür
(United Nations, 1987):

İnsanlar için asgari bir geçim sağlanması,

Tüketim standartlarının uzun vadede sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna yönelik değerler
geliştirilmesi,

Çevre ve kalkınma politikalarının bütünleştirilmesi,

Karar verme süreçlerinde çevre ve ekonominin birleştirilmesi,

Risk yönetimi,

Kısa vadede cazip olan finansal faaliyetlerin reddedilmesi,

Nüfusun ekosistemin üretken kapasitesi ile uyumlu olacak şekilde kontrol altında tutulması,

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı,

Teknolojik inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi,

Ticari kuruluşların çevreye zarar vermeyen teknoloji geliştirmesini teşvik eden bir kamu
politikası süreci oluşturulması,

Kamu tarafından finansmanı sağlanan araştırma kurumlarının sürdürülebilir kalkınma
çerçevesinde faaliyet göstermesi,

Yeni teknolojilerin çevresel etkilerini değerlendiren ulusal ve uluslararası kurumsal
mekanizmaların oluşturulması,

Kamusal kararlara ilişkin daha geniş sorumlulukların belirlenmesi,

Karar verme süreçlerine etkili yurttaş katılımının sağlanması,

Esnek ve kendi kendini düzeltme kapasitesi (self-correction) olan bir kamu yönetimi
oluşturulması.
Dryzek (1999: 36-37), sürdürülebilir kalkınmanın müşterek eylem ve iletişim için ortak varsayımları
temin eden bir kavram olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, uluslararası politika
uyumunu sağlamak ve devletlerin kamu politikası süreçlerini politika uyumu sağlayacak şekilde biçimlendirmek
için geliştirilmiş ortak bir kavram olarak ele alınabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın küresel yönetişim
alanlarından birisi olarak ortaya çıktığını ve Brundtland Raporunun da bunun temelini atan politika belgesi
olduğunu söylemek mümkündür (Rosenau, 2003: 16; Sneddon vd., 2006). Özellikle çevre ve kalkınma bağını
kuran Brundtland Raporunun, sürdürülebilir kalkınma politikası için çok taraflılık talep etmesi bu duruma işaret
etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, BM Genel Kurulu tarafından 2000 yılında kabul edilen Binyıl Bildirgesi ile
birlikte bir küresel politika sürecine dönüşmüştür.2
2.2. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine Geçiş: “Dönüşüm” Ne Anlama Geliyor?
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine ilişkin üzerinde durulması gereken ilk şey,
Dünyamızı Dönüştürmek başlığının kullanılmasıdır. Uluslararası bir politika belgesinde dönüşüm kavramının
kullanılması, bu kavram üzerinde durulmasını ve bu çalışmanın da konusunu oluşturan kamu yönetimi açısından
ne anlama geldiğinin üzerinde düşünülmesini gerektirmektedir.
Dönüşüm kavramı İngilizce’de bir şeyin görünüşünde ya da niteliğinde onu geliştiren tam bir değişim
olarak tanımlanmaktadır. 3 Bu tanıma göre dönüşüm kavramı, kökten bir değişime işaret etmektedir.
Buradan, kamu yönetiminde de kökten bir değişim öngörüldüğünü söylenebilir. Zira sürdürülebilir kalkınma
politikası sürecinde başlıca aktör olan devlet aygıtını ve onun kamu yönetimini ayrı ele almak mümkün
değildir.
Küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma politikasının gelişiminde başlıca konferansları şöyle sıralamak mümkündür: 1972
BM Stockholm “Çevre ve İnsan” Konferansı, 1992 BM Rio de Janerio “Çevre ve Kalkınma” Konferansı, 2002 BM
Johannesburg “Sürdürülebilir Kalkınma” Konferansı. 1972 yılında BM Çevre Programı (UNEP), 1983 yılında ise Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) kurulması, sürdürülebilir kalkınma politikasının küresel ölçekte kurumlaşmasında
da başlıca örgütlenmelerdir.
3
Bkz. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transformation, (10.07.2016).
2
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Bu kapsamda, BM tarafından Haziran 2012 ayında toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında
(Rio+20), 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin müzakere edilmesine başlanması konusunda fikir
birliğine varılmıştır. BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve müzakerelerin çerçevesini çizen Konferans
Sonuç Belgesi4, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin temeli veya başlangıç metni olarak kabul edilebilir.
BM tarafından 2000 yılında ilan edilen ve takip eden on beş yıllık dönemi kapsayan Binyıl Kalkınma
Hedeflerine yönelik küresel politika süreci sonuna yaklaşırken bu sürece ilişkin eleştiriler de gelişmiştir. Bu
eleştirilerde öncelikle ortaya çıkan küresel eğilimler ortaya konulmuştur (World Bank, 2013):
yaşaması,



Yoksulların çoğunluğunun orta gelirli ülkelerde birçoğunun da yüksek gelirli ülkelerde


Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda zorlanması; bunun sonucunda başlıca ülkeler tarafından
yapılan resmi kalkınma yardımlarının hacminin azalması,

Gelişmekte olan ülkeler ile yükselen piyasalar arasındaki ticari, finansal ve diğer
bağlantıların artıyor olması ve bu nedenle bu ortaklık ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin istenmesi.
Temel olarak küresel gelir dağılımının ortaya çıkardığı finansman sorunlarını ortaya koyan ve
bunun için küresel ölçekte ekonomik ortaklıkların yeniden düzenlenmesini talep eden bu yaklaşım, 2015 sonrası
dönemde sürdürülebilir kalkınma politikasının finansmanının yeterince sağlanması için belirli koşulların
sağlanması gerektiği belirtilmiştir (World Bank, 2013):

Farklı kaynaklardan yardım çeken, ülke içi kaynakların hareketliliğine (vergi
kapsamının genişletilmesi, hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, kamu harcamalarının verimliliğinin artırılması)
vurgu yapan ve özel sektörün potansiyelinden yararlanan (doğrudan yabancı yatırım, banka kredileri, sermaye
piyasaları vb.) küresel kalkınma işbirliği oluşturulması,

İşbirliğinin başarısı, iyi politikaları ve bunları uygulama kapasitesini; kıt kaynakların
etkisini artıracak, iç ve dış, kamu ve özel kaynaklardan ilave kaynak sağlayacak güvenilir kurumları
gerektirmektedir.
Dünya Bankası, 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma politikasının finansman ihtiyacının
karşılanmasında (özellikle altyapı yatırımlarında), özel kesimin katılımı için kamu yönetimine katalitik rol
vermektedir. Kaynak kullanımında ise, daha etkili ve stratejik bir yaklaşım benimsenmesi istenmektedir (World
Bank, 2013).
2015 sonrası kalkınma gündeminin oluşturulmasına yönelik politika söylemi, günümüz
koşullarının Binyıl Kalkınma Hedeflerinin belirlendiği koşullara göre değişiklik gösterdiği savına
dayanmaktadır. Özellikle istikrar, büyüme, küresel siyasal ve ekonomik güç yapısı ile uluslararası kalkınma
politikasının öncelikleri konularında farklılıklar olduğu ileri sürülmekte (Higgins, 2013) ve bunlara dayalı
olarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için belirli politika önerileri ortaya
konulmaktadır. Özellikle Nicolai vd. (2015) tarafından ortaya konulan politika önerileri, 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma politikası çerçevesinde ulusal kamu politikalarının ve yönetimlerinin nasıl biçimlendirilmek
istendiğini özetlemektedir:

Küresel politikalar ile ulusal kamu politika süreci ve planlama süreci arasında hızlı bir
şekilde bağlantı kurulmalıdır.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, bölgesel ve ulusal başlangıç noktalarını göz önünde
bulundurmalı; ülkeler arasındaki ve ülke içindeki farklılıklar dikkate alınarak esnek uygulama planları
hazırlanmalıdır.

İçerme (inclusion), sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için önemlidir.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri toplumun hiçbir kesimini dışarıda bırakmamalıdır.

4

Bkz. United Nations General Assembly (2012).
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En iyi ülke uygulamalarından öğrenilmelidir. Her ülke, bu ülkelerin tecrübelerinden
öğrenmeli ve onların kalkınma çözümlerini ülkelerine özgü sorunları çözmek için kendilerine uyarlamalıdır.
Bunun için öncelikle, sadece gelişmekte olan ülkeleri değil artık gelişmiş ülkeleri de ele alan,
devletler yanında özel sektör ve sivil toplum örgütlerini politika sürecine dâhil eden bir yaklaşıma geçildiği
söylenebilir (Osborn vd., 2015). Ayrıca, uluslararası kalkınma politikasının öncelikli ve merkezi meseleleri
değişmiş ve politika gündeminde değişiklik öngörülmüştür. Aşırı yoksulluğa ve başta sağlık olmak üzere
toplumsal kalkınmaya öncelik veren Binyıl Kalkınma Hedefleri yerine iklim değişimi, çevresel bozulma,
küresel refah ve güvenlik konularına öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmeye başlamıştır.
Ayrıca, ekonomik krizler nedeniyle bağışçı ülkelerin resmi kalkınma yardımı bütçelerindeki
daralma, kalkınma yardımlarının finansmanında resmi yardımlar yanında diğer finansman kaynaklarına (vergi,
transferler ve yatırımları, özel kesim ortaklıkları vb.) doğru yöneliş ortaya çıkarmıştır. Sorunların çözümü için
çok taraflılık yerine küresel ölçekte bir yaklaşım gerekli görülürken önceki plancı yaklaşım yerine sistem
yaklaşımını öne çıkaran bir kamu politikası süreci öngörülmüştür. Bu değişimi Tablo-1’deki gibi özetlemek
mümkündür.
Tablo-1: Sürdürülebilir Kalkınma Politikasında Dönüşüm

Binyıl Kalkınma Hedefleri
Kalkınma yardımı
Yukarıdan aşağıya karar verme
Eşitsizliği ve riskleri artıran büyüme modelleri
“Kolay” kalkınma hedeflerine ulaşma
Kavramlar ve sınama
Çoklu ayrık eylemler

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Evrensel bir küresel anlaşma
Çok Paydaşlı karar verme
Eşitsizliği ve riskleri azaltan büyüme modelleri
İlerleme önündeki sistemik engellerin ele alınması
Büyük müdahaleler
Ölçekler arası koordinasyon

Kaynak: IRF2015 (2013)
Uluslararası kalkınma politikasındaki değişim, yardımların aktarılmasına odaklanan bir yaklaşımdan
küresel ölçekli kolektif eylemlere geçiş olarak ifade edilebilir. Tablo-1’e göre, bu değişim genel olarak, ölçekler
arası yatay ve dikey eşgüdüm ve işbirliğine geçiştir. Bu yapıda, önceki hedeflere nispeten büyük hedefler
öngörülürken bu hedeflere ulaşmada engel olarak görülen koşulların ortadan kaldırılmasına odaklanan bir
yönetim süreci istendiği de görülmektedir.
Bu kapsamda, gelişmiş ülkelerin bir taraftan kendilerinin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı
çerçevesinde kendi siyasal, ekonomik ve toplumsal yapılarını dönüştürmeleri hem de gelişmekte olan
ülkelerdeki dönüşümü hızlandırmak için oluşturulan küresel çabalara daha fazla katkı sağlamaları istenmektedir
(Osborn vd., 2015). Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardımı Komitesi
Başkanı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için üç ölçüt olduğunu belirtmektedir
(Solheim, 2015): daha fazla ve daha iyi resmi kalkınma yardımı, daha fazla ve daha iyi vergi, daha fazla ve
daha iyi yatırım. Binyıl Kalkınma Hedeflerine yönelik politika sürecinde ortaya çıkan sorunları ve 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin geliştirilmesine yönelik temel kaygıları ortaya koyan bu ölçütler,
sürdürülebilir kalkınma için mali kaynak oluşturulması konusunun kamu yönetimini ve politika sürecini
yönlendireceğine işaret etmektedir.
3. ANALİZ, BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Analiz
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin, 2015-2030 döneminde ulaşılması öngörülen 17 amacı
ve bu amaçlara ulaşmak için toplam 169 adet hedefi bulunmaktadır. Binyıl Kalkınma Gündeminin ise 8 adet
amacı ve bu amaçlara ulaşmak için toplam 18 adet hedefi vardır. Her iki kalkınma gündeminin amaçları
karşılaştırmalı olarak Tablo-2’de gösterilmiştir.
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Tablo-2: Binyıl Kalkınma Amaçları ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Karşılaştırılması

Binyıl Kalkınma Amaçları
 Aşırı yoksulluk ve açlığın yok edilmesi
 Evrensel ilköğretimin sağlanması
 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik
edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi
 Çocuk ölüm oranının azaltılması
 Anne sağlığının iyileştirilmesi
 HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla
mücadele edilmesi
 Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
 Kalkınmaya yönelik küresel bir ortaklık
geliştirilmesi

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 Yoksulluğun bütün biçimleriyle ve her yerde
sona erdirilmesi
 Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin
ve iyileştirilmiş beslenmenin sağlanması ve
sürdürülebilir tarımın desteklenmesi
 Sağlıklı yaşamların temin edilmesi ve herkes
için her yaşta refah sağlanması
 Kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitimin temin
edilmesi ve herkes için yaşam boyu öğrenme
fırsatlarının desteklenmesi
 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve
tüm kadınların ve kızların güçlendirilmesi
 Herkes için suyun ve sağlık önlemlerinin
mevcudiyetinin ve sürdürülebilir yönetiminin
temin edilmesi
 Herkesin
satın
alınabilir,
güvenilir,
sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin
temin edilmesi
 Sürekli, içerici ve sürdürülebilir ekonomik
büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes
için uygun işin desteklenmesi
 Dayanıklı altyapı inşa edilmesi, içerici ve
sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve
inovasyonun teşvik edilmesi
 Ülkelerin içindeki ve aralarındaki eşitsizliğin
azaltılması
 Şehirlerin ve insanların yerleşim yerlerinin
içerici, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir
yapılması
 Sürdürülebilir
üretim
ve
tüketim
modellerinin temin edilmesi
 İklim değişimi ve etkileri ile mücadele için
acilen harekete geçilmesi
 Sürdürülebilir kalkınma için okyanusların,
denizlerin ve deniz kaynaklarının muhafazası ve
sürdürülebilir kullanılması
 Karasal ekosistemlerin korunması, eski
haline
kavuşturulması
ve
sürdürülebilir
kullanımının
desteklenmesi,
ormanların
sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele
edilmesi ve toprağın bozulmasının durdurulması
ve tersine çevrilmesi, biyoçeşitlilik kaybının
durdurulması
 Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve
içerici toplumların desteklenmesi, herkesin
adalete erişiminin sağlanması ve her seviyede
etkili, hesap verebilir ve içerici kurumların inşa
edilmesi
 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik
uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve
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sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın
yeniden canlandırılması

Tablo-2’ye bakıldığında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin Binyıl Kalkınma Gündemine göre
daha kapsamlı ve ayrıntılı olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma politikasında ortaya çıkan değişimi
daha ayrıntılı görmek maksadıyla BM’nin Binyıl Bildirgesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
dokümanları, Tablo-3’te politika bileşenleri üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Tablo-3: BM Binyıl Bildirgesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Dokümanlarının Karşılaştırılması

Doküman

Politika
Vurgusu

Temel
Politika
Sorunu

Politika
Sürecine
Yön Veren
Değerler ve
İlkeler

Binyıl Bildirgesi

2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi
 Değerler ve ilkeler
 Vizyon
 Barış, güvenlik ve silahsızlanma
 Ortak taahhütler ve ilkeler
 Yoksulluğun yok edilmesi ve
 Değişim
kalkınma
 Politika uygulama araçları
 Ortak çevrenin korunması
 Küresel ortaklık
 İnsan hakları, demokrasi ve iyi
 Ulusal-bölgesel-küresel politika
yönetişim
ilişkisi
 Savunmasızların korunması
 Evrensellik
 Afrika’ya özel ihtiyaçların
karşılanması
 Birleşmiş
Milletlerin
güçlendirilmesi
 Temel sorun, küreselleşmenin
 Yoksulluğun tüm biçimlerinin
dünyadaki tüm insanlar için bir (aşırı yoksulluk dâhil) yok edilmesi en
olumlu güç olmasının sağlanmasıdır: büyük
küresel
sorundur
ve
İçerici ve eşitlikçi küreselleşme.
sürdürülebilir
kalkınma
için
 Gelişmekte olan ve geçiş vazgeçilmez bir gerekliliktir.
ülkeleri bu soruna cevap vermede
 Bütünleşik,
bölünmez
ve
özel zorluklar çekmektedir.
dengeleyici
(sürdürülebilir
 Bu sorunun çözümü için küresel kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve
seviyede ve bu ülkelerin etkili çevresel boyutlarını birlikte ele alan)
katılımıyla politikalar oluşturulmalı bir sürdürülebilir kalkınma gündemi
oluşturulması.
ve uygulanmalıdır.
 Özgürlük
 Eşitlik
 Dayanışma (maliyet ve yüklerin
eşit ve sosyal adalete uygun dağıtımı)
 Tolerans (farklı kültür, dil ve
inançlara saygı, medeniyetler arası
barış ve diyalog)
 Doğaya Saygı
 Ortak sorumluluk (ekonomik,
toplumsal gelişme, barış ve güvenlik
konularındaki sorumluluğun devletler
arasında paylaşılması ve çok taraflı
olarak uygulanması; BM’nin merkezi

 İnsan Odaklılık
 Gezegen Odaklılık
 Refah
 Barış (korku ve şiddetten uzak
huzurlu, adil ve içerici toplumlar;
barış-kalkınma ilişkisi)
 Ortaklık (yeniden canlandırılmış
küresel ortaklık; güçlendirilmiş küresel
dayanışma; tüm ülkelerin, paydaşların
ve insanların katılımı)
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rol oynaması)
 Ulusal politika süreçlerinin
 Küresel eylem planı
küresel
politika
süreçlerine
 Ulusa özgü ve ulusal kanunlarla
benzeştirilmesi
uyumlu politikalar geliştirilmesi
 Ulusal ve küresel politika
 Ülkelerin
iç
kaynaklarının
süreçlerinde iyi yönetişim
harekete geçirilmesi
 Finansal, parasal ve ticari
 Ayrımcı olmayan kanunların ve
sistemlerde şeffaflık; açık, eşitlikçi, politikaların desteklenmesi
kurala dayalı, tahmin edilebilir ve
ayrımcı olmayan çok taraflı ticari ve
finansal sistem.
 Düşük ve orta gelirli gelişmekte
olan ülkelerde uzun vadede borç
sürdürülebilirliğini
sağlamak
amacıyla ulusal ve uluslararası
tedbirler alınması
 Özel sektör ve sivil toplum
örgütleri ile güçlü ortaklıklar
geliştirilmesi

BM, Binyıl Kalkınma Hedeflerini ilan ettikten iki sene sonra, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kamu
yönetimi ve iyi yönetişimin kritik rolünün olduğunu belirten bir politika dokümanı yayımlamıştır. Bu
dokümanda, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin herçekleştirilmesi için ülkelerin yönetme kapasitesinin
güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yönetme kapasitesi kurumsal kapasitenin, politika yapma kapasitesinin,
idari/yönetsel kapasitenin güçlendirilmesini, insan kaynaklarının geliştirilmesini ve teknolojik yeterliliği
kapsamaktadır (United Nations, 2002). Ulaşılması istenen hedef ise, demokratik ve etkili devlet olarak ifade
edilmiştir. Burada, merkezi kamu yönetimine yöneltici (directive) ve destekleyici (supportive) işlevleri
yüklenmekte; idarede, eşgüdüm, şeffaf değerlendirme, politika sürecine yurttaş kaltılımı ve desantralizasyon
öne çıkarılmaktadır.
3.2. Bulgular ve Tartışma
3.2.1. Kamu Yönetiminin Küreselleşmesi: Küresel Yönetişim
Küresel yönetişim genel olarak, küreselleşme çağının ulus üstü otorite örgütlenmesini ifade etmektedir.
Bu yapıda siyasal ve ekonomik otorite devlet yanında devlet dışı aktörlerin de katılımıyla örgütlenmekte ve bu
örgütlenmenin öncesine nazaran kurumlaşma biçimi daha düşük ve biçimsel olmayan bir yapıda olması
istenmektedir (Finkelstein, 1995). Küreselleşme çağında ülkeler arasında artan oranda karşılıklı bağımlılık
olduğu tezine dayanan küresel yönetişim, savunucuları tarafından küreselleşmeye ayak uyduramadığı
gerekçesiyle eleştiri konusu olmaktadır. Bunun temelinde, önemli ortak çıkar alanlarının tamamının henüz
küresel yönetişim tarafından kapsanmamış olmasının yer aldığı belirtilmekte ve bu durumun nedenleri şöyle
sıralanmaktadır (OECD, 2015: 24-26):







BM’nin, üye devletleri sürdürülebilir kalkınma politikalarını uygulamaya teşvik edecek
araçlarının olmaması,
Küreselleşme çağında, devletlerin egemenlik alanlarını korumaya devam etmesi,
Kalkınma işbirliğinde yer alan ortakların taahhütlerini yeterince yerine getirmemesi,
Kalkınma işbirliği eylemleri arasında uyum olmaması,
Kalkınma işbirliği programlarının gelişmekte olan ülkelerin önceliklerini göz önünde
bulundurmadan yürütülmesi,
Kalkınma işbirliği ortaklarının etki seviyelerinin birbirlerinden farklı olması.
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Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma başlıca küresel yönetişim alanı olarak nitelenmekte ve
sürdürülebilir kalkınma politikasının küresel yönetişim sistemine uygun olarak inşa edilmiş bir uluslar arası
alanda uygulamaya geçirilebileceği kabul edilmektedir (United Nations, 2013; Woods vd., 2013). BM’nin 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, yeniden canlandırılmış ya da yenilenmiş küresel ortaklık talep etmektedir.
Bu talep, devletler arasındaki ilişkilerde çok taraflılık yerine küresel yönetişimi esas alan yaklaşıma işaret
etmektedir.
Çok taraflılık, devletler arası ilişkilerde biçimsel ve sürekli örgütlenmelere işaret ederken çok sayıda
ülkenin de işbirliği içerisinde eylemde bulunmasını ifade etmektedir (Caporaso, 1992). Çok taraflılık, ülkelerin
uluslararası örgütlerin usulleri ile çalışmayı taahhüt etmesi anlamına gelmekte; bunun için ortak kural ve
normların oluşturulmasını, sorunların bu kurallar çerçevesinde işbirliği yoluyla çözülmesini gerektirmektedir.
Bu nedenle, çok taraflılık duplikasyon ve rekabet yerine birlikte çalışabilirlik ve bireşim (sentez) içermektedir
(Kaldor vd., 2007: 285).
Küresel yönetişim ise, ülkelerin kendi tercihlerine göre oluşturdukları gruplara ve toplu (kolektif) eylem
amacıyla kurulmuş çok taraflı mekanizmalara dayanmaktadır. Toplu eylem, statülerini güçlendirmek ya da ortak
hedeflerine ulaşmak için bir grup tarafından yapılan eylemi ifade etmektedir (Ostrom, 1990; Ostrom, 2004).
Kalkınma işbirliğine yönelik toplu eylem sorunları ise, kalkınma işbirliğinde bulunan ülkeler arasındaki
eşgüdüm ve uyuşmayan çıkarlar olmak üzere iki ana sorun başlığı altında toplanmaktadır (Peiffer, 2015).
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde de, bu kavramlara ve bunlara yönelik politika hedeflerine
sıklıkla yer verildiği görülmektedir.
Küresel yönetişim yapılarında sınırlı sayıda ülkeden oluşan gruplara çeşitli katılım sistemleri
bulunmaktadır. Uzlaşma ya da oybirliği ile karar almayı öngören kurallara sahip uluslararası örgütler karar alma
konusunda etkisiz/verimsiz olarak nitelenmekte ve bunların yerine ülke grupları ya da kulüpleri tercih
edilmektedir. Burada bir meşruiyet sorunu olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle, çok taraflı olarak uzlaşma ya
da oybirliğine dayanan karar almanın meşruiyeti ile sınırlı sayıda ülkenin oluşturduğu grupların işbirliğine
dayanan karar almanın etkililiği/verimliliği arasında bir çatışma olduğu ileri sürülmektedir (Gálvez, 2011).
Meşruiyet, uluslararası yapılar bünyesinde alınan kararların o yapıları oluşturan ülkeler tarafından kabul
edilmesi durumudur. Çok taraflı örgütlenmelerde ülkeler arası eşitlik nispeten korunurken ve karar almada
uzlaşma ya da oybirliği aranırken küresel yönetişim örgütlenmelerinde bu eşitlik ve uzlaşı nispeten daha az
aranmaktadır. Buradaki durum, her bir ülkenin kendi maliyet ve kazanç değerlendirmelerine göre küresel
yönetişim yapılarına iştirak etmesidir. Dolayısıyla, karar mekanizmalarında eşitsiz temsil gücü, zayıf olan
ülkeleri alınan kararlara katılmak ya da uymak zorunda bırakmaktadır. Küresel ölçekte karar alma
mekanizmalarına ilişkin meşruiyet-etkililik dikotomisi, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta
olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarında temsil edilmeyen ya da yeterince temsil gücü olmayan
ülkeler açısından bir eşitsizlik ortaya çıkarmaktadır.
Günümüzde siyasal otoritenin örgütlenmesinde küresel ölçekte ortaya çıkan durum, kurallara dayanan
rejimlerin ve mekanizmaların yerinin küresel yönetişim adı verilen ve adhokratik örgütlenme biçimine dayanan
gönüllüler koalisyonu örgütlenmelerinin almaya başlamasıdır (Gálvez, 2011). Adhokrasi, bürokrasinin
öngördüğü biçimsel bir örgüt yapısından ziyade esnek, uyarlanabilir ve biçimsel olmayan bir örgütlenme
biçimini ifade etmektedir. Adhokratik örgütlenmeler kalıcı olmayan ve kendiliğinden oluşan örgütlenmeleri
tanımlamak için kullanılmakta ve adhokratik örgütlenmenin bürokratik örgütlenme biçimine göre çevresel
değişikliklere daha hızlı tepki verdiği savunulmaktadır (Mintzberg, 1979).
BM’nin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinden kendisini 21’inci yüzyıl küresel
yönetişiminin en üstündeki otorite olarak konumlandırdığı görülmektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündeminde, politika bağlamında öncelikle istenen şey, politika uyumu (policy coherence) sağlanmasıdır. Bu
talep, ulusal kamu politikalarının küresel politikaya uyarlanması anlamına gelmektedir.
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma politikasında ve buna yönelik küresel yönetişim
örgütlenmesinde, kontrol mekanizmaları yoluyla küresel yönetişim yapısının sürekliliğinin sağlanması
öngörülmektedir. İlk kontrol mekanizması, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki ilerlemenin
ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde izlenmesi hedefidir (United Nations, 2015a).

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

1039

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin öngördüğü küresel yönetişim yapısının başlıca
bileşenleri, bunların özellikleri ve kamu yönetimi açısından sonuçları Tablo-4’teki gibi gösterilebilir.
Tablo-4: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Küresel Yönetişim Bileşenleri5

Boyut

Bileşen
Küresel Merkezi
Otorite
Merkezi
Otoritenin İşlevi

Otoritenin
Örgütlenmesi
Kontrol
Mekanizması

Örgütlenme
Biçimi

Küresel
Yönetişim

Kolektif Eylem

Kamu Politikası
Süreci

Küresel Ortaklık

Politika Uyumu

5

Özellikler
 BM Genel Kurulu
 BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi
 Gözetim
 Gözden Geçirme
 Her seviyede sistematik izleme ve
gözden geçirme
 İlerlemenin ölçülmesi
 Hesap verebilirlik
 Göstergeler geliştirilmesi
 Kaliteli, zamanında ve güvenilir veri
 Gelişmekte olan ülkelerin istatistik
kapasitelerinin güçlendirilmesi
 Küresel hedeflerle uyumlu ulusal
hedefler belirlenmesi
 Küresel hedeflerin ulusal planlama
süreçlerine, politikalarına ve stratejilerine
dâhil edilmesi
 Sürdürülebilir kalkınma ile kamu
politikası alanları arasında bağlantı
kurulması
 Gelişmekte olan ülkelerin küresel
yönetişim
kurumlarına
katılımının
güçlendirilmesi ve genişletilmesi





Adhokratik örgütlenme
Gönüllüler koalisyonu
Kalıcı olmayan örgütlenme
Uyarlanabilir örgütlenme

 Ortak politika çıkarı/hedefi
 Ortak politika uygulama
 Çok paydaşlı ortaklık
 Kamu-özel-sivil toplum ortaklığı
 Paydaşlarla bilgi, uzmanlık, teknoloji
ve finansal kaynak paylaşımı
 Ortaklıkların finansmanına yönelik
stratejiler geliştirilmesi
 Politika eşgüdümü
 Politika uyumu

Bu tablo, United Nations (2015a) esas alınarak analitik olarak hazırlanmıştır.
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 Ülkelerin
gösterilmesi
Kamu Hizmeti

Küresel
Hizmeti

Kamu

politika

alanına

saygı

 Küresel Kamusal Mallar
 Küresel standartlar

Tablo-4’te gösterilen küresel yönetişim bileşenleri kamu yönetiminin küreselleşmesi olarak nitelenebilir.
Bu bileşenler hem kamu yönetiminin küresel yönetişime göre dönüştürülmesi hem de küresel yönetişim ile
bütünleşmesi için hangi kavram, süreç, mekanizma veya kurumların öngörüldüğünü göstermektedir. Takip eden
başlıklar altında bu soruya cevap aranacak ve küresel ölçekte öngörülen bu değişimin ulusal ölçekte nasıl inşa
edilmek istendiği tartışılacaktır.
3.2.2. Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde, sürdürülebilir kalkınma politikası hedeflerine
ulaşılması için süreç, mekanizma ya da kurumların sahip olması istenen özelliklere ya da koşullara işaret eden
birçok kavram yer almaktadır. Bu kavramların, takip eden dönemde nasıl bir kamu yönetimi öngörüldüğünü
gösterdiği söylenebilir. Bu kavramları, kamu yönetiminin dört bileşeni altında toplamak mümkündür: siyasal
otorite örgütlenmesi, kamu örgütlenmesi, kamu politikası süreci, kamu hizmeti. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündeminin kamu yönetimine ilişkin öngördüğü bu ilke ve özellikler, Tablo-5’deki gibi gösterilebilir.
Tablo-5: Kamu Yönetimi Bileşenlerine Göre Öne Çıkan İlke ve Özellikler6

Bileşen
Siyasal Otorite Örgütlenmesi

Kamu Örgütlenmesi

Kamu Politikası Süreci
Kamu Hizmeti

İlke/Özellik
Akıllı Egemenlik
 Stratejik Yönetim
 İçericilik
 Katılımcılık
 Ortaklık
 Duyarlılık
 Temsil Edicilik
 Bütüncül Yaklaşım
 Lokalizasyon
 Katalizör rol
 Politika Uyumu
 Bütünleşik Politika
 Veri Kullanımı
Küresel Kamusal Mallar

Küresel-Ulusal İkilemini Aşma Çabası: Akıllı Egemenlik: BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi,
ulusal egemenliğe (ulusal hukuk, yasama organı vb.) ve ulusal olanın göz önünde bulundurulması (ulusal
sahiplenme, ulusal koşullar vb.) konularına birçok kez değinmektedir. Bunun yanı sıra, Gündem içerisinde
ulusal egemenlik alanı ile çelişen serbest ticaret, yönetişim mekanizmaları ve çok paydaşlı ortaklıklara da vurgu
yapılmaktadır. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin bu yaklaşımı, küreselleşme taraftarları tarafından
son yıllarda dile getirilen yeni bir yaklaşıma işaret etmektedir. Savunucuları tarafından Akıllı Egemenlik (Smart
Sovereignty) olarak adlandırılan bu yaklaşım, küreselleşme ve ulusal egemenliği birbirinin karşıtı olarak sunmak
yerine bunların birlikteliğini vurgulayan bir paradigma inşa etmektedir.
6

Bu tablo, United Nations (2015a) esas alınarak analitik olarak hazırlanmıştır.
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Bu yaklaşımda ulusal egemenliğin küreselleşmeyi sınırlayıcı özelliği ve bu nedenle karar vericilerin
içerisinde olduğu ikilem egemenlik paradoksu olarak sunulmaktadır (Bartelson, 2006). Egemenlik paradoksu,
ülkelerin ulusal egemenliklerini korumak için çok taraflı uluslararası işbirliğinden kaçınması durumunu ifade
etmektedir. Bu yaklaşıma göre, ülkeler çok taraflı uluslararası işbirliğinden kaçındıkça politika yapma
kapasitesini kaybetmektedir. Egemenlik paradoksunu aşmak için ileri sürülen akıllı egemenlik kavramı ise,
ulusal çıkarları birleştiren küresel kamu politikası süreçlerinin oluşturulmasına dayanmaktadır (Kaul, 2013).
Stratejik Yönetim: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde, kamu yönetiminde
öngörülen ilk özellik, kamuda stratejik yönetim yaklaşımının uygulanmasıdır. Gündem, stratejik yönetim
kapsamında üç kavrama vurgu yapmaktadır: stratejik planlama, birleşik strateji, ulusal olarak sahiplenilen
strateji. Kamuda stratejik yönetim, 1980’li yıllardan itibaren kamu yönetimi reformlarının başladığı dönemde
gündeme gelmiştir. Stratejik yönetim, bürokratik örgütlenmenin işbölümünden kaynaklanan işlevsel ayrımına
son vererek bütünleştirici olma, kamu örgütlerinin sınırlarını aşarak dış çevre ile etkileşimini sağlama ve kısa,
orta ve uzun vadeli planları birbirine bağlama iddiasını taşımaktadır (Poister ve Streib, 1999).
Stratejik yönetimin bir parçasını oluşturan stratejik planlama, stratejiyi tüm örgütlenmeler içindeki
süreç, mekanizma, kişi ya da kurumlar için yapıştırıcı olarak nitelemekte ve kamu örgütlenmelerinin içeriden
dışarıya değil dışarıdan içeriye doğru bir bakışla planlama sürecini oluşturmasına dayanmaktadır (Eadie, 1983;
Wechsler ve Backoff, 1986). Stratejik planlama, örgütün birbirinden farklı paydaşlar üzerinde düşünmesini,
örgüt dışındaki gelişmelere göre kendisini uyarlamasına ve rekabet koşullarına göre işlemesine yönelik bir
yaklaşımı ifade etmektedir (Bryson ve Roering, 1987). Buna göre, stratejik planlama, planlamanın
stratejileştirilmesi (Hamel, 1996) durumuna işaret ederken dış çevre ile etkileşimi ve değişen koşullara uyumu
öne çıkarmaktadır. Böyle bir yaklaşım, küresel yönetişim için uygun bir yönetim ve örgütlenme yaklaşımını
temsil etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi açısından uluslararası örgütlerin, devletlerin ve kamu
yönetimlerinin dışarıdan içeriye doğru bakarak birbirleriyle etkileşim ve uyum içerisinde olması ve özellikle dış
çevreye göre yapısal ve işlevsel uyarlanmanın (biçimlenmenin) öngörülmesi, stratejik planlama yaklaşımına
uygundur.
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde vurgulanan diğer kavram, birleşik strateji (cohesive strategy)
kavramıdır. Strateji, ortak eylem için yön çizmesi, amaçlara odaklanma sağlanması, yönetsel eylemler ile
örgütün farklı parçaları arasında tutarlılığın güçlendirilmesi için gerekli görülmektedir (Boyne ve Walker,
2010). Peki, birleşik strateji neyi ifade etmektedir? Birleşik (cohesive) kavramı, İngilizce’de birbiri ile
bağlantılı, bütünleşik ve tutarlı olma durumunu ifade etmektedir.7 Birleşik strateji, kavramın ortaya çıktığı
Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden tartışılabilir. Birleşik stratejinin temel özelliğinin içericilik
(inclusiveness) olduğu ifade edilmektedir. Birleşik strateji, ulusal ölçekte ortak bir vizyona dayanmakta ve
birlikte çalışması beklenen örgütlerin birbirlerinin yönetsel farklılıklarını kabul etmesini önermektedir. Birleşik
strateji yaklaşımında, örgütler arası farklılıkların kabul edilmesi önerilmekle birlikte, her seviyede ortaklıkların
geliştirilmesi de istenir (US Department of the Interior, 2011). Ortaklıkların geliştirilmesinde ise, ortaklar ya da
paydaşlar arasındaki bu farklılıların (farklı öncelikler, planlama süreçleri, yasal görevler, değerler, kaynaklar
vb.) neden olduğu araştırılmakta ve bu farklılıklardan kaynaklanan sorunların giderilmesine çalışılmaktadır.
Birlikte çalışan örgütlerin karşılıklı olarak kabul ettiği amaçlar ve rehber ilkeler, birleşik stratejinin temelini
oluşturmaktadır (US Department of the Interior, 2014). Birleşik strateji, ulusal, ulus altı, bölgesel ve ulusararası
ölçeklerde çok taraflı bir işbirliğini esas almakta ve hükümetler yanında, devlet dışı örgütlerin de katılımını
öngörmektedir. Burada, her bir paydaşın kendi amaçlarını, hedeflerini, tehditlerini birleşik strateji içerisinde
birleştirmeleri istenmektedir.
İçerme: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde belki de en sıklıkla içerme (inclusion)
kavramına vurgu yapılmaktadır. Burada içerme, toplumsal içerme kavramını ifade etmektedir. Toplumsal
içerme, “toplumda kimlikleri nedeniyle dezavantajlı konumda bulunan bireylerin ve grupların topluma katılma
koşullarını iyileştirme süreci” olarak tanımlanmaktadır (World Bank, 2013). Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
açısından içerme, yerel seviyede tüm insanların kalkınma sürecine dâhil edilmesini ifade etmektedir. İçerme, her
seviyede heterojen bir yapı olduğunun ya da olabileceğinin kabul edilerek halk, sivil toplum, yerel yönetimler
ve özel sektör gibi tüm paydaşlar arasındaki farklılıkları dikkate alarak bunların kalkınma sürecine sürekli
katılımının sağlanmasını öngörmektedir (United Nations Development Group, 2014).
7

Bkz. http://www.thefreedictionary.com/cohesive; http://www.dictionary.com/browse/cohesive (04.08.2016).
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Bunlar özellikle toplumsal yapıdaki azınlıkları, özürlü insanları, toplumsal cinsiyeti, yerinden edilmiş
insanları, yoksulları, kadınları ve kız çocukları vb. birey ve grupları dikkate alan ve bunların kamu
yönetimindeki karar verme mekanizmaları ile izleme ve değerlendirme süreçlerine katılımını öngören bir kamu
yönetimi ve politikası sürecine işaret etmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma gündeminin
lokalizasyonu yoluyla içerme sağlanabileceği savunulmaktadır (United Nations Development Group, 2014). Bu
yapıda, tüm faaliyetlerin sürdürülebilir kalkınma gündeminden etkilenecek ülkedeki tüm paydaşlara açık
yapılması ve özellikle karar verme süreçlerinde az temsil edilen ya da marjinal kalanlara odaklanılması
amaçlanmaktadır (United Nations Development Group, 2012).
Katılım: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde temel kavramlardan birisi de katılım
kavramıdır. Katılım, Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminden doğrudan etkilenen insanların Gündemin
uygulanmasına katılımın ifade etmektedir. Burada insanlar sadece kalkınma sürecinden etkilenen değil aynı
zamanda aktif olarak bu sürece katılan aktörler olarak ele alınmaktadır (United Nations, 2015a). Bu kavram,
kamu yönetiminde, kamu hizmeti örgütlenmesine ve sunumuna bireylerin katılımı olarak ele alınabilir. Burada
yurttaş kimliğinden ziyade o ülkede ya da bölgede yaşayan bireyler kastedilmektedir. Böylece, ulusal
sahiplenme sağlanması da hedeflenmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma gündeminin lokalizasyonu
ve içerme gibi temel ilkeler, bireylerin katılımını ifade etmektedir. Burada katılım ile kastedilen durum, yerel
seviyede insanların örgütlü olarak birlikte çalışmaları, kendi topluluklarını etkileyen öncelikli meseleleri
tanımlamaları ve kamu ile özel kesim tarafından desteklenmeleridir (United Nations Development Group,
2014).
Ortaklık: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde ortaklık kavramı, yeniden canlandırılmış
küresel ortaklık şeklinde ele alınmakta ve kalkınma gündeminin uygulama araçlardan birisi olarak
sayılmaktadır. Burada yeniden canlandırılmış kavramı ile küresel dayanışmanın güçlendirilmesi, yoksulların ve
en korunmasızların ihtiyaçlarına odaklanan ve tüm ülkelerin, paydaşların ve insanların katılımını öngören bir
ortaklığa işaret edilmektedir (United Nations, 2015a). Ortaklık kavramı ise, kalkınma gündeminin
uygulanmasında çok paydaşlı ortaklıklar oluşturulması anlamına gelir. Çok paydaşlı ortaklıklarda kamu ve özel
kesim örgütleri yer almakta ve her iki kesim kaynaklarını ve yeteneklerini bir havuz haline getirerek ortak
sorunların çözümü için kullanmaktadır (Beisheim ve Simon, 2016). Böyle bir yapıda, kamu kesiminin özel
kaynak ve yetenekleri, özel kesimin ise kamu kaynaklarını ve yeteneklerini kullanma imkânına sahip olacağı
açıktır.
BM, ortaklıkları, “ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışmayı kabul eden ya da riskleri ve
sorumlulukları, kaynakları ve kazançları paylaşarak, üzerinde anlaşılan belirli görevleri yerine getiren kamusal
ya da kamusal olmayan çeşitli taraflar arasındaki gönüllü ve işbirlikçi ilişkiler” şeklinde tanımlamaktadır
(United Nations, 2015b). Bir başka tanıma göre ise, çok paydaşlı ortaklık, kolektif malların temin edilmesi için
kamu ve özel aktörler arasındaki kurumsallaşmış etkileşimleri ifade etmektedir (Schäferhoff vd., 2009). Çok
paydaşlı ortaklık, sürdürülebilir kalkınma gündeminin uygulanmasında da, kamu dışındaki ve her seviyedeki
aktör ile ortaklık yapılması anlamına gelmektedir. Bu ortaklıklarda, tarafların sorumluluklarının açıkça tarif
edilmesi ve karar alma süreçlerinde şeffaflık sağlanması istenmektedir. Bunun yanı sıra, merkezi yönetimin
farklı kademeleri arasında işbölümü sağlanması yani görevler ayrılığı yoluyla kalkınma politikasının
yürütülmesi ve bu süreçte uyum, eşgüdüm ve hesapverebilirlik sağlayacak mekanizmaların oluşturulması
öngörülmektedir. Ayrıca, enformasyona erişim, âdemi merkezi yönetişim ve özerk kurumlar ön koşul olarak
görülmektedir (United Nations Development Group, 2014).
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde özellikle kalkınma hedeflerinin içerdiği politika alanlarında
gerçekleştirilecek girişimlere yönelik finansal ortaklıklar öne çıkmaktadır. Bu kapsamda öngörülen ortaklık
modelleri şöyle sıralanabilir: küresel-ulusal, yerel-özel sektör, küresel çok paydaşlı, yerel çok paydaşlı. Küreselulusal ortaklık, küresel kamusal mallar (iklim değişimi, okyanuslar, barış ve güvenlik, biyoçeşitlilik vb.) için en
uygun ortaklık modeli olarak görülürken yerel-özel sektör ortaklığı altyapı (enerji, şehirler vb.) oluşturulması
için en uygun ortaklık modeli olarak ele alınmaktadır. Temel ihtiyaçların (yoksulluk, eğitim, açlık, su, sağlık
vb.) karşılanması için küresel çok paydaşlı ortaklık modeli önerilirken sosyo-kültürel ihtiyaçların (toplumsal
adalet, toplumsal cinsiyet, istihdam vb.) karşılanması içinse, ülkeye özel koşullar nedeniyle yerel çok paydaşlı
ortaklıklar önerilmektedir (OECD, 2015). Ortaklık ilkesinin, özellikle özel kesimin kalkınma sürecine daha
fazla katılımını sağlamaya dönük modelleri teşvik ettiğini söylemek mümkündür. Sonuç olarak, çok paydaşlı
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ortaklıkların küreselleşmenin öngördüğü otorite örgütlenmesi (küresel yönetişim) olduğunu ve böylece küresel
yönetişim kurumlaşmasının çok paydaşlı ortaklıklar yoluyla artararak devam edeceği söylenebilir.
Duyarlılık (Cevap Verebilirlik): BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde duyarlılık
(responsiveness) kavramı, her seviyedeki karar verme süreciyle ilgilidir (United Nations, 2015a). Kamu
yönetiminde duyarlılık, insanların ihtiyaç ve taleplerinin tanımlanarak karşılanmasını ve kurumların ve
kurumlar arası ilişkilerin bireylerin meşru beklentilerine göre oluşturulmasını ifade etmektedir (Stivers, 1994).
Sürdürülebilir kalkınma gündeminde, karar verme süreci yönetişim yapısına işaret ederken duyarlılık kavramı
kamu hizmetinin sunumu ile ilişkilendirilmektedir. Buna göre, duyarlı karar verme süreci, insanları her
seviyedeki karar alma, politika yapma, uygulama, izleme ve değerlendirme sürecine katmaktadır. Kamu
hizmetinin örgütlenmesinde ise, insanların ihtiyaçlarının odak noktası yapılması gerektiği ifade edilmektedir.
Duyarlılık aynı zamanda, herkesin kamu hizmetlerine katılımının ve eşit erişiminin sağlanmasını öngörmektedir
(United Nations, 2015b).
Bu kavram, kamu hizmetinin örgütlenmesinde öncelikle kamusal ihtiyaçlardan ziyade bireylerin
ihtiyaçlarına göre bir örgütlenme biçimine işaret etmektedir. Burada yurttaşların katılımının başta demoratik
süreçler, vergiler ve genel medeni yaşamda ortaya çıkması beklenmektedir. Duyarlılık kavramı, kamu
hizmetlerinin sunumunun kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında dağıtımını ve buna uygun
sorumluluk ve hesap verebilirlik belirlenmesini de öngörmektedir. Burada yerel ihtiyaçların göz önünde
bulundurulmasına vurgu yapılmaktadır (United Nations, 2015b). Özellikle kamu hizmetinde duyarlılığın
artırılması için inovasyon, müşteri ve yurttaş odaklılık, etki yoluyla liderlik, işbirliği, proje yönetimi, finansal
yönetim ve müzakere gibi başlıca alanlarda kapasite inşası gerekli görülmektedir. Duyarlılık aynı zamanda
merkezi yönetime (hükümete) kamu güveninin sağlanmasını da kapsamaktadır. Böylece kanunlara ve yasal
düzenlemelere uyumun ve işbirliğinin teşvik edilebileceği ileri sürülmektedir (United Nations, 2015b).
Temsil Edicilik: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde temsil edici (representative)
kavramı da, her seviyedeki karar verme süreciyle ilgilidir (United Nations, 2015a). Temsil edici kamu yönetimi
ya da bürokrasi, siyasal sistem yanında idari mekanizmalarda da toplumun geniş kesimlerinin kamu görevlisi ya
da sözcü olarak yer alabilmesidir. Bir diğer deyişle, temsil edici bürokrasi, bürokrasinin toplumsal
kompozisyonunun bütün olarak nüfusun toplumsal kompozisyonunu yansıtması ve az temsil edilen toplumsal
grupların kamu hizmetine alınması anlamına gelmektedir (Kernaghan ve Siegel, 1991: 470). Buna göre,
bürokrasi içerisinde farklılıkların bir arada bulunmasını öngören temsil edici bürokrasinin temel ilkesi, özellikle
toplumun etnik ve cinsiyet farklılıklarını içermesidir (Alkadry, 2015: 158). Dolayısıyla, temsil edici bir karar
verme süreci, toplumun çeşitli kesimlerinden gelenlerin yer aldığı bir kamusal karar verme sürecini ifade
etmektedir. Kamu yönetimi açısından bu kavram, kamu hizmetine girişte yaş, cinsiyet, medeni durum, etnik
köken, özür, belirli bir topluluğa aidiyet vb. sınırlamalar getirilmemesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu
kavram kamu hizmetinin örgütlenmesini ve kamu personel rejimini ve kamu istihdamını doğrudan etkileyecek
bir örgütlenme ilkesi olarak görülebilir.
Bütüncül Yaklaşım: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde bütüncül yaklaşım, bütün
paydaşlar arasında işbirliğinin oluşturulmasına dayanmaktadır. İşbirliklerinde ise, merkezi ya da yerel kamu
kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör gibi paydaşların birbirleriyle nasıl ilişki kuracağını gösteren belirli
araçların olması ve böylece şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanması istenir. Bunun yanı sıra, ulusal planların
bölgesel kalkınma planlarıyla; kentsel, yarı kentsel ve kırsal alanların kalkınma süreçlerinin ise kendi aralarında
dengelenmesi, bütüncül yaklaşım çerçevesinde ele alınmaktadır (United Nations Development Group, 2014).
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin kendisi de, ulusal seviyede tüm kamu örgütleri arasında uyumun
artırılmasını ve sivil toplum ile özel sektöre ulaşılmasını gerektirmektedir (OECD, 2015). Buna göre, bütüncül
yaklaşımla, başta kamu örgütlenmesindeki yetki ve sorumluluk dağılımı, işbölümü ve özerk yapılanmalardan
kaynaklanan farklılıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bütüncül yaklaşım, kamu politikası sürecinde ise,
başta kalkınma ve çevre sorunları olmak üzere çeşitli politika süreçlerinin bütünleştirilmesi ve birlikte
yürütülmesi anlamına gelmektedir. Bu yapıda, ulusal kamu politikası süreçlerinin amaçları, küresel ölçekte
belirlenen yoksulluğun azaltılması ve çevre sorunlarının giderilmesi gibi küresel politika amaçlarıdır (Lunn vd.,
2015). Buna göre, sürdürülebilir kalkınma gündeminden beklenen, ekonomik, toplumsal, siyasal, çevresel ve
kültürel boyutların bütünleştirilmesidir. Bütüncül yaklaşım, politika sürecinin küresel seviyeden ulus altı
seviyeye kadar aynı hizaya getirilmesini öngörmektedir. Bu anlamda, bütüncül yaklaşım küresel yönetişim
örgütlenmesi için de temel ilkelerden birisini oluşturmaktadır (Bates-Eamer vd., 2012).
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Bütüncül yaklaşım, aynı zamanda, kalkınma planlamasının aynı yaklaşımla yürütülmesi anlamına
gelmektedir. Bu durum, çeşitli politika alanlarının kalkınma kavramı ve politikası altında birleştirilerek
koordine edilmesi ve ulusal kalkınma planlarının daha fazla politika alanını içerecek şekilde hazırlanmasını
ifade etmektedir (OECD, 2013). Böylece politika alanları arasında bağlantılar kurulması ve kaynak dağıtımının
dengelenmesi istenirken hükümet içerisinde ve hükümet ile diğer kamu ve özel kesim arasında ilişkilerin de
kurularak ulusal politika hedefleri için her kesimin birlikte çalışması amaçlanmaktadır. Bu yapıda hükümetin
politikaları, programları ve araçları, diğer kesimlerinki yanında ulusal politika hedeflerine ulaşmaya dönük
girdiler olarak ele alınmaktadır. Bütüncül yaklaşımda, kalkınma politikasında koordinasyon işlevi öne çıkmakta
ve bunun için ulusal bir koordinasyon mekanizması oluşturulması ve bu mekanizma yoluyla planlama,
önceliklendirme ve bütünleştirme işlevlerinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Lokalizasyon: Sürdürülebilir Kalkınma politikasının her aşamasında yer verilen lokalizasyon, kalkınma
gündeminde geçen diğer kavramların da ana bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır. Lokalizasyon kavramı,
sürdürülebilir kalkınma söylemi içerisinde ekonomik, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla tanımlanmakta ya da bu
boyutlar çerçevesinde politika amaçları ve hedefleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma
gündemi çerçevesinde lokalizasyon, “küresel, ulusal ve ulus altı sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedeflerinin
başarılması için stratejilerin yerel seviyede tanımlanması, uygulanması ve izlenmesi süreci” olarak
tanımlanmakta ve çok kademeli yönetişimin ana bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır (United Nations
Development Group, 2015). Çok kademeli yönetişime dayanan günümüzün uluslararası kalkınma işbirliğinde
de, kalkınmanın her ülkenin özgün koşullarına göre gerçekleştiği ve bu nedenle, kalkınma yardımı
programlarının ulusal olarak sahiplenilmesinin desteklenmesi, ülkelerin iç siyasetinin göz önünde
bulundurulması ve ulusal politikalar için belirli bir hareket alanı bırakılması gerektiği genel kabul görmüştür
(Vandemoortele, 2012).
Kalkınma gündeminin yerel seviyedeki sonuçlara dönüştürülmesi için belirli mekanizma ve araçların
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada lokalizasyon kavramı, sadece yerel yönetimleri değil, belirli bir toprak
parçası üzerinde bulunan sivil toplum, geleneksel liderler, dini örgütler, üniversiteler, özel sektör ve diğer
unsurları içerecek şekilde kullanılmaktadır. Ancak yerel yönetimlerin güçlü ve kapasite sahibi olması ile yerel
paydaşları bir araya getirme konusunda önderlik etmeleri beklenmektedir (United Nations Development Group,
2015). Lokalizasyon kavramı çerçevesinde vurgu yapılan diğer bir unsur ise, yerel özel sanayiilerdir. Burada
yerel sanayiler diğer örgütlere göre esnek olarak nitelenmekte ve sahip oldukları toplumsal taban nedeniyle,
yerel halka ulaşılmasında ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde stratejik araç işlevi
görebilecekleri ifade edilmektedir. Sanayilerin yerel altyapıyı desteklemesi, istihdam yaratması, sürdürülebilir
tüketim ve üretim biçimlerini benimsemesi, açık piyasayı ilerletmesi ve inovasyonu desteklemesi istenmektedir
(United Nations Industrial Development Organization ve United Nations Global Compact, 2014). Burada,
sanayi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler kastedilmekte ve bunların küresel piyasalar ile bütünleşmesi (OECD,
2015) desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, lokalizasyon, kalkınmanın gerçekleştirilmesi için kentleşme sürecine,
kentsel alanlara, kent-kent işbirliklerine ve kentin kırsal alanla olan bağına vurgu yapmaktadır (United Nations
Development Group, 2015). Sürdürülebilir kalkınma gündemi söyleminde bu durum, âdemi merkezileşmiş
kalkınma işbirliği olarak nitelenmekte ve kamu yönetimi içerisinde kentleşme sürecine ve çalışmalarına daha
fazla yoğunlaşılacağı anlamına gelmektedir.
Katalizör Rol: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde katalizör rol kamusal kaynaklar
açısından ele alınmaktadır. Katalizör, bir kimyasal tepkimenin hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal
yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen madde olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre, katalizör içerisinde
yer aldığı süreci hızlandıran ancak kendisi bu süreçte bir değişime uğramayan bir bağımsız değişken niteliğine
sahiptir. Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde katalizör rol kavramını ele alırken bu tanımı göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Kalkınma gündeminde, yurt içi (ulusal) ve uluslararası resmi kaynakların katalizör
rol oynaması istenmektedir. Ulusal kaynaklar, ulusal kamu finansmanını ifade ederken uluslararası kamusal
finansman ise başta OECD Kalkınma Yardımı Komitesi kullanımında bulunan ve üye ülkeler tarafından
sağlanan resmi kalkınma yardımlarından oluşmaktadır. Burada özellikle resmi kalkınma yardımlarının
ülkelerdeki iç kamusal ya da özel kaynakları harekete geçireceği öngörülmektedir (United Nations, 2015a).
Uluslararası kalkınma işbirliği kapsamında, resmi kalkınma yardımları yanında özel sektör tarafından da
finansman sağlanması ve bu konuda kamu-özel işbirliklerine gidilmesi yaklaşımı öne çıkmıştır. Artık kurumsal
yatırımcıların, şirketlerin ve vakıfların yatırımlar için ana kaynaklar olması ve Sürdürülebilir Kalkınma
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hedeflerinin gerçekleştirilmesi için daha fazla finansman sağlaması beklenmektedir (United Nations Industrial
Development Organization ve United Nations Global Compact, 2014). Bu çerçevede, resmi kalkınma
yardımlarına ana rol yerine katalizör rolü verilmesine yönelik değişikliğe gidildiğini söylemek mümkündür.
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde, her ülkenin kendi ekonomik ve toplumsal kalkınmasının
öncelikle kendisinin sorumluluğunda olduğu; kamu finansmanının temel mal ve hizmetleri sağlaması ve diğer
özel kaynakları da harekete geçirmesi gerektiği belirtilmektedir. Uluslararası kamusal finansman ise, iç kamusal
kaynakların harekete geçirilmesinde tamamlayıcı olarak görülmektedir.
Küresel “Kamusal” Politika: BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin öngördüğü kamu
politikası sürecinde politika uyumu, bütünleşik politika, politika sürecinde veri kullanımı ve ulusal politika
alanına saygı vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma gündeminde sistemik sorunlardan birisi olarak ele
alınan politika uyumu, uluslararası kalkınma işbirliği yazınında kalkınma için politika uyumu biçiminde
kullanılmaktadır (Morales, 2015; United Nations, 2015a). Politika uyumu, küreselleşmenin ivme kazandığı
2000’li yıllarda sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Günümüzde, küresel yönetişim kurumlaşmasının ve kamu
politikası sürecinin kürselleşmesinin politika uyumu kavramı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını
söylemek mümkündür.
Politika uyumu, çeşitli politika alanları arasında çatışmayı önlemek üzere ortak sonuçlar elde etmek için
müşterek politika hedefleri belirlenmesi durumudur. Literatürde politika uyumu, yatay uyum, dikey uyum ve
içsel uyum olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Nilsson vd., 2012). Yatay politika uyumu, herhangi bir seviyedeki
politika alanları arasındaki uyumu ifade ederken dikey politika uyumu, belirli bir politika alanında kademeler
arasındaki uyumu ifade etmektedir. İçsel politika uyumu ise, tek bir politika alanı içerisindeki uyumdur.
Günümüzde politika uyumu, modern kamu yönetiminin bölünme ve koordinasyon sorunlarına (Hood, 2005) bir
çözüm olarak ileri sürülmektedir (Jordan ve Halpin, 2006). Kalkınma için politika uyumu ise, çeşitli politika
alanlarının birbirleriyle çatışmayacak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak biçimde
uyumunun sağlanması olarak tanımlanabilir. Politika uyumu, ulusal politika süreçleri içerisinde olabileceği gibi
uluslararası, ulusal ve ulus altı ölçekler arasında da istenmektedir (Barry vd., 2010). Dolayısıyla, kalkınma için
politika uyumunundan beklenen şey, kalkınma politikalarının hedeflerinin ve sonuçlarının diğer politikalar
tarafından akamete uğratılmamasıdır. Bunun için çeşitli politika alanlarına ilişkin süreçlerin diğer politika
alanlarındaki etkilerine de bakılması, farklı politika hedeflerinin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte
dengelenmesi, verilere dayalı ve çok paydaşlı politika süreçlerinin oluşturulması istenmektedir (OECD, 2013).
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde kamu politikası sürecine ilişkin vurgu
yaptığı bir diğer kavram da bütünleşik politika kavramıdır. Bütünleşik politika, politika uyumu sürecinin sonucu
olarek ele alınabilir. Bu bağlamda, bütünleşik politika, çeşitli politika alanlarını bir bütün olarak birleştiren ya
da politika alanlarının sorunlarını birbirlerinin içerisine dâhil eden politika olarak nitelenebilir (Briassoulis,
2004). Bütünleşik politika süreci, politikaların kendi içerisindeki ve aralarındaki çelişkileri kaldırmayı ve
politika alanlarının birbirlerini karşılıklı olarak desteklemesini sağlamayı amaçlamaktadır (Collier, 1994).
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, aynı zamanda, ulusal kamu politikası süreçlerine saygı
gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir. Burada saygı gösterilmesi gerekenler gelişmekte olan ülkeler iken saygı
göstermesi beklenen ise, bu ülkelerde kalkınma yardımı programları uygulayan uluslararası örgütler ve gelişmiş
ülkelerdir. Ulusal politika süreçlerine saygı, politika uyumu, ulusal sahiplenme ve içerme gibi diğer kavramlarla
birlikte ele alınmalıdır. Zira bu kavramların uygulamaya geçirilmesinde, uluslararası örgütler ve gelişmiş
devletlerin ulusal koşulları ve öncelikleri göz önünde bulundurması istenmektedir. Ancak bunun sınırı
çizilmiştir. Ulusal politika alanına saygı, uluslararası kurallar ve taahhütlerle çelişme ortaya çıkmadığı sürece
olacaktır (United Nations, 2015a). Ulusal politika alanına saygı, küresel yönetişim ile egemenlik arasında çıkan
ikileme bir çözüm getirmeye ve küresel olan ile ulusal olanı uzlaştırmaya çalışan bir yaklaşım olarak
gösterilmeke birlikte, çatışma ortaya çıkması durumunda uluslararası olanın ulusal olana önceliği kabul
edilmektedir.
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin politika sürecine ilişkin vurguladığı bir konu da
politika sürecinin verilere dayalı olarak yürütülmesidir. Verilere dayalı politika süreci öncelikle hesap
verebilirlik ile ilişkilendirilmektedir. Buna göre, verilere dayalı olarak yürütülen politika sürecinde izleme ve
ölçme mümkün olabilecektir. Bu konuda vurgulanan diğer konu ise, gelişmekte olan ülkelerde gelir, toplumsal
cinsiyet, yaş, ırk, etnisite, göçmenlik durumu, özür durumu, coğrafi konum gibi alanlarda verilerin toplanmasına
ve işlenmesine yönelik kapasite inşası öngörülmektedir. Bu kapsamda, ulusal veri sistemlerinin, istatistik
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birimlerinin ve değerlendirme programlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşma derecesi ise, geliştirilecek göstergeler yoluyla izlenecektir. Göstergeler küresel, bölgesel ve
ulusal olmak üzere üç grup halinde olacaktır. Küresel göstergeler BM tarafından geliştirilirken, bölgesel ve
ulusal göstergeler ise BM üyesi devletler tarafından geliştirilecektir. Burada, bölgesel ve ulusal göstergelerin
küresel göstergelerin tamamlayıcısı olması öngörülmektedir (United Nations, 2015a). Bir diğer deyişle,
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik politika sürecinde öncelikle küresel göstergeler esas alınacaktır.
3.2.3. Kamu Hizmetinin Dönüşümü: Küresel “Kamusal” Mal ve Hizmetler
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde ulusal kaynakların yanında uluslararası mali
kaynakların da temel hizmetlerin sunumu ve kamusal malların temini için kullanılması öngörülmektedir (United
Nations, 2015a).8 Temel hizmetler, bireylerin yaşamları için gerekli olan ulaşım, kanalizasyon, enerji vb. altyapı
hizmetlerini ifade ederken kamusal mallar piyasada rekabeti olmayan, dışlanamayan ve genellikle kamusal
mekanizmalar tarafından sağlanan ya da teminleri güvence altına alınan malları ifade etmektedir.9
Küresel kamusal mal ve hizmetler ise, günümüzde küresel yönetişim örgütlenmesinin ortaya çıktığı
politika alanlarına işaret etmektedir. Bunların başlıcaları çevre, barış ve güvenlik, yoksulluk, sağlık, gıda, iyi
yönetişim, mali istikrar, internet, serbest ticaret gibi kamusal mal ve hizmet olarak nitelenenlerdir (Kirmanoğlu
vd., 2006). Bu mal ve hizmetlerin dünya üzerinde ayrım ve rekabet gözetmeksizin herkes tarafından elde
edilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Kaul vd., 1999).
Özellikle kalkınma gündeminin Binyl Kalkınma hedefleri ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
hedefleri çerçevesinde daha fazla politika alanını içerecek şekilde genişlemesi, küresel kamusal mal ve
hizmetlerin çeşidini artırmaktadır. Bu yönüyle, ulusal kamusal mal ve hizmetlerin küresel ölçekte finansmanının
sağlandığı ve standartlarının belirlendiği bir süreçten söz etmek mümkündür. Bu durum, ulusal hükümetlerin
kamu hizmetinin örgütlenmesi üzerindeki tekelini ortadan kaldırırken hizmet standartlarının küresel yönetişim
yapıları tarafından belirlenmesi de kamu hizmetinin küreselleşmesi olarak nitelenebilir. Zira bir taraftan bu mal
ve hizmetlere ilişkin politika süreci BM tarafından biçimlendirilirken, diğer taraftan mal ve hizmetlerin
finansmanı ve sunumu da başta OECD resmi kalkıma yardımları tarafından olmak üzere, kalkınma yardımı
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ayrıca, toplumların üretme ve tüketme biçiminde köklü değişiklikler
yapma iddiasındadır. Bu değişikliğin hükümetler, uluslararası örgütler, iş sektörü, devlet dışı aktörler ve bireyler
tarafından birlikte gerçekleştirileceği belirtilmektedir (United Nations, 2015a). Bu durum, kamusal mal ve
hizmetlerin üretiminde, devletler ve resmi kalkınma örgütleri yanında devlet dışı aktörlerin de küresel kamusal
mal ve hizmet olarak nitelenen mal ve hizmetlerin finansmanına dâhil edilmesi anlamına gelmektedir.
3.2.4. Kamu Yönetimi Reformu: Yöntem Değişimi
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kamu yönetimi
reformlarında değişikliklere işaret etmektedir. Bu değişikliklerin temelde reform yöntemi üzerinde
odaklandığını söylemek mümkündür. Reform yöntemine ilişkin bu değişikliklerin, önceki yapısal ve sektörel
uyarlama programları ile düzenleyici reform programlarından elde edilen tecrübelere dayandığı görülmektedir.10
Kalkınma yardımı programları çerçevesinde yürütülen reformların yöntem değişikliğini, sürdürülebilir kalkınma
gündeminde geçen şu kavramlar üzerinden incelemek mümkündür: (1) Ulusal özgün koşulların dikkate
alınması, (2) Ulusal sahiplenme, (3) Küresel ortaklık, (4) Kapasite inşası.
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, kalkınma hedeflerine ulaşılmasında ulusal gerçekliklerin,
kapasitelerin, gelişme düzeylerinin göz önünde bulundurulması ve ulusal politikalara ve önceliklere saygı
Kamusal malların kalkınma yardımları kapsamında finansmanının sağlanması konusu özellikle kamu maliyesi alanında
tartışılmaya devam etmektedir. Bu konuyu Türkçe alanyazında sorunsallaştıran ayrıntılı bir çalışma için bkz. Kirmanoğlu
vd. (2006).
9
Özellikle küreselleşme çağında kamusal malların tanımlanması sorunlu hale gelmiştir. Kamu maliyesi yazınında kamusal
mallara ilişkin ortak bir tanıma ulaşılamadığı ve bunun temelinde de, kamusal mal tanımlarının zamanın başta siyasal
koşullarına göre değişmesinin olduğu ifade edilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bir inceleme için bkz. Göker (2008).
10
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerde yapılan ya da yapılacak kamu yönetimi
reformları, kalkınma yardım programları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, reform yönteminde öngörülen
değişikliklerin, aynı zamanda kalkınma yardım programlarında da değişiklik ortaya çıkaracağı söylenebilir.
8
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gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir (United Nations, 2015a). Bu yaklaşım, yapısal ve sektörel uyarlama
programları ve düzenleyici reform programlarının ülkelere göre değişmeyen standart reform paketleri yerine
ülkelere göre değişen reform programlarının oluşturulması ve uygulanması anlamına gelmektedir. 11 Bu
kapsamda, ayrıca her bir ulusal yönetimden kendi ulusal hedeflerini belirlerken küresel kalkınma hedeflerini
esas alması ve küresel kalkınma hedeflerini ulusal planlama süreçlerine, politikalarına ve stratejilerine dâhil
etmesi istenmektedir. Buna göre, kamu yönetimi reformlarının ayrı bir reform programı olarak
oluşturulmasından ziyade ulusal politika süreçleri üzerinden gerçekleştirilmek istendiğini göstermektedir.
Ulusal sahiplenme, ulusal koşulların dikkate alınmasıyla yakından ilişkilidir. Ulusal sahiplenme konusu
da bugüne kadar uygulamaya konulan reform programlarının hedeflerine ulaşamamasında ana nedenlerden
birisi olarak gösterilmektedir. Ulusal sahiplenme, 2000’li yıllarda reform programlarının ana bileşenlerinden
birisi haline gelmiştir (United Nations, 2014; Moderan, 2015; van den Boogaard, 2016). Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde reform programlarının akamete uğramasının ana nedenlerinden birisinin, reform programlarının
ulusal olarak sahiplenilmemesi olduğu dile getirilmektedir. OECD, ulusal sahiplenme kavramını, “hükümetin,
kısmen ya da tamamen dış kaynaklara dayanan kalkınma politikaları ve faaliyetleri üzerindeki otoritesini etkili
olarak uygulaması” olarak tanımlamaktadır (www.stats.oecd.org, 05.08.2016). Uluslararası kalkınma yardımı
işbirliğine katılan ülkeler açısından ise, ulusal sahiplenme, yardım programlarının hükümetlerin politikaları ile
aynı hizaya getirilmesi, yardımı yönetmek ve koordine etmek için paralel sistemler oluşturmak yerine bunların
mevcut hükümet sistemleri ve süreçleri üzerine kurulması anlamına gelmektedir (www.stats.oecd.org,
05.08.2016). Bunun için istenen şey ise, kalkınma işbirliğinin ulusal ve ulus altı seviyelerdeki vizyon, strateji
ve yapılar üzerine inşa edilmesidir. Özellikle ülke seviyesinde kamusal ve özel tüm paydaşlara danışılması,
karar verme sürecine yerelden katılımın sağlanması gibi uygulamalar, ulusal sahiplenme için gerekli
görülmektedir. Ulusal sahiplenme için öngörülen mekanizmalar ise şöyle sıralanmaktadır (www.sdgfund.org,
05.08.2016): (1) Yönetişim yapısı, (2) Ulusal paydaşlarla siyasal ve teknik diyalog, (3) Ulusal, yerel ve
uluslararası finansal kaynaklar arasında bağ kurulması, (4) Programların ulusal otoriteler tarafından icrası, (5)
Yardım programlarına katılanlar arasında şeffaflık ve karşılıklı hesapverebilirlik sağlanması.
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında gelişmekte olan ülkelerde uygulanacak
reform programlarının amacı, önceki yapısal ve sektörel uyarlama programlarında olduğu gibi kapasite inşası
sağlamaktır. Kapasite inşası temelde, gelişmekte olan ülkelerin başta kamu yönetimleri olmak üzere devlet
aygıtının işlevini liberal demokratik sisteme uygun olarak yerine getirmesi için gerekli yapısal ve işlevsel
örgütlenme sürecine işaret etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma gündeminde, gelişmekte olan ülkelerde kapasite
inşası için uluslararası destek gerekli görülmektedir (United Nations, 2015a). Kapasite inşası burada, ulusal
kalkınma planlarının oluşturulmasına odaklanmıştır. Dolayısıyla kapasite inşası, ulusal kalkınma politikasının
sürdürülebilir kalkınma politikasına uygun olarak oluşturulmasına yönelik olarak değerlendirilebilir.
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde kapasite inşası dört ana bileşene ayrılabilir: finansal kapasite,
örgütsel kapasite, teknik kapasite, değerler.
Finansal kapasite, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç
duyacağı finansal kaynakların kamusal ve özel yurt içi ve yurt dışı kaynakların kullanılabilirliği olarak
tanımlanabilir. Örgütsel kapasite ise, kamu yönetimlerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin
gerçekleştirilmesine yönelik örgütlenmesini ifade etmektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde
örgütsel kapasite, güçlü kamu kurumları olarak ifade edilmektedir. Güçlü kamu kurumları ise, günün
ihtiyaçlarına göre örgütlenmiş, eşgüdüm içerisinde işleyen ve bütünleşik kurumlar olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle izleme ve hesapverebilirlik için veritabanı ve istatistik altyapısının geliştirilmesi ve yerel veri ile
istatistiklerin oluşturulması bir koşul olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, devlet dışındaki kişi, sivil toplum
ve iş sektörü tarafından üretilen ve toplanan verilerin kamu kurumları tarafından kullanımına yönelik bir yöntem
benimsenmesi de istenmektedir. Hesap verebilirlik mekanizmalarının, gerçek zamanlı izleme yöntemi
kullanılması yoluyla güçlendirilmesi de, örgütsel kapasite inşasının bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır.

11
Reform programlarının hedeflerine ulaşmasında, ulusal koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği yönündeki
yaklaşım, 21’inci yüzyıl başından itibaren uluslararası kalkınma topluluğu içerisinde dile getirilmektedir (OECD, 2013).
Örneğin, uluslararası kalkınma işbirliğinin en güncel reform alanlarından birisi olan ve 1990’lı yılların sonunda gelişmeye
başlayan güvenlik sektörü reformlarının hedeflerine ulaşamamasına yönelik sayılan nedenlerin başlıcası, ulusal koşulların
dikkate alınmaması ve ülkeye uygun reform içeriğinin oluşturulmamasıdır. Bkz. Sedra (2010).
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Örgütsel kapasite, bunun yanı sıra, yerel liderlik12, sivil toplum katılımı, kamu görevlilerinin politika sürecinde
devlet dışı aktörler ile ilişki kurma becerilerinin geliştirilmesini de kapsamaktadır (United Nations Development
Group, 2014). Teknik kapasite, kamu kurumlarının doğrudan kendi faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi, beceri ve
teknoloji sahibi olmasını ifade etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilimsel, teknolojik ve inovasyon
kapasitelerinin geliştirilmesi, teknik kapasite inşasını ifade etmektedir (United Nations, 2015a) Değerlere
yönelik kapasite inşası ise, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik tüm süreç, mekanizma ve kurumların
oluşturulmasında ve işlemesinde liberal demokrasi ilkeleri13 ile iyi yönetişim ilkelerinin esas alınmasına
dayanmaktadır.
4. SONUÇ
Sürdürülebilir kalkınma, bir küresel politika süreci olarak nitelenebilir. Bu bağlamda, BM 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin de sürdürülebilir kalkınma temasını esas alan küresel yönetişim
örgütlenmesinin ikinci aşamasını temsil ettiği ileri sürülebilir. İlk aşamayı oluşturan Binyıl Kalkınma Hedefleri
uluslararası politika sürecinden küresel politika sürecine ve dolayısıyla küresel yönetişime geçiş, ikinci aşamayı
oluşturan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ise, sürdürülebilir kalkınma politikasına yönelik küresel
politikanın ve küresel yönetişimin kurumlaşma derecesinin artırılması süreci olarak değerlendirilebilir.
Sürdürülebilir kalkınma, çok boyutlu bir politika tasarımıdır. Bu nedenle, bu kavram çerçevesinde
ülkelerin çeşitli politika alanlarının ve kamu örgütlenmelerinin değişime uğraması öngörülmektedir. Bu
değişim, bir taraftan ulusal kamu politikası süreçlerinin önceliklerini belirlerken diğer taraftan kamu yönetimi
anlayışına ve pratiğine yeni kavramlar ve örgütlenme ilkeleri yerleştirmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma, hem politika bağlamında hem de kavramsal bir genişleme göstermiştir.
Kalkınma gündemi öncesine nazaran daha çok disiplinli/disiplinler arası ve politikalı bir yapıya dönüşmektedir.
Ortaya çıkan durum, çoklu politika yaklaşımı, politika alanının tematik örgütlenmesi ya da bütünleşik politika
süreci olarak da nitelenebilir. Zira çeşitli politika alanları ve sorunları sürdürülebilir kalkınma teması/çatısı
altında küresel ölçekte bir araya getirilmekte ve ulusal kamu politikası süreçlerinin bu yapıya uygun olarak
yapılandırılması hedefler şeklinde ifade edilmektedir.
Küresel ölçekte oluşturulan bu tematik politika alanının genişlemesi sonucunda, ülkelerin kamu
yönetimlerinin buna göre biçimlenmesi beklenmektedir. Ulusal kamu politikası süreci ve kamu
örgütlenmelerinin de tematik olarak ve çeşitli politika alanlarını birleştirecek şekilde oluşturulması (birleşik,
eşgüdümcü vb. örgütlenmeler) yoluyla buna uygun yönetim ve politika süreçleri ortaya çıkacaktır. Bu yapılar
birleşik bakanlıklar, eşgüdüm kuruluşları ya da yürütme organında bakanlıklar üstü komuta, kontrol ve eşgüdüm
sağlayacak örgütlenme biçimlerinin oluşturulması şeklinde olabilecektir.
BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin geneline bakıldığında, koordinasyon kavramına
sıklıkla vurgu yapıldığı ve bu kavramın tüm ilkeler içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu durum, uluslararası
kalkınma işbirliğinde ortaya çıkan temel bir soruna işaret etmektedir. Temel yönetsel işlevlerden birisi olan
koordinasyon, burada yatay ve dikey olarak kullanılmaktadır. Yatay koordinasyon aynı seviyelerde/ölçeklerdeki
koordinasyonu ifade ederken dikey koordinasyon farklı seviyeler/ölçekler arasındaki koordinayonu ifade
etmektedir. Genel olarak işbirliğinde ortaya çıkan sorunların koordinasyon sorunu olarak ifade edildiği ve
böylece aşılmaya çalışıldığını da söylemek mümkündür. Özellikle, 20’nci yüzyılın sonunda artan siyasal,
ekonomik ve toplumsal bölünme sonucunda ortaya çıkan işbirliği sorunları koordinasyon sorunu olarak
sunulmaktadır.
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde politika uygulama araçları üzerine vurgu
yapılmaktadır. Bunun temelinde, küresel ölçekte belirlenen politikaların uluslararası ve ulusal ölçeklerde
12
Yerel liderlik, ulus altı ölçeklerde yerel yönetimlerin ve devlet dışı aktörlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
ulaşılmasında aktif olarak rol almasını ve yönlendirici olmasını ifade etmektedir. Bkz. OECD (2015).
13
Liberal demokrasi siyasal haklar, ekonomik haklar ve medeni haklar boyutlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, liberal
demokratik sistem temsili demokratik sistemi, kapitalist piyasa sistemini ve bireysel özgürlükleri esas alan bir medeni
hukuk sistemini gerektirmektedir. Liberal demokratik sistem ile kalkınma arasında kurulan olumlu yöndeki nedensellik
ilişkisine dayanan günümüz kalkınma yaklaşımı, gelişmekte olan ülkelerde demokratikleşme adı altında devam etmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi de bu ilkelere dayanan bir politika süreci öngörmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı
inceleme için bkz. Chan (2002).

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

1049

uygulamaya geçirilememesi yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu politikası sürecinde “politika uygulama”
aşamasına odaklanılacağını söylemek mümkündür. Bu kapsamda politika uygulamasına yön verecek
kavramların şunlar olacağı söylenebilir: politika uyumu, finansman, ortaklık, yerel sahiplenme. Dolayısıyla,
politika uygulamalarında bu dört kavramın gözetileceği ve kamu örgütlenmeleri ile hizmet sunumunun bunlar
çerçevesinde gelişeceğini söylemek mümkündür.
Politika uyumu, ulusal, bölgesel, uluslararası ve küresel ölçekler arasında yukarıdan aşağıya ve aşağıdan
yukarıya doğru aynı hizaya sokma biçiminde ortaya çıkarken finansman konusu bir taraftan kamuözel/uluslararası-ulusal ve ulus altı ölçeklerde finansman ortaklığını diğer taraftan ulusal gelir idaresi ve vergi
sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını içermektedir. Ortaklık özellikle finansman uygulamaları için önerilen
temel model niteliğindedir. Ortaklık bir taraftan kalkınma programlarının maliyetinin gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere ve özel sektöre doğru genişletilmesi anlamına gelirken diğer taraftan işbirliğinin
ötesinde hukuki bir birliktelik sağlamaya dönüktür. Böylece finansman temelinde bir bağlayıcılığın ortaya
çıktığı söylenebilir. Yerel sahiplenme ise, kalkınma yardımı kapsamındaki reform programlarının gerek siyasi
ve idari yapılar gerekse halk tarafından benimsenmesini içermektedir. Dolayısıyla, yerel sahiplenme, temelde,
küresel ölçekte geliştirilen politikaların ulusal ölçekte meşruiyetini sağlamaya dönük uygulamaları içerecektir.
Bu süreçte, devlet aygıtının araçsallaştırılması durumundan söz edilebilir. Bu araçsallaştırma öncelikle
küresel olan ile ulus altı olan arasında bir bağ kurmasıyla ortaya çıkmaktadır. Diğeri ise, kamusal kaynakların
katalizör olarak kullanılması bağlamında kendisini göstermektedir. Araçsallaştırma, kamu politikası sürecinin
küreselleşmesi, kamu hizmetlerinin küresel kamusal mallara dönüştürülmesi, küresel olan ile ulus altı olan
arasında dikey bütünleşmenin öngörülmesi, işbirliğinde devlet dışındaki ulusal ve uluslararası, kamu ve özel
kesim aktörlere öncelik verilmesi, egemenlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun aşılması için devlete araçsal
bir işlev yüklendiği ve akıllı egemenlik kavramı üzerinden küresel-yerel bağının doğrudan kurulmak istendiği
görülmektedir.
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ÖZ
Bu çalışma, son dönemde yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan yeni afet yönetim sisteminin uygulamada nasıl bir
durum oluşturduğunu, eksik ve sorunların hangi alanlarda ortaya çıktığını, mevcut kapasitelerin yeterli olup olmadığını, her
halükarda afet yönetiminde kapasite geliştirmenin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Hatay ölçeğinde yapılan bu
çalışma ile çok yönlü bir olgu olan afet yönetiminin yine çok yönlü bir kapasite geliştirmeye ihtiyacı olacağı varsayımına
dayanmaktadır. Bu bağlamda etkin bir afet yönetim sisteminin nasıl bir kapasiteye sahip olması gerektiği, gerek insan
kaynakları gerekse diğer araçlar bakımından irdelenecektir. Bu açıdan, Hatay’da doğrudan ilgili ve veya işbirliği gerektiren
kurum ve birimlerin mevcut kapasiteleri ve bu kapasitelerin sorun çözmede etkinlik boyutunu ortaya koyarak kapasite
geliştirmenin niçin gerekli olduğu vurgulanacaktır. Kapasite geliştirmenin önemini inceleyen bu araştırmada son olarak
mevcut kurumsal kapasite değerleri üzerinden Hatay kent tecrübeleri üzerinden bir analiz sunulmuştur. Çalışma, Hatay
ölçeğinde yapılsa da diğer ölçeklerde yapılacak araştırmalara örneklik edecektir.
Anahtar kelimeler: Afet Yönetimi, Kapasite Geliştirme, Kurumlar arası İşbirliği ve Koordinasyon.

The Importance of Capacity in Disaster Management: The Hatay Province Case in Turkey
Abstract
This study addresses the new disaster management system that emerged with recent changes. It examines what
kind of situation it is in practice. It is missing here and it questions whether the problems arise in which areas and whether
the existing capacities are sufficient. The importance of capacity building in disaster management at all times. This study,
conducted in Hatay scale, is a multi-faceted case study of disaster management. Again assuming that it would need to
develop a multi-faceted capacity. In this context, it was explained how an effective disaster management system should
have a capacity. Both in terms of human resources and other tools. In this respect, the existing capacities of institutions and
units directly involved and / or requiring cooperation in Hatay were questioned. The effectiveness dimension of these
capacities in problem solving has been revealed. It was emphasized why capacity development is necessary. In this
research examining the importance of capacity building, the existing institutional capacity values are paid attention
Through this, content analysis was carried out through Hatay experiences and city strategies. The study will exemplify the
research that will be done on other scales even if it is done in Hatay scale.
Keywords: Disaster Management, Capacity Building, Cooperation and Coordination between Institutions.

1. GİRİŞ
Afet yönetimi günümüzde ister ulusal ölçekte ister yerel ölçekte olsun, toplumların olası risklere, doğal
veya yapay tehlikelere karşı tedbirsizliğinin ve en nihayetinde savunmasızlığının azaltılması için oluşturulmuş
bir yönetim disiplinidir. Hem özel kesim hem de kamu kesiminde özel bir öneme sahip olan afet yönetimi,
özellikle toplumsal refahın ve yaşam güvenliğinin sağlanması gibi hedefleri de kapsadığından, amme
idarelerinin yoğunlaştığı sahalardan biri haline gelmiştir. Afet yönetimi özünde; felaketlerle baş etmek için
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spesifik planların oluşturulmasına yönelik bir ön adımla başlar. Başka bir değişle, kamu kesiminde afet
yönetimi, doğrudan tehditleri önlemek veya ortadan kaldırmaktan ziyade; olası afetlerin etkisini azaltmak için
planlar hazırlamaya odaklıdır. Zira mevcut çevre politikaları, sağlık politikaları, iskan politikaları ve eğitim
politikaları gibi dallara ayrılan kamu politikaları bahsi geçen risk ve afet unsurlarını ortadan kaldırmaya yönelik
olarak tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Bununla birlikte afet yönetiminin özünü oluşturan strateji ve plan
oluşturma çabası, önemle ele alınması gereken bir faaliyet alanıdır. Bu safhada herhangi bir planın başarısız
olması insan ölümleri, gelir kaybı ve ekonomik ciddi hasarlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple kamunun
(birey, toplum, devlet) afet yönetimi kapsamında her türlü senaryoya hazırlanması, merkezi ve yerel birimlerin
afet yönetimi için kriz planı hazırlaması, riskleri önleme ve azaltmaya çalışması, kapasite ve işbirliği
imkanlarını geliştirmeye çalışması önemli bir husus olarak günden güne önemini arttırmaktadır (Ergünay, 1996:
15).
Afet yönetimi kapsamında kabul gören kriz ve afet niteliğine sahip olaylar; geniş bir tanımlama
sahasına yayılmaktadır. Bunlar arasında sosyal ve siyasal nedenlerden kaynaklı ortaya çıkan krizler dahi afet
yönetim stratejilerinde çözüm üretilmeye çalışılan gündemlere işaret edebilmektedir. Örneğin, bilinen tipte afet
ve krizler olan deprem, sel, yangın, çığ, kasırga, göçük gibi doğal felaketlerin yanında; terörizm, kundaklama,
endüstriyel sabotaj ve kazalar da afet yönetimi kapsamında çözülmesi gereken temel sorunlar haline gelmiştir.
Afet yönetiminde kapasitenin önemi ve kapasite geliştirmeye ilişkin tartışmalarının afet yönetimine
uyarlanmasında başvurulacak ilk adım, savunmasızlık ve tedbirsiz kalma durumunun doğru ölçümlenmesinden
geçecektir. Kızıl Haç Örgütüne göre (2016) “savunmasızlık”; bir bireyin veya grubun, doğal veya insan yapımı
bir tehlikeyi öngöreme durumu ve bunlara karşı baş edememe, direnememe ve iyileştirememe yetersizliği veya
bu konulardaki kapasite noksanlığıdır. Kapasiteyle burada kastedilen yalnızca mali ve beşeri yönden beslenen
kurumsal kapasite değil, sosyal ağların ve farkındalığın da olmamasından kaynaklı iletişim ve iş birliği
kapasitesi noksanlığıdır. Örneğin, güvenlik açıkları, kriz, stres ve panik yönetimine dayalı iş yeri psikolojisi
yönetimi, bilgi sistemlerinin yetersizliği, kamu kurumları ile koordinasyon bozuklukları, zaman yönetimi sorunu
gibi birçok sorun bu bağlamda değerlendirilebilir.
Afet yönetiminde kapasite boyutu değerlendirilirken, özellikle farklı toplumsal gruplara farklı
yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmalıdır. İnsanlar; sosyal grup, cinsiyet, etnik veya diğer
kimlik, yaş ve diğer etmenlere bağlı olarak afet veya krize maruz kalma anlamında birbirinden
ayrışabilmektedir. Burada, çocuk yaştakiler, yaşlılar ve yoksullar en bilinen savunmasız grupları
oluşturmaktadır. Nüfustan kaynaklı bu ayrımlaşma, afet ve kriz yönetiminde birikimli başka faktörlere ön ayak
olabilmektedir. Örneğin; yoksulluk sebebiyle bir takım yerleşim alanları depreme daha az dayanıklı olarak inşa
edilmiş olabilir. Söz konusu yapılanma, birlikte yaşanılan barınma sahalarında önemli bir risk faktörüne
dönüşebilir. Benzer şekilde, eğitim yetersizliğine bağlı olarak, bir grup yerleşik insan, olası bir felakete daha
yavaş tepki verebilir. Bu durum, daha fazla yaşam kaybına yol açabilir. İşte bu ve benzer sebeplerden dolayı afet
yönetiminde kapasite geliştirme sorunu, yerel idarelerin ve siyasal erklerin tamamlayıcı kamu politikaları ile en
fazla üzerinde durması gereken konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle afetlerin önceden bilinememesi ve
önlenememesi gerçeği üretilecek politikaları daha da önemli hale getirmektedir. Çalışma kapsamında yer alan
Hatay için de benzer riskler ve kapasite geliştirme ihtiyacı dile getirilebilmekle beraber, farklı yönlere de dikkat
çekilmesinde fayda vardır. Örneğin Hatay’da diğer afet risklerinin yanı sıra, Suriye’den gelen göç ve sığınmacı
dalgasının neredeyse süreklilik kazanması, bu kentin sürekli olarak afet bölgesi olarak değerlendirilmesine
sebep olmaktadır. Bu açıdan çalışma, afet yönetiminde kapasite geliştirmenin gerekliliğini, yerel idarelerin afet
yönetimine yaklaşım boyutunu, afet yönetimine ilişkin temel kavramalar ve süreçler çerçevesinde irdelenecek,
kapasite sorunsalı ile olan ilişkisi sorgulandıktan sonra, Hatay ili özelinde bir profil çıkarılarak afet yönetiminde
yerel kapasitelerin önemi üzerinde durulacak ve karşılaştırma yapma imkanı sunulacaktır.
2. AFET YÖNETİMİNDE KAPASİTE GELİŞTİRME
Afet kavramı çok yönlü ve farklı bileşenleri içinde barındıran bir kavramdır. Bu açıdan afet; insani,
maddi, ekonomik veya çevresel kayıpları ve etkileri içeren, aynı zamanda toplumsal yaşamda ciddi bir aksaklık
meydana getiren bir olgudur. Diğer bir ifade ile toplumların kendi yaşamlarını idame etmede yine kendi
kaynaklarını kullanabilme yeteneğini kaybetmesidir. Kaybolan bu kaynakların büyük bir kısmı, yönetilen riskin
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yanlış yönetimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu riskler hem tehlikelerin hem de güvenlik açığının bir bileşkesi
olduğundan, yanlış afet yönetimi, kapasite tanımazlık ve bilinçsizliğin bir ürünüdür. Düşük güvenlik açığı olan
bölgelerdeki afet ve felaketler, insanların yaşamadıkları bölgelerin durumunda olduğu gibi yönetilemez. Bu
insan sermayesi ve yönetim kapasitesi faktörünün anlamlı bir sonucudur. Buna benzer bir çıkarım yapılacak
olursa; günümüzde gelişmekte olan ülkelerde bir felaket yaşandığında büyük maliyet ortaya çıkarken gelişmiş
olan ülkelerde bilanço çok daha düşük seviyede seyretmektedir. Bu farklılığın ortaya çıkma nedenleri birikimli
ve kombine faktörler bir arada ele alındığında, fiziksel, sosyal ve ekonomik kapasite yetersizlikleri ile
açıklanabilir hale gelebilmektedir.
Afet yönetimi sistemleri, ilk ortaya çıktığı günden itibaren günümüze kadar çok çeşitli değişimler
yaşamıştır. Hemen her afet sonrasında insanlığın dersler çıkardığı ve burada gördüğü eksiklikleri gidermek için
afet yönetimi sistemini geliştirdiğini söylemek mümkündür. Özellikle alınan tedbirler ve hazırlık çalışmalarında
ortaya çıkan kapasite yetersizlikleri, uluslararası toplumun, bu konunun üzerine ayrı bir önemle eğilmesine
sebep olmuştur. Nitekim Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu dünya konferanslarında (Yokohama, Hyogo ve
Sendai) afet riski azaltma konusunda yapılması gerekenler sıralanırken başta hemen her alanda kapasite
geliştirmenin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
Dünyada afet yönetimine ilişkin yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de değişimler
yaşanmıştır. Özellikle 1999 Marmara Depreminde yaşanan acı tecrübelerin yol göstermesi ile afet yönetimi
sistemimiz baştan aşağı değiştirilerek uluslararası standartlar yakalanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, başta
yasal değişiklikler olmak üzere yeni stratejiler ve hedefler belirlenerek uygulamalar geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu yeni sistem ile birlikte, hemen hemen tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör temsilcilerinin yanı sıra, toplumun da bu sisteme dahil edildiği
görülmektedir. Bu sayede, sisteme katılan tüm paydaşların mevcut kapasiteleri gözden geçirilmekte ve
geliştirme için yeni plan ve programlar üretilmeye çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarının başarısı, ya bu
alanda yapılacak araştırmalarla ya da bir afet yaşanması durumunda görülebilir. Nitekim bazı toplumlarda veya
ülkelerde meydana gelen afetlerin farklı düzeyde zararlara sebep oldukları görülmektedir. Bu durum ancak
ülkelerdeki afet yönetimi sistemleri ve kapasite farklılıkları ile açıklanabilir. Afet yönetimi; afetlerin önlenmesi
ve zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken idari, yasal ve
teknik çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında etkili bir uygulama
yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen derslerin ışığında mevcut sistemi geliştiren bir yönetim biçimi
veya uzmanlık alanıdır (Özey, 2006: 275). Bu açıdan afetlerin ortaya çıkardığı zararlara karşı kişi, toplum ve
devlet imkanları birlikte değerlendirilerek kapasitenin yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü afet yönetiminde
kapasite, üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek kişi, toplum ya da organizasyonda
mevcut olan tüm güçlü yönler, nitelikler ve kaynakların kombinasyonunu ifade etmektedir. Bu bağlamda her
türlü alt yapı tesisini, fiziksel araç ve donanımı, kurumları, toplumun zorlukların üstesinden gelme yeteneğini,
kişisel bilgi, beceri ve birlikte hareket edebilme yeteneklerini, sosyal bağlılık, liderlik, yönetim, yasal mevzuat,
sosyal normlar vb. unsurları kapasite içerisinde değerlendirmek mümkündür (UNISDR, 2009: 5- 6).
Fiziksel kapasiteyi; en iyi açıklayan öğeler; fiziksel çevre etmenleri, lojistik kapasite; iletişim ve ulaşım
imkân ve yolları olabilir. Bir topluluğun veya bölgenin fiziki kapasitesi, yerel ölçekte ele alındığında; köprüler,
yollar, hastaneler, okullar, drenaj kabiliyeti gibi alt başlıklara ayrılabilir. Bunlara ilaveten bölgede mevcut olan
ekipmanı, iletişim araçlarını, altyapıyı içerir doğru kullanma becerisi ise sosyal kapasite ile birikimli olarak afet
riskini azaltmada rol oynayabilir. İçme, sulama ve diğer amaçlar için yeni su kaynaklarının mevcudiyeti afet
tiplerine bağlı olarak; örneğin yangın ve sel felaketleri gibi durumda çok önemli bir stratejik odak olacaktır.
Fiziksel kapasiteyi afet yönetiminde güçlendirebilecek ilave adımlar altyapı inşa etmek ve onarmak için yerli
mühendislik ve inşaat becerilerinden faydalanmak olacaktır (IFRC.org[web],2017).
Sosyal kapasite, afet yönetiminde doğrudan toplumsal etkileşim ve topluluk organizasyonu ile ilgilidir.
Özellikle yerel toplum içerisindeki kişilerarası bağlantılar ve ilişkiler ve afetle mücadeleye ilişkin motive edici
etmenler, önemli kapasite unsurları olarak görülebilir. Bir afet veya felaket sırasında veyahut sonrasında,
bölgedeki insanlara eylemde bulunma ve devam etmekte olan projelerin sürdürülebilirliğini garanti altına alma
sosyal kapasite düzeyi doğru orantılıdır. Toplumsal örgütlenme ve dayanışma gibi niteliklerle de uyumlu olarak
kimi bölgelerde topluluklar sokak seviyesinde veya köy seviyesinde kendilerini organize edebilirlerken, bazı
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durumlarında yardım için küçük organizasyonların devlet eli veya desteği ile kurulduğuna şahit olunmaktadır.
Sosyal kapasitenin en doğru kullanılış ve en etkin hale getiriliş biçimi sivil toplum kuruluşları aracılığı ile
gerçekleşmektedir.
Ekonomik kapasite ise, bir topluluğun veya örgütsel yönetimin yaşam çevresinde değişen zaman
dilimleri içerisinde eriştiği tasarruf, ekonomik dönüşüm ve girişimcilik kabiliyeti olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda gelir düzeyi, sermaye akışı, tasarruf düzeyi, üretim rantı, iş faaliyetler ve geçim kaynaklarının
çeşitliliği gibi etmenler kapasiteyi doğrudan şekillendiren alt unsurlardır. Nitekim ekonomik olası afete dayalı
kayıp bilançosu arttıkça ekonomik risk ve afet önleme kapasitesi de beraberinde güçlenmektedir. Bununla
birlikte ekonomik kapasite sermaye düzeyi odaklı olmayıp ekonomik hareketliliğin bolluğunu da işaret
etmektedir. Ekonomik kapasitenin yüksek olduğu bölgelerde, farklı iş kolları örneğin, madencilik, dokuma,
ormancılık gibi becerilerin de yoğunluğu dikkat çekmektedir. Böylelikle sosyal kapasite gibi etmenlerin
kullanım rahatlığı artmaktadır. Profesyonel ve koordineli bir afet yönetim mekanizması kurulabildiğinde, farklı
ekonomik iş kollarına yönelik tedbir ve risk azaltma ortak değeri oluşturulabilir hale gelebilmektedir.
Bu kapasitelere ilaveten, sosyal kültür ve farkındalığa dayalı “tutum” kapasitesi de önemli
görülmektedir. Bir bölgede yaşayan insanlar kendi kültür, ideoloji veya dinlerine uygun olmayan plan ve
stratejilere karşı savaşabilmektedirler. Bu durum, onların afet yönetimini gerçekleştirmeye dair diğer
kapasitelerini sınırlayabilir ve felaketlere karşı savunmasızlıklarını da artırabilir. Ekonomik veya kültürel rant
sağlanan bir alanda, ortaya çıkan bir tehdide karşı koymak veya bir tehlikenin etkisine direnmekte etki yaratan
tutuma dayalı kapasitedir. Tüm türlerde; kapasite unsurunu güçlendirmek için tehdit kavramının üzerine
gidilmelidir. İlk etapta hangi güvenlik açıklarının olduğu, tehlikeye karşı hangi sebeplerle savunmasız kalındığı
iyi bir şekilde açıklanmalıdır. Akabinde insanları tehditlere karşı savunmasız yapan detaylar araştırılmalıdır.
Tehlikenin kendisinin etkisinin azaltılması, tehlikeye karşı direnme bilincinin oluşturulması son derece önemli
adımlar olacaktır. Nitekim tehlikelerin etki derecesinin azaltmanın ve tehlikelere karşı direnmenin yegâne yolu,
mevcut kapasitenin arttırılmasından geçer. Kapasite perspektifinin geniş tutularak; yoksulluk, kötü yönetişim,
ayrımcılık, eşitsizlik ve kaynaklara, geçim araçlarına yetersiz erişim gibi zayıflıklarının kökenine inilmesi
gereklidir. Güvenlik açığı seviyesinin ve bunlara direnme kapasitesinin derecesinin doğru takibi de büyük önem
arz etmektedir. Nitekim yaşam bölgelerinin geri kalmış veya gelişmiş olmalarına göre kapasite imkanları
farklıdır. Örneğin, varlıklı insanların, afet durumunda felaketle baş edebilecekleri kaynaklara sahip olma
ihtimalleri, afet dirençleri ve afet sonrası iyileşme durumları çok daha yüksek olabilmektedir.
Görüldüğü gibi kapasite geliştirme, çok yönlü bir afet yönetim sürecini ifade etmektedir ancak, bu
kapasitenin bir defa inşaa edilmesi veya belli bir seviyenin yakalanması bu süreçte yeterli değildir. Nitekim
afetlerin meydana geleceği zamanı bilme imkanımız olmadığı için afet riskinde bir süreklilik vardır. Bunun
yanında son yıllarda nüfus yoğunluğu, teknolojik gelişmeler, sosyo- ekonomik değişimler gibi hayatın hemen
her alanında yaşanan dönüşüm, ulaşılan kapasite seviyesinin de sürekli geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Nitekim literatürde de kapasite geliştirme, insanların, örgütlerin ve toplumun sistematik olarak teşvik ettiği,
sosyal ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için bilgi, beceri, yetenek, sistem ve kurumların nicelik ve nitelik
olarak kapasitelerini zamanla geliştirdikleri bir süreci ifade etmektedir (UNISDR[web], 2009: 6). Dolayısıyla
kapasite geliştirme, zaman içerisinde gelişimin sağlanmasının yanında yakalanan yeni kapasitenin
sürdürülebilirliğini de içermektedir. Diğer bir ifade ile, fiziksel alt yapı, teknolojik ekipmanlar, işgücü, lojistik
imkanlar, eğitim, plan, proje, strateji vb. unsurların en üst seviyeye çıkarılma çabası olduğu kadar bunların
sürekli güncellenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesini de ifade etmektedir.
2.1. Kapasite Geliştirmenin Boyutları
Kapasite geliştirmenin farklı düzey veya boyutlarından bahsedilebilir ki, bunları; elverişli ortam,
organizasyonel (örgütsel) ve kişisel boyut olarak sınıflandırmak mümkündür (CADRI, 2012: 9- 10):
Elverişli ortam boyutu, kişisel veya kurumsal performanslara izin veren veya onları öldüren sistem veya
ortam ile ilgili geniş bir alanın varlığı ile ilişkilidir. Aslında bu düzeyi, oyunun kuralları olarak adlandırmak da
mümkündür. Toplumsal iş ve işlemlerin nasıl olacağının, afet yönetimi sürecine katılan birey, toplum, sivil
toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör arasındaki ilişki biçimlerinin belirlenmesidir.
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Ancak bu düzeyi sadece yasal düzenlemeler olarak görmek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Burada
kastedilen daha geniş bir çerçevedir ve bu alanda geliştirilen politikaları ve bu politikaların üretilme süreçleri,
güç ilişkileri ile dini değerler, inançlar, motivasyon, şeffaflık vb. sosyal normları kapsamaktadır.
Organizasyonel (örgütsel) boyut, iç politikalar, sistem ve stratejiler, düzen, prosedür ve organizasyon
biçimi ile ilgilidir. Başka bir ifade ile ortak amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir kurum veya organizasyonun
işleme biçimi ile kişisel kabiliyetlerin bir arada çalışma biçimlerinin belirlendiği düzeydir. Bu düzeyde
sağlanacak iyi bir ortam, tek tek organizasyonların veya bunların birer ünitelerinin sağlayacağı toplam iş veya
başarıdan daha yüksek bir iş veya başarı sağlanabilir. Yani bu düzeyde ortaya çıkacak olan liderlik,
ödüllendirme ve motivasyon, değişikliklere adaptasyon ve bunları iyi yönetim ortaya uygun bir çalışma biçimi
ve sinerji çıkarabilir.
Kişisel boyut, insanların kazanmış olduğu kişisel yetenek ve bilgi düzeyleri ile ilgilidir. Her insanın
bireysel yetenekleri bulunmaktadır. Bu düzeyde kapasite, kişisel yetenekleri ifade etmektedir. Bu yetenekler
doğuştan olduğu gibi sonradan eğitimler, çalışmalar, tecrübeler, toplumsal iletişim ile kazanmaktadır.
Şekil 1: Afet Yönetiminde Kapasite Boyutları

kişisel yetenekler,
tecrube ve beceri

Kişisel kapasite
boyutu

Organizasyon
boyutu

organizasyon
biçimi, iç işleyiş
vb.

yasal
düzenlemeler,
politika ve
stratejiler, sosyal
normlar vb.

Elverişli
ortam boyutu

Şekil: 1’de görüldüğü gibi, kapasite için tanımlanan üç boyuttan her biri diğeri ile ve birbirleri ile
karşılıklı ilişki içerisindedir. Bu kompleks yapıdan dolayıdır ki, kapasite geliştirmenin bir tarifi veya plan
programından bahsetmek mümkün değildir. Kapasite geliştirme, tamamen bu düzeylerdeki kabiliyet, güç, imkan
vb. unsurlardaki farklılıklara göre değişiklik gösterecektir. Aslında bu şekil üzerinde yapılacak analizler sadece
kapasite geliştirme alanında değil ekonomik, siyasi, idari vb. birçok konunun anlaşılmasında ve sorunların
çözümünde anahtar rol oynayacaktır.
2.2. Kapasite Türleri
Kapasite geliştirme çalışmalarının başarısı, iyi bir tasnifle mümkündür ki, bu bağlamda kapasite
fonksiyonel ve teknik olarak ikiye ayrılabilir (UNDP [web], 2008: 12):
Fonksiyonel kapasite, belirli bir sektör veya temayla ilişkili olmayan fakat çeşitli seviyelerde birbirleri
ile kesişen fonksiyonları ifade etmektedir. Bunlar, politikaları, stratejileri, programları ve projeleri oluşturmak,
uygulamak ve gözden geçirmek için gereken yönetim kapasiteleridir. Fonksiyonel kapasiteler, ilkesel olarak
“işleri yoluna koymak” üzerine yoğunlaşmaktadır. Fonksiyonel kapasite çok geniş alanda kapasiteleri
kapsamaktadır. Bunlar; paydaşlar arasında ortaklık, network ilişkileri, işbirliği ve iletişim mekanizmaları
oluşturmak, bilgi toplama, analiz ve bunların değerlendirmesi, uygulanacak politikalar ve stratejilerin
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oluşturulması, farklı politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, her türlü materyal, alet, makine, alt yapı tesisi,
işgücü vb. kapasitelerin uygulanması, yönetimi ve değerlendirmesi gibi birçok kapasiteyi kapsamaktadır.
Teknik kapasite ise deprem, yangın, iklim değişikliği, salgın hastalıklar vb. veya yasal yetkilendirmeler
gibi belirli konu veya sektörlerle alakalı uzmanlık ya da uygulamayla alakalı fonksiyonları ifade etmektedir.

Teknik Kapasite

Şekil 2: Kapasite Türleri

Fo nk siyon el

Kapa sit e

Şekil: 2’de görüldüğü gibi fonksiyonel kapasite, yatay yönde bir gelişme veya yayılmayı temsil
etmektedir. Yani sisteme yeni paydaşların katılması, hemen her alana yönelme, afet yönetimi alanının tamamını
kapsama, eldeki imkanların genişletilmesi gibi bir seyir izlemektedir. Teknik kapasite ise, dikey bir yönü olduğu
ve belli konularda uzmanlık veya teknik bilgiyi ifade ettiği görülmektedir.
2.3. Kapasite Geliştirmenin Temel Prensipleri
Kapasite geliştirmeye ilişkin temel prensipleri farklı parametrelerle ilişkilendirerek incelemek
mümkündür (UNDP, 2008: 7): (1) Öncelikle her ülkenin farklılıkları olduğu için uygulamaları da farklıdır.
Önemli olan toplumsal aidiyeti olan kararlar kararların alınmasına imkan sağlamak. (2) İdari, sosyal ve
ekonomik ilişkiler ile toplumun konuya bakış açısı, tutum ve davranışları ve bunlardaki değişimleri dikkate alan
toplumsal motivasyonu hızlandırmak. (3) Kapasite geliştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek, şartlar ne kadar zor
olursa olsun programa veya sürece bağlı kalmak. (4) Bireylere ve organizasyonlara elverişli bir ortam sağlamak.
(5) Bireysel becerilerin yanı sıra, kurumsal değişim, liderlik, yetkilendirme, eğitim ve toplumsal katılım gibi
faktörleri dikkate almak. (6) Toplumsal ve ulusal tüm kurumları sisteme entegre etmek hatta yeniden
yapılandırmak.(7) Esnek planlar yapmak, bunları yerel dinamikler ve koşullara uygun hale getirmek ve takip
etmek.
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Bütün bu ilkeler çerçevesinde iyi uygulama göstergeleri, vaka sunumu, nicel ve nitel verilerin analizleri
kullanılarak kapasite geliştirme süreci sistematik olarak ölçülür. Bu sayede kapasite varlıkları ve ihtiyaçları ile
ilgili elde edilen ilerleme hakkında objektif yargıların oluşturulması sağlanır.
2.4. Kapasite Geliştirme Süreci
Kapasite geliştirme belirli şartlar ve olaylarla ilgili olduğu gibi aynı zamanda tekrarlayan ve
değerlendirme, dizayn etme, uygulama, öğrenme ve düzeltme aşamalarından oluşan bir süreci de ifade
etmektedir. Ancak bu adımlar hemen her zaman belli bir sıra ve düzen içerisinde yürümeyebilir. Nitekim her
olayın kendine has özellikleri olduğu gibi her aşamayı etkileyen farklı faktörler de bulunmaktadır.

Şekil 3: Kapasite Geliştirme Döngüsü
1. aşama:
paydaşlarla
kapasite
geliştirme
konusunda
anlaşma

5. aşama:
yapılan
çalışmanın
değerlendiril
mesi

4. aşama:
geliştirme
çalışmasının
uygulanması

2. aşama:
durum
değerlendir
mesi

3. aşama:
geliştirme
çalışmasının
formule
edilmesi

Kaynak: (CADRI[web], 2012: 12):

Şekil: 3’te verilen kapasite geliştirme döngüsü incelendiğinde, 1. adımda paydaşlarla kapasite geliştirme
çalışmaları yapmak üzere anlaşma sağlanması gereği görülmektedir. Paydaşlar ile sağlanacak konsensüs, bu
çalışmanın başarısını ve geleceğini etkileyecek kilit role sahip adımdır. Yoksa bir kapasitenin veya bir kurumun
bir kapasitesinin arttırılmasına karşılık, diğer kurumda gelişme sağlanmayınca çalışma boşa gidecektir. 2.
adımda durum değerlendirilmesi bulunmaktadır. Bu aşamada ilk olarak mevcut kapasitenin belirlenmesi,
yapılacak geliştirme çalışmasının gerekliliği, hangi kapasitelerin geliştirilmesi gerektiği vb. konular
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bir bakıma geliştirme çalışmasının tanımlandığı aşama denilebilir. 3. adım,
geliştirme çalışmanın hangi alanlarda ve hangi yönde yapılacağı, bu çalışmanın boyutları, bütçenin belirlenmesi
vb. çalışmaların yapıldığı aşamadır. Kısaca, yapılacak geliştirme çalışmasının formüle edilerek belirlenmesi
aşamasıdır. 4. adım, belirlenen çalışmanın uygulanması aşamasıdır. 5. adım ise yapılan uygulamanın ve elde
edilen sonuçların değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu adımda istenen başarının elde edilip edilmediği
değerlendirilerek olumsuzluk durumunda döngünün yeniden işletilmesi sağlanmaktadır.
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3. DÜNYADA RİSK AZALTMA VE KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
20. yüzyıl, ne yazık ki, insanlığın afetlerden, felaketlerden, savaşlardan vb. olaylardan en çok zarar
gördüğü bir yüzyıl olarak tarihe geçmiştir. Nitekim meydana gelen deprem, kasırga, tusunami, teknolojik kaza
ve savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, çevre tahribatları oluşmuş, çok büyük ekonomik kayıplar
ve ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Hatta bu dönemde başlayan küresel ısınma, iklim değişikliği vb.
felaketlerin etkileri devam etmektedir. Bunun yanında son dönemde kuraklık, açlık, yoksulluk ve salgın
hastalıkların afet olarak değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte ortaya daha vahim bir tablo çıkmıştır.
Afetlere sürekli maruz kalan gelişmiş bazı ülkeler afet yönetim sistemlerini ve kapasitelerini geliştirerek
afetlerin olumsuz etkilerini azaltmada nispeten başarılı olurken az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin afet
yönetimi sistemlerinin zayıflığı ve kapasite yetersizliğinden dolayı afetlerden çok daha fazla etkilenmektedir.
Bu durum karşısında 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının bir dizi
çalışma yaptığı görülmektedir (UNISDR, 2017).
İlk olarak 1971 yılında BM genel sekreteri adına görev yapacak, doğal afetlerin önceden tahmin
edilmesi, kontrol ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları yapmak ve üye devletlere önleyici planlar
hazırlama aşamasında tavsiyelerde bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Afet Yardım Ofisi (The United
Nations Disaster Relief Office [UNDRO]) kurulmuştur. Bu ofisin yaptığı çalışmalar sonucunda, 1980’li yıllarda
yara alma politikaları sorgulanmaya başlanmış, afetlerin önlenmesi ve/ veya etkilerinin azaltılabilmesi için
uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliği, kapasite geliştirilmesi ile bilim ve teknolojinin afet
zararlarının azaltılması için yoğun şekilde kullanılması gerektiği görüşleri ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla 1989
yılında BM tarafından 1990- 1999 yılları “Uluslararası Doğal Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı” olarak ilan
edilmiştir.
BM ilerleyen tarihlerde de bu konuya önem vermiş ve 1994 yılında Japonya’nın Yokohama kentinde
yapılan 1. Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Dünya Konferansı’nda “Daha Güvenli Bir Dünya için Yokohama
Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturulmuştur. Bu plan ile risk analizinin gerekliliği, afet sonrası yapılacak
çalışmalara olan ihtiyacın azaltılmasında afetlerin önlenmesi, hazırlık ve risk azaltma faaliyetlerinin öncelikli
öneme sahip olduğu, sürece daha geniş katılımın sağlanması, eğitim ve öğretim ile kapasite geliştirme
çalışmalarına önem verilmesi gibi prensipler ortaya çıkmıştır. Belirlenen bu prensipler, sonraki on yıla
damgasını vurmuş ve bir bütün olarak afet yönetimi politikalarının uygulanmasına da rehberlik etmiştir
(Balamir, 2007: 2).
1999 yılında United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) kurulmuş ve risk
azaltma ile ilgili tüm çalışmaları yapmakla görevlendirilmiştir. Yokohama Stratejisi ve Eylem Planı’nın
ardından 2005 yılında Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen 2. Afet Zararlarının Azaltılması Dünya
Konferansı’nda 2005- 2015 yılları arasında afetlerin sebep olduğu zararların azaltılmasını amaçlayan Hyogo
Çerçeve Eylem Planı (HÇEP) hazırlanmıştır.
Afet risklerinin azaltılması için bir eylem planı niteliği taşıyan HÇEP, 3 stratejik hedef ve 5 öncelikli
eylem planlarından oluşmaktadır. Stratejik hedefleri; a) afet riskleri göz önünde bulundurularak her seviyedeki
sürdürülebilir kalkınma plan, program ve politikalarıyla daha etkili entegrasyon sağlanması, bunlar sağlanırken
özellikle afetlerden korunma, hafifletme, hazırlık ve savunmasızlığın azaltılması üzerinde durulması. b) her
seviyede kapasite, mekanizma ve kurumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, özellikle toplumsal düzeyde
sistematik olarak afetlere karşı toplumsal elastikiyetin geliştirilmesi için katılımın sağlanması. c) afet risklerinin
azaltılması yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme programlarına sistematik olarak uygun
hale getirilmesi şeklindedir. Dikkat edilirse Yokohama stratejisinde olduğu gibi HÇEP’de kapasite geliştirme
anlayışı üzerinde önemle durmaktadır (UNISDR, 2005: 3- 4).
Son olarak 14- 18 Mart 2015 tarihinde Japonya’nın Sendai kentinde Afet Risklerinin Azaltılması 3.
Dünya Konferansı’nda “Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi” kabul edilmiştir. 2015- 2030 dönemini kapsayan
bu çerçeve, Yokohama ve HÇEP ile elde edilen deneyimler üzerine çizilirken bu belgelerden farklı olarak
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dönem sonuna kadar gerçekleştirilmesi için somut ve sayısal hedefler belirlemiştir. Başta afet zararlarının
azaltılması olmak üzere mevcut risklerin azaltılması, yeni risklerin önlenmesi ve böylelikle afetlere karşı
dirençliliğin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmanın yolu, dezavantajlı durumda olan az gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelere uluslararası işbirliği yoluyla destek sağlanması dahil olmak üzere, uygulama kapasitesi
ve yeteneğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır (www.docplayer.biz.tr).
4. AFET YÖNETİMİNDE SORUMLULUK ALMA
Bir felaket, bir topluluğun veya toplumun işleyişini ciddi biçimde bozan ve toplumun veya topluluğun
üstesinden gelmek için kendi kapasitelerini de zaman zaman aşan insan kaybına, maddi, ekonomik veya
çevresel kayıplara neden olan ani ve sarsıcı bir olaydır. Bununla birlikte oluşacak hasardan doğacak
sorumluluğu sadece doğal sebeplere veyahut mücbir nedenlere yüklemek doğru değildir. Hatta afetlerin doğallık
yönü olduğu gibi insan eliyle üretilen afetler de vardır (Keleş, 1980:39). Bu açıdan kapasitenin doğru
kullanılamaması afet risklerini doğru tanımlayamama, afet sonrası hasar tetkiklerinde yetersizlik gibi sebepler,
sorumlu sosyal politika anlayışı çerçevesinde; aşağıda kısaca özetlenebilecek bir sorumluluk denklemi
sağlamaktadır.

Şekil 4: Afet Yönetiminde Sorumluk- Afetle Başa Çıkmada Kapasite Açığı Dengesi

HASAR
SORUMLULUĞU

TEHLİKENİN
BOYUTU

KAPASİTE
AÇIĞI

AFETİN
YAYILIM
DÜZLEMİ

Yukarıdaki denkleme göre; savunmasız insanlar ancak içinde tehlike olan durumlara maruz kaldığında
bir felaketle yüz yüze gelmektedir. Başka bir değişle tehlike ve risk faktörleriyle savaşmak savunmasız grupları
koruma siyasetinin önceliği arasındadır. Aynı sebeple, tehlikelerin boyutunu, güvenlik açığının ve olası risklerin
olumsuz sonuçlarını azaltamamanın birleşimi, tersten okunduğunda birtakım felaketlere de sebep olabilir. Hasar
sorumluluğunun kime yükleneceğinin önceden belirlenmesi, kapasite açığını gidermede önemli bir adımdır. Bu
sebeple afetin yayılım düzlemi için öngörüde bulunmak ve kapasite açığını gidermek; yapılması gerekenlerin
diğer kanadını meydana getirmektedir. Afet yönetiminde sorumluluk tayini, bir arada afete etki eden etmenlerin
birlikte değerlendirmesi sorumluluğunu da gerektirmektedir. Gelecekte insani yardımın nasıl şekilleneceği,
iklim değişikliği, plansız kentleşme, gelişmemişlik / yoksulluk ve bulaşıcı hastalık tehdidi gibi çeşitli riskler,
belirgin örnekler olarak verilebilir. Bu birikimli ve bütünleşen faktörler, sorumluluk sahibi tarafların sayısını
arttırdığı gibi, felaketlerin sıklığının, karmaşıklığının ve ciddiyetinin artmasına da neden olmaktadır. Birçok
doğal afete ilişkin politika geliştirilirken, sorumluluğun hangi kamu kurumuna ait olduğuna ilişkin
belirsizliklerde söz konusu olabilir. Bununla beraber, bilinçlendirme faaliyetleri için kamusal eğitim kuruluşları,
çevreye bağlı felaketler için çevre politikaları sorumluları, toplum sağlığı felaketleri için kamu sağlığı ve genel
sağlık siyaseti planlamacıları başta gelen ulusal düzeydeki sorumlular olacaktır. Buna ilaveten yerel düzeyde
afete bağlı krizle mücadele edecek sorumluluğun tarifinde kamu kesiminde hangi tarafların önde geleceği, afet
yönetim mevzuunda oldukça önemli bir husustur. Belediye başkanı, itfaiye, tıbbi ve beledi hizmetlere katkı
sağlayan diğer kuruluşlar, güvenlik birimleri bu tarafların en önemlileridir (Arca, 2012).
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Belediye Başkanı; yerelde adet yönetiminden sorumlu başlıca aktörlerden biridir. Belediye başkanı, afet
yönetimine uzun dönemli planlama yapma, afette yanıt ortaya koyma çabasının sorunsuz bir şekilde devam
etmesini sağlama gibi hususlar için hem siyasi hem de idari düzeyde birinci derecede sorumludur. Afet yönetim
ekibini oluşturan çeşitli kamu hizmetlerinin temsilcilerini belirli dönemlerde bir araya getirir ve fikir birliği
sağlama hususunda toplar. Belediye meclisi, belediye başkanının hem idari hem de siyasi sorumluluğu göz
önüne alındığında, tamamlayıcı bir diğer organ olup afet yönetiminde müdahale çabasının etkin kılınması için
yerel irade ve genel yönetimin harekete geçmesine hizmet etmektedir. Nitekim, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu (5902 Sayılı), afet yönetiminde belediye başkanının
görev ve sorumluluğunu doğrudan tanımlayan ilk yasal kaynaktır. Yasa, belediye yönetimlerinin özellikle
proaktif görev alama yani önleyici ve tedbir alma sorumluluğuna vurgu yapmıştır. Özellikle afet yönetiminde
hazırlık ve tedbir alma sürecinde belediyelerin finansal rol alma boyutu üzerinde durulmuştur (Koç, 2013). Bu
bağlamda “…….. en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen
afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır.”
ifadesi, doğrudan, büyükşehir belediyelerini bu alana seferber etmiştir.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun teşkilat yapısı da aynı kanun dahilinde 4 nolu kanun
maddesi ve devamı maddelerde şekil verilmeye çalışılmıştır. Burada deprem danışma kurulu, başkanlık
yapılanması, müdahale daire başkanlığı, iyileştirme daire, sivil savunma daire, deprem daire, yönetim hizmetleri
daire, strateji geliştirme daire, bilgi sistemleri ve haberleşme daire başkanlıklarının sorumlulukları tarif
edilmiştir. Söz konusu görev tarifine ait temsili gösterim, aşağıdaki şekil yardımıyla daha net görülebilir.
Şekil 5: Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afette Sorumluluk Alacak Başlıca Birimler
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Ayrıca, kurul için, hukuk müşavirliği, çalışma gruplarının işleyişi, düzenleme yetkisinin kullanımı, etüt
proje yaptırma, koordinasyon birimi gibi yardımcı yapılarında 17 nolu maddeye değin işleyişi tarif edilmek
istenmiştir. 18 nolu ve 19 nolu maddeler ise taşra birimlerinin işleyişine yönelik il afet ve acil durum
müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin yapısını ve görevlerini tarif
etmiştir.
Yangın hizmetlerinin kritik önemi ve çoğu afet vakasında yangın riski doğduğundan yangına tepki
veren itfaiye örgütü gibi kuruluşların alacağı sorumluluk artmaktadır. Yangın hizmeti, afet tepkisinin pek çok
yönden yerel yönetimler için temelini oluşturuyor. İtfaiye, tepki çabasının en başta operasyonel yönetimi ile
yükümlüdür. Felaket alanlarında meydana gelen hemen her şey onun yetkisine girer. Afet yönetim ekibinin bir
üyesi olarak, itfaiyeci; ilk olarak ekibin kararlarını uygulamaya geçirir. Acil servislerin çalışmalarını, rasyonel
afet yönetimi için ilk olarak itfaiye ekibi yönlendirir ve koordine eder. Felaket sahasında, itfaiyenin yine ilk
görevi insanları ve hayvanları kurtarmaktır. İtfaiyeciler yangını kimin çıkardığı ve tehlikeli maddelerin ne
düzeyde salınıp nüfuz ettiğini bulmak için testler de yapmak durumundadır. İçeriği türevleşen bölgesel
kazalarda sağlık ekiplerinin alacağı rolün ehemmiyeti üçüncü sırada görülebilir. Felaket sonucu yaralanan
birinin, mümkün olan en kısa zamanda tıbbi yardıma ihtiyacı olacaktır. Ambulans polikliniğe genellikle ilk
yardımı sağlayacak ve yaralıları istikrara kavuşturacak gerektiğinde hemen hastaneye kaldıracaktır (Karaman,
2016).
Polis hizmetleri, afet durumunda genel krizine bağlı durumlarda asayişi sağlamanın yanında; yangın ve
ambulans hizmetlerinin işlerini yapmasını sağlayacaktır. Felaket alanını ilk olarak kordonla kapatacak, trafiği
doğrudan yönetecekler ve felaket bölgesi çevresinde bazen karantina benzeri bir güvenlik bölgesi kuracaklar.
Kurbanlar belirlenemiyorsa, polis, geçici olarak toplanan uzmanlardan oluşan afet tanıma ekibini
görevlendirebilecektir. Bu uzman ekip, çalışmalarını birbirleriyle istişarelerde gerçekleştirmek durumunda
kalacaktır. Polis kuvvetlerine bu faaliyetlerine yardımcı olacak diğer kolluk birimi silahlı kuvvetler bağlı alt
birimler olabilmektedir. Türkiye için bu birimlere jandarma teşkilatı örnek olabilmektedir. Jandarma bir felakete
yanıt verebilmek adına askeri personeli görevlendirmekte, bu birimler silahlı güçleriyle, bölgenin
boşaltılmasına, kaosun önlenmesine, yangın söndürme, yağmalama gibi durumlarda yardımda bulunmaya
yetkilidir. Afet ortaya çıktıktan sonra hangi birimlerin genel hatlarıyla ne tip sorumluluk aldığını tespit etmede
diğer detaylara da göz atmak faydalı olacaktır. Beledi hizmetlerin önemi tüm bu birimlerin aktif katılımında
yine ilk sırada gelmektedir. Belediye teşkilatı, yiyecek ve geçici barınak sağlamak gibi fonksiyonların
görülmesinde ilk görev alan birimdir. Bununla birlikte psikolojik bakımdan sigorta hasar tespitleri gibi işlevlerin
görülmesine de yardım etmektedirler. Yerel düzeyde su otoriteleri belediye teşkilatıyla koordineli çalışması
gereken diğer birimler olarak önde gelen sorumluluk sahibi kuruluşlardır. Patlama esnasında çıkan yangınların
yayılmaması için ivedilikle söndürülmesi, şiddetli yağışa bağlı sel baskınlarında su tahliyesi gibi görevlerin
üstlenilmesi genellikle su otoritelerinin üzerinde olmaktadır. Tüm bunlara ilaveten, kıyı ve sahillerde ortaya
çıkan afet durumlarında sahil güvenlik güçleri, yaralıların tedavisi durumunda Kızılay gibi yardım örgütleri,
ayrıca arama kurtarma faaliyetleri için gönüllü Akut gibi kuruluşlar ile kurtarma konusunda özel eğitim almış
K-9 gibi köpekli arama timleri ve barınma, giyecek ve yiyecek sağlama gibi hizmetlerde yardım etmeye yönelik
diğer sivil toplum kuruluşları burada hatırlanması gereken sorumluluk paylaşan unsurlardandır (Uğurlu, 2003:
205).
5. TÜRKİYEDE AFET AZALTMA VE KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Tarih boyunca dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta deprem olmak üzere yıkıcı ve hasar verici çok
sayıda afet meydana gelmiştir. Son olarak 1999 yılında Marmara bölgesinde meydana gelen depremlerde
bilanço gerçekten çok ağır olmuş, 17.000’den fazla insan hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmış ve
binlerce bina yıkılmış veya hasar görmüştür. Yurdun ve dünyanın hemen her yerinden insanlar ve kurum veya
kuruluşlar yardıma gelmiştir. Bu afet ile birlikte afet yönetimi sistemimizde aksaklıklar ve yanlışlar ortaya
çıkmıştır. Bunların düzeltilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde 1999 Marmara depremlerinin afet
yönetimi sistemimizde bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkündür. Bu tarihten sonra yaşanan tecrübeler
ve uluslararası gelişmeler ışığında afet yönetimi sisteminde kapasite geliştirme anlayışına uygun birçok
değişiklik, değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Başta yasal düzenlemeler, afet yönetiminden sorumlu kurumlar,
uygulama, alt yapı, teknik donanım vb. alanlarda ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.
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Bu kapsamda ilk olarak yasal düzenlemeler ve afet yönetiminde sorumlu kurumlar ile bunlarda yapılan
yapısal değişikliklere bakmak gerekmektedir. Türkiye’de 2009 yılına kadar afet yönetimi sisteminde çok başlı
bir yönetim ve uygulama çeşitliliği yaşandığı söylenebilir. Ancak 29.05.2009 tarih ve 5902 sayılı “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Başbakanlığa bağlı AFAD’ın
kuruluşu afet yönetimi sistemimizde yaşanan çok başlılığı ortadan kaldırmıştır. Daha önce afet yönetim sürecini
işleten Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına
bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü gibi
kurumların yetkili olduğu çok başlı ve karmaşık bir yapı mevcut iken, AFAD’ın kurulmasıyla bu kurumlar
kaldırılmış ve bu kurumların tüm görev, yetki ve sorumlulukları AFAD’a devredilmiştir (5902 sayılı kanun
geçici 2. madde). Bu bağlamda afet ve acil durum ile sivil savunmayla ilgili tüm işlerden sorumlu ve
koordinatör birim olarak AFAD’ın görevlendirilmesi ile birlikte çok başlılık ortadan kaldırılmıştır (Bulut ve
Kara, 2016).
5902 sayılı yasa ve 2013 yılında çıkarılan 2013/5703 sayılı yönetmelik bağlamında yeni oluşturulan afet
yönetiminde yer alacak kurullar konusunda da değişiklik yapılmıştır. Sistemin en üst karar merci Afet ve Acil
Durum Yüksek Kuruludur. Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında ilgili
Bakanların katılımıyla toplanan kurul, afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları
onaylamakla görevlidir. İkinci olarak afet ve acil durum hâlleriyle ilgili tüm çalışmaları değerlendirmek, bunlara
ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak, denetlemek, bu süreçte kurum ve kuruluşlar ile
STK’lar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında ve ilgili
bakanlıkların müsteşarlarının katılımıyla oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
Başkanlık düzeyinde ve depremle ilgili konularda yetkili Deprem Danışma Kurulu da kurulmuştur. Bu
kurulların yanında koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak üzere Başkanlık ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi olmak üzere süreçte yer alan tüm bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşların afet ve acil durum
yönetim merkezleri oluşturulmuştur (5902 sayılı yasa ve 2013/5703 sayılı yönetmelik metni,
mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Ayrıca, 2011 yılında Afet Risklerinin Azaltılması Platformu adıyla, toplumun afetlere duyarlılığını
artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak, risk azaltma prensibinin her düzeyde plan, politika
ve programlarda dikkate alınmasını sağlamak üzere ihtiyaçları belirlemek, uygulamaları izlemek ve
değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu platform, AFAD Başkanının başkanlığında,
çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, üniversiteler, mahalli idareler, basın yayın kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.
AFAD merkez örgütlenmesi 8 hizmet birimi ve hukuk müşavirliğinden oluşurken taşra teşkilatı illerde
valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden1 (AADM) oluşmaktadır. Ayrıca Başkanlığa uygun
göreceği illerde (çevresindeki illeri kapsayacak ölçüde) Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik
Müdürlükleri2 kurma yetkisi verilmiş ve bu yetki kapsamında 11 il’de (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana,
Sakarya, Erzurum, Diyarbakır, Samsun, Afyonkarahisar ve Van) Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik
Müdürlükleri kurulmuştur. Yerel düzeyde koordinasyon sağlayacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon
Kurulu (İAADKK) ile İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İAADYM)’de kurularak yerel düzeyde
koordinasyon ve işbirliği konusu geliştirilmeye çalışılmıştır (5902 sayılı yasa ve 2013/5703 sayılı yönetmelik
metni, mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Aslında bu yasal değişiklik ve yeniden yapılanma, afet yönetimi sistemimizde basit bir mevzuat ve
yapısal değişikliğin çok ötesinde etkilere sebep olmuştur. Afet yönetimi sistemimiz, afet meydana geldikten
sonra müdahale, iyileştirme ve eski hale döndürme çalışmalarına odaklı bir yönetim anlayışından, afet öncesi
5902 sayılı kanunun 18. maddesinin ilk şekline göre, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri, 20/2/2014 tarih ve 6525 sayılı yasa ile 18. Maddesinde yapılan değişiklikle Başkanlığın taşra örgütlenmesi
haline getirilmiştir (5902 sayılı yasa metni, mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2016; Özmen ve Özden, 2013: 21).
2
5902 sayılı kanunun 19. maddesinin ilk şeklinde bu birlik müdürlüklerinin ismi Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik
Müdürlükleri iken 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı yasa ile Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
şeklinde değiştirilmiştir (5902 sayılı yasa metni, mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2016).
1
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hazırlık ve zarar azaltma, afet sırasında tepki ve müdahale ile afet sonrasında iyileştirme dönemlerini kapsayan
bir yönetim süreci haline gelmiştir. Daha anlaşılır bir ifade ile belirtmek gerekirse bu değişiklik ile afetlere ve
afet yönetimine bakış açımız değişmiş ve afet yönetimi tüm dönemleri içine alan bir süreç şekline evrilmiştir
diyebiliriz (Bulut ve Kara, 2016).
Nitekim, özellikle 1999 Marmara depreminde kurum ve kuruluşlar ile yardıma gelen yerli ve yabancı
kişi veya STK’lar arasında koordinasyonsuzluk ve iletişimsizlik yaşanmasının yanında, yasal olarak yapılması
zorunlu olan planların güncel olmadığı, yapılmadığı ya da yapılan planların kağıt üzerinde kaldığı gerçeği
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 18/12/2013 tarihli 28855 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5703 sayılı
“Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılmış ve 5902 sayılı yasa ile yeniden
yapılandırılan afet yönetimi sistemine uygun düzenlemeler yapılmıştır. Bu adı geçen yönetmeliğe göre farklı
kurumların sorumluluğunda olan planlama, koordinasyon, işbirliği, iletişim, eğitim, tatbikat vb. gibi afet ve sivil
savunma ile ilgili işler yeni anlayış çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Adı geçen yönetmelik ile birlikte stratejik belge niteliğinde olan ve afet ile ilgili işlerin nasıl
yürütüleceğini gösteren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2013 yılında yayınlanmış ve yerel düzeyde her
ilin ve her kurumun bu belge ile entegre planlarını yapmaları ve uygulamaları istenmiştir. Bu yönetmelik önceki
yönetmelikte sınırlı düzeyde belirlenmiş olan hizmet grupları ile iş gördürme yöntemini geliştirerek, yapılması
gereken tüm işleri 26 hizmet grubuna paylaştırmıştır. Bu anlayışa göre her hizmet grubunda işin asıl sorumlusu
olan ana çözüm ortakları ve yardımcı olarak destek çözüm ortakları görevlendirilmiştir. Bu bağlamda AFAD
koordinesinde grup içi ana çözüm ortağı ile destek çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşların birlikte çalışmasını
sağlayacak uygun ortam oluşturulmuştur. Bunun yanında işbirliği, koordinasyon ve güncel bilgi akışının
sağlanması için belli aralıklarla toplantı, eğitim ve tatbikat faaliyetleri zorunlu hale getirilmiştir. Burada temel
kaldıraç olarak kapasite geliştirme görülmüş ve sistemde süreklilik veya başka bir anlatımla sürdürülebilirlik
sağlanmaya çalışılmıştır (AFAD, 2013; Bulut ve Kara, 2016; mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Afetlere karşı risk azaltma veya kapasite geliştirme çalışmaları içerisinde özellikle kentsel alanların afet
riski göz önünde bulundurularak planlanması, yerleşim yerlerinin afetlere dayanıklılığının arttırılması, dayanıklı
olmayan yapıların veya yerleşim yerlerinin yenilenmesi çok önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de de
bazı çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak sigorta sisteminde yapılan değişiklikleri örnek olarak göstermek
mümkündür. 1999 Marmara depremleri sonrası uygulanmaya başlanan Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ve
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 2012 yılında çıkarılan 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile yeni bir
yasal çerçeveye kavuşturularak uygulama alanı genişletilmiştir. Yeni kanunla birlikte; tapu ve konut kredisi
işlemlerine ek olarak elektrik ve su abonelik işlemlerinde de ZDS kontrolüne başlanmış ve diğer doğal afetler
içinde DASK tarafından teminat sunulması mümkün kılınmıştır (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Bu alanda yapı denetim alanında yapılan değişiklikleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile yapı denetimlerinin özel sektör eliyle yapılması
yasal zemine oturtulmuş ve ilk şekliyle 19 pilot il’de uygulanırken 2011 yılından itibaren 81 ilde uygulanmaya
başlanmıştır (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). Ayrıca kentsel dönüşüm ile ilgili de bazı değişiklikler
yaşanmıştır. Özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu hem Büyükşehir Belediyesine hem de Büyükşehir İlçe
Belediyesine kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yürütme yetki ve sorumluluk vermesi (5393 sayılı kanun
madde 73) açısından önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Ayrıca, sağlıklı kentleşmenin sağlanabilmesi için aynı kanunun 69. maddesinde “…arsalar üretmek;
konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu
arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve
gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir” denilerek belediyeler hem yetkilendirilmiş
hem de görevlendirilmiştir (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Kentsel dönüşüm alanında değerlendirilebilecek başka bir gelişme ise, 2005 yılında 5366 sayılı
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkında Kanunundur. Nitekim bu kanun ile “… yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve
tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma
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alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret,
kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve
kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması” amaçlanmıştır
(mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Kentsel dönüşüm alanında yaşanan son gelişme 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile yaşanmıştır. Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki
riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli
yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek
amacıyla çıkarılan bu kanun ile afet riski altında bulunan yerlerin yenilenmesi için yasal zemin oluşturulmuştur
(mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).
Türkiye’de afet yönetimi organizasyonu ve kriz yönetimine dair temel mevzuat kaynakları kanunlar ve
yönetmelikler şeklinde gruplanabilir. Aşağıdaki tablo, afet yönetiminde başlıca yasal düzenlemeleri
göstermektedir.
Tablo 1: Türkiye’de Afet Yönetimi Üzerine Başlıca Mevzuat Kaynakları








AFET YÖNETİM MEVZUATIMIZDA YER ALAN BAŞLICA YASALAR
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair
Kanun
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

AFET YÖNETİM MEVZUATIMIZDA YER ALAN BAŞLICA YÖNETMELİKLER
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Aday Memurlarının Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
Afet Ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
Geçici Koruma Yönetmeliği
Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında
Yönetmelik
 Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
 Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği
 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
 Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik
 Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin
Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik
 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 Sığınak Yönetmeliği
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
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Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik
Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği
Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği

6. HATAY İLİNDE YAPILAN KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ İNCELEMESİ
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre; ülkemizde afete en fazla maruz
kalan iller, afetzede sayısı açısından bakıldığında Kocaeli, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova,
Muş, Adana ve Diyarbakır olarak ifade edilmektedir. Hatay bu iller arasında değildir. Yine Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı en fazla can kaybına yol açan doğal felaketin deprem olduğu varsayımından yola çıkarak
bu sıralamayı yapmıştır. AFAD verilerine göre; olay frekansına göre değerleme yapıldığında; afetten en çok
etkilenen illerin Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ve Artvin
olarak sıralandığına şahit olunmaktadır. Birinci derece jeolojik açıdan riskli deprem bölgesinde yer almasına
rağmen Hatay her iki değerlendirmede de bu gruba dahil edilmemektedir. Afetlerden en az etkilenen illerin
başında Kırklareli gelmekte ve onu, Edirne, Kilis ve Tekirdağ izlemektedir (Çalışır ve Akyol, 2016). Bu
değerlendirmeye sebep olan başlıca faktör ise jeolojik risk grubunda bu illerin alt sıralarda yer alıyor olmasıdır.
Oysa ki, jeolojik risklere rağmen iyi bir koordinasyon ve afet risk yönetimi faaliyeti ile yüksek riskli illerin de
yönetim açısından en az etkilenecek iller grubuna çekilmesi mümkün olabilecektir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hatay için de bir afet riski profili çıkarmıştır. Söz konusu
profil 81 il dahilinde çıkarılmış olup Hatay ile ilgili il Müdahale Planı, 2016 yılı itibariyle internet sayfası
üzerinden henüz paylaşıma açılmamıştır. Başkanlığın afetsel risk değerlendirmesine göre;
*“Hatay ili 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Doğu Anadolu ve Ölüdeniz Fay
Sistemleri’nin birleştiği bölgede yer alan Hatay’da tarihsel dönemde çok büyük yıkıcı
depremlerin meydana geldiği kayıtlara geçmiştir.
*Bölgeyi etkileyen son büyük deprem 1872 M=7.3 depremi olup 21. yüzyılda 1921
M=5.5 İskenderun Körfezi, 1951 M= 5.7 İskenderun ve 1997 M=5.5 Antakya olacak
şekilde orta büyüklükte depremler meydana gelmiştir.
*Doğu Anadolu fay zonu üzerinde yer alan Hassa, Kırıkhan, İskenderun ve Belen
ilçelerinde heyelan olayları gözlenmektedir.
*Kaya düşmesi olayı Doğu Anadolu fay zonu üzerinde yer alan Belen, Hassa, Kırıkhan
ve İskenderun ilçelerinde gözlenmektedir.
*Su baskını olayları, Asi havzasında yer alan Hatay’da en fazla Reyhanlı, Kırıkhan ve
İskenderun ilçelerinde yağışlara bağlı olarak gelişmektedir. 08.06.1998 ve 09.05.2001
yıllarında aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskını ve heyelan olayları Bölgesel
olarak bir çok Merkez ve ilçelerde yerleşim birimlerini etkilemiştir.”
(AFAD.gov.tr[web], 2016)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Türkiye için çıkardığı müdahale planına göre; Mersin,
Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis; Hatay için birinci derecede destekte bulunacak iller
olarak tarif edilmiştir. İl’e destek sunacak arama kurtarma birliği müdürlüğü ise Adana’dan yardıma
gelebilecektir. İçel, Şanlıurfa ve Kayseri illeri ise ikinci dereceden destek sunabilecek iller olarak tarif
edilmiştir. Öte yandan Adana’nın Gaziantep’in, İçel’in, Kahramanmaraş’ın, Kilis ve Osmaniye’nin ise birincil
derecede yardım sunacak illere ait gruplarında Hatay yer almaktadır. Bu sebeple Hatay hem yardım lojistiği hem
de tedbir alıcı uygulamalarda işbirlikçi projelere ağırlık vermesi gereken bir ilimizdir.
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Hatay’ın gerek kurumlar arası, gerekse iller üzerinden taşra birimleri arası koordinasyon plan ve
sinerjisine ihtiyacı vardır. Bu bağlamda 2016 yılının Ekim ayı itibariyle İskenderun ilçesinde Kızılay Yerel Afet
Müdahale ve Lojistik Merkezi kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve
AFAD arasında gerçekleşen acil müdahale tatbikatları ise 2013 yılından bu yana sürdürülmektedir. Bu konuda
birincil sorumluluğa sahip, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yeni açılmış olup, 2015 yılından bu yana
faaliyet göstermektedir.
Oluşturulan kurumların uygulamada etkinlik sağlaması için kapasite geliştirmemesine de ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu ihtiyaç, Hatay’ın coğrafi özelliklerinden de kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim Hatay,
deprem bölgeleri haritasına göre 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Güneyden Ölü Deniz Fayı,
güneybatıdan Kuzey Afrika Fayı ve kuzeydoğudan Doğu Anadolu Fayının kesiştiği bölgede yer almaktadır.
Doğu Anadolu Fay Zonunun sismik bakımından en etkin yerlerinden biridir ve 250 yıllık periyotlarla 6- 6,5
büyüklüğünde depremler yaşayacağı istatistiksel veriler ışığında söylenebilmektedir. Ayrıca Antakya-Arsuzİskenderun her yıl güneybatıya doğru 5 mm kadar kaymaktadır (Hatay İl AADM, 2015: 25- 26). Hatay’da
bugüne kadar elli civarında yıkıcı deprem yaşandığı tarihçiler tarafından kaydedilmektedir. Bunlardan en
şiddetlileri M.S. 526 yılının 29 Mayıs günü öğle saatlerinde meydana gelmiş ve kentin tamamı yıkılırken
binlerce kişi ölmüştür. İki yıl sonra 28 Kasım 528 de Hatay tarihinin en yıkıcı depremi olmuş ve neredeyse
kentin tamamı yıkılırken binlerce kişi yaşamını yitirmiştir (Kaya ve Kıyılı, 2009: 404- 405). Ayrıca Hatay ve
çevresinin zemini, Asi Nehri çevresinde yer alması ve Amik Gölü havzasına yakınlığından dolayı en zayıf
(alivyon toprak) ve zayıf (çakıl, kum vb.) özellikleri göstermektedir. Bu bağlamda deprem açısından riskli olan
Hatay, birçok afet açısından da riskli sayılabilecek bir zemin yapısına sahiptir. Nitekim sonuncusu 2012 yılında
olmak üzere 1950 yılından itibaren günümüze kadar birçok sel ve su taşkını olayı yaşanmıştır (Korkmaz, 2006:
57- 63; Özşahin ve Kaymaz, 2013: 2023- 2026).
Heyelan- kaya düşmesi konusunda da riskli bir bölge sayılan Hatay’da son yıllarda 7 olay meydana
gelmiş ve Hatay Türkiye sıralamasında 39’uncu sırada yer almaktadır (Özşahin, 2013: 56- 57). Ayrıca Hatay ili
genelinin %39’u ormanlık alan ile kaplı olması ve bu ormanlık alanın %45’lik kısmının yangına çok hassas olan
genç ormanlık alanlardan oluşması, orman yangını tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Hatay ili genelinde
son on yıl içerisinde 511 orman yangını olayı meydana gelmiş ve 6667,63 Ha yanmıştır. Olay başına yanan alan
Türkiye geneli için ortalama 4,11 Ha iken Hatay’da 13,04 Ha olarak oldukça yüksek bir düzeydedir (Öztürk,
2015). Genel olarak Hatay ili özelinde 2015 yılında toplum düzeyinde yapılan çalışmalarda riski en yüksek afet
tehlikeleri deprem, terör, sel ve su baskını ile göç olarak belirlenirken (Bulut ve Kara, 2015: 924), 2016 yılında
İAADKK üyesi olan 65 farklı kurum temsilcisi düzeyinde yapılan başka bir çalışmada da benzer sonuçlar elde
edilmiştir. Nitekim bu çalışmaya göre de riski en yüksek tehlikeler deprem, sel ve su baskını ile göç olarak
tespit edilmiştir (Bulut ve Kara, 2016: 1060).
Doğal afetlerin yanı sıra bölgede etkin olan terör ve Suriye savaşının da ciddi bir afet riski oluşturduğu
söylenebilir. 2011 yılında Suriye’de başlayan olaylar ve iç savaş, Türkiye’nin Suriye sınırında bulunan Hatay’ın
terör saldırıları riskini yükseltmiştir. Nitekim 12 Şubatta 2013 tarihinde Reyhanlı- Cilvegözü sınır kapısında
yaşanan bombalı saldırı sonucu 14 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralanmıştır. İki ay sonra 11 Mayısta yine Reyhanlı
ilçesinde çarşı merkezinde yaşanan iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi ölmüş ve 146 kişi yaralanmıştır. Son saldırı
Türkiye tarihinde meydana gelen en kanlı ikinci terör saldırısı özelliği taşımaktadır (wikipedia.org., 2016).
Suriye’de yaşanan olaylardan kaçan çok sayıda insan ülkemize sığınmıştır. Suriye sınırında olduğu için
sığınmacı akınına uğrayan kentlerin başında Hatay gelmektedir. Hatay’da ortalama 350 bin civarında Suriyeli
yaşamını sürdürmektedir.
Hatay özelinde afet yönetimi kapsamında yapılan çalışmalara bakıldığında; ilk olarak il AADM
tarafından mevzuat, TAMP ve HAMP gibi belgelere göre yapılması zorunlu olan işler yapılmaktadır. Sisteme
dahil tüm paydaşlarla yılda birkaç defa toplantı, senaryo çalışması ve tatbikatlar yapılmaktadır. Paydaşların
temsilcilerine afet ile ilgili eğitimler ve kurslar verilmektedir. Bunun yanında il AADM 2016 yılı içerisinde
Serinyol mahallesindeki yeni binasına taşınmıştır. Ancak rutin çalışmalarının yanında Suriye’den Hatay’a
yönelen göç ile ilgili işleri yerine getirmektedir. 2016 yılında il AADM tarafından yönetilen 6 adet çadır kentte,
15 254 kişiye barınma ve beslenme yardımı yapılmaktadır. Bunun yanında gelişmelere göre Hatay’a doğru
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yaşanan insan akını günümüz itibariyle devam etmektedir. Acil ihtiyaçları il AADM tarafından karşılanan
insanlar imkan dahilinde Hatay’da iskan edilmekte, imkan yoksa başka kentlerdeki daha uygun çadır kentlere
sevk edilmektedir (afad.gov.tr, 2016; haberler.com, 2016).
7. SONUÇ
Günümüz afet yönetimi sürecinde en önemli konuların başında kapasite geliştirme gelmektedir.
Kapasite geliştirme, sadece miktar arttırma çalışması değil, aynı zamanda yapılan işlerin etkinliğini içinde
barındıran tüm kapasite değerlendirmelerini kapsayan bir süreç yönetimidir. Kapasite geliştirme içerisinde
değişim ve dönüşüm süreçleri vardır. Yasal değişiklikler, eldeki mevcut olanakların günümüz teknolojisine
uygun hale getirilmesi, yeni kapasite kaynaklarının oluşturulması, işbirliği ve koordinasyon becerilerinin
güçlendirilmesi ve yeni ilişki ve iletişim ağlarının oluşturulması, toplumun afetlere hazır ve duyarlı hale
getirilmesi, kişisel yetenekler, teknik bilgi, beceri vb. kapasite geliştirme kapsamında göz önünde
bulundurulması gereken önemli parametrelerdir.
Son dönemde önemi artan bu kavram, özellikle BM nezdinde yapılan tüm çalışmalarda üzerinde
durulan bir konudur. Nitekim Yokohama ile başlayan Hyogo ve Sendai ile devam eden afet risklerini azaltma
çerçeve antlaşmalarında sık sık vurgu yapılan kavramların başında gelmektedir. Uluslararası kamuoyunda
oluşan bu gelişmelerin etkilerini ülkemiz afet yönetimi sisteminde de görmekteyiz. Özellikle 1999 yılında
yaşanan Marmara depremleri ile başlayan süreçte çok sayıda yasal değişiklik ile birlikte strateji, plan, program
yapılmış ve bu değişiklikler hayata geçirilmiştir.
Bu değişim Hatay özelinde daha fazla kendini göstermektedir. Hatay’ın geçmişten itibaren sürekli
olarak afet riskleri ile karşı karşıya kaldığı, Suriye iç savaşı sonrası bu afetlere bir de göç ve mülteci akının
eklenmesi ve buna bağlı güvenlik sorunların oluşması Hatay’ı canlı örnek haline getirmektedir. Öyle ki,
Hatay’daki durum ülkemiz kamuoyu tarafından izlendiği gibi uluslararası kamuoyu tarafından merakla
izlenmektedir.
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ÖZ
Son on yıllarda afet yönetimi anlayışında paradigma değişimi yaşanmış; yalnız afet sonrası müdahale
etmeyi temel alan uygulamalar yerine, afet öncesi çalışmaları da içeren bütüncül bir anlayış yerleşmeye
başlamıştır. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm de afet risk azaltımı açısından bir çözüm önerisi olarak
sunulmaktadır. Bu çalışmada, 2015-2030 yılları arasında afet yönetimi için rehber bir doküman olan ‘Sendai
Afet Risk Azaltım Çerçevesi’nin temel ilkeleri kapsamında, ‘İzmir’de kentsel dönüşüm uygulamaları afet
risklerini azaltmaya hizmet etmekte midir?’, ’Dönüşüm bölgelerinde yaşayanların afet riski gündemi var mıdır?’
gibi soruların cevabı aranmaktadır. Bu kapsamda, politika yapıcı ve uygulayıcılar (İzmir BŞB. ,Kentsel
Dönüşüm İl Müdürlüğü) ve politikalardan etkilenenler (mahalle muhtarları ve STK temsilcileri) ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, bulgular betimsel ve sistematik analiz ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Afet, Risk, İzmir, Kentsel Dönüşüm, Sendai Çerçevesi

Urban Renewal Owing to Disaster Risk: The Case of Izmir
Abstract
In the last decades, paradigm of disaster management has changed and evolved to integrated disaster
management. The Urban Renewal is presented as a proposal of solution in terms of disaster risk reduction. This
study is trying to find answer the following questions like ‘Is the urban renewal practices served to reduce
disaster risks in İzmir?’, ‘Do the locals have an agenda to reducing risks?’ in the context of Sendai framework
for disaster risk reduction(2015-2030)’s guiding principles. In this context, semi-structured interviews were
conducted with policy makers and practioners and those effected to the policies. Outputs are analysed by
descriptive and systematic analysis.
Keywords: Disaster, Risks, Izmir, Urban Renewal, Sendai Framework
1. AFET VE AFET YÖNETİMİ KAVRAMLARI

Afetler, belirli bir coğrafi bölgede, belirli aralıklarla, görece ani bir şekilde ortaya çıkan ve
kolektif stres yaratan; toplumları fiziksel, ekonomik ve sosyal alanda olumsuz etkileyen, normal hayatı
ve insan faaliyetlerini sekteye uğratan; topluluğun kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma
yeteneğini aşan, olağan dışı, doğal ve teknolojik (insan) kaynaklı olaylardır (AAYTS, 2014; IFRC,
2015; Şahin ve Sipahioğlu, 2009: 5; Erkal ve Değerliyurt, 2009: 149; Karancı, 2005; 93). Tanımdan da
anlaşılacağı üzere, tarih boyunca dünyanın neredeyse tamamında etkili olan afetler, yerel, ulusal
ve/veya uluslararası kamuoyunda önemli bir gündem oluşturmaktadır. Bugüne değin afetlere ilişkin
süregelen tartışmalar, afetlere karşı hazırlıklı olma ve risklerin azaltılması, afetlerin meydana
gelmesinin ardından müdahale edilmesi, iyileştirme ve yeniden inşa gibi konular etrafında şekillenerek
güncelliğini korumaktadır. 1970 ve 1980’li yıllar itibariyle sosyo-ekonomik koşullar, nüfus ve
yapıların fazlalığı, sağlıksız kentleşme gibi sebepler ile afetlerden etkilenme oranı büyük bir artış
göstermiştir. Etkilenen nüfusun, afetler meydana geldikten sonra uluslararası kuruluşlarca yapılan
yardımlara gereksinimlerinin büyümesi, yardım geri dönüşlerinin sınırlı kalması, tehlikelere karşı
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duyarsızlaşma ve risk alma eğilimlerinin artması gibi sebepler klasik-konvansiyonel afet yönetimi
anlayışının sorgulanmasına ve yeni çözümler aranmasına sebep olmuştur (Balamir, 2007: 33). Devam
eden süreçte özellikle 90’lı yıllarla birlikte alana yönelik yapılan tartışmalar, ulusal ve yerel boyutta
olduğu gibi; Birleşmiş Milletler (UN), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya
Bankası (WB) vd. ulusüstü kurum ve kuruluşlarca da yapılmış, bazı önemli politika belgeleri
üretilmiştir1. Bahsedilen bu belgeler incelendiğinde, Antik Dönem’den beri devam eden ve yalnızca
afet sonrası çalışmaları eksenine alan, müdahale ve yeniden inşa aşamaları gibi tepkisel ve kriz
yönetimine özgü klasik anlayış yerine, risk ve zarar azaltma ile hazırlık aşamalarını da içeren, afetler
meydana gelmeden önce yapılacak çalışmaları öne alan modern ve bütüncül bir anlayışa doğru bir
dönüşümün hakim olmaya başladığı gözlemlenmektedir. Dolayısı ile afet yönetimi bakımından bir
paradigma değişiminin olduğu söylenebilir.
Afetler, Türkiye’de de üzerinde bulunduğu coğrafyanın da etkisiyle tarih boyunca etkili
olmuştur. 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi sonucunda resmi rakamlara göre 18 bin
civarında kişinin hayatını kaybetmesi, 48 bin civarında kişinin yaralanması ve 113 bin yapının
yıkılması ya da hasar görmesi, afet yönetimi açısından önemli bir kırılma noktasıdır (Balamir, 2001).
Bu tarihten itibaren, bütüncül afet yönetimi anlayışı ve afet yönetiminin risk ve zarar azaltma, hazırlık,
müdahale ve iyileştirmeden oluşan döngüsüne uygun, risk yönetimini öne alan yaklaşımlar önem
kazanmaya başlamıştır. Bununla beraber, uluslararası etkinlikler bağlamında RADIUS Projesi
(Şehirlerin Sismik Afetlere Karşı İncelenmesi İçin Risk Değerlendirmesinde Kullanılacak Araçlar1996)’ne İzmir dahil olmuş ve Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA, 2015)’na uygun projeler
geliştirilmiştir. Devam eden süreçte Türkiye’nin afet mevzuatı da önemli ölçüde değiştirilmiştir. Afet
ve acil durumlarla ilgili yönetim yapısında düzenlemeler yapılmış, yapı yönetmeliği yenilenmiş, yapı
denetim sistemi önemli hale gelmeye başlamış ve zorunlu deprem sigortası hayata geçirilmiştir. Ancak
önceki dönemlerde uygulanan konvansiyonel anlayışın etkileri tam olarak kırılamamıştır. Bunların
yanı sıra, afetlere yönelik olarak birçok kuruma görev verilmesi karmaşık bir yapının oluşmasına da
yol açmıştır. 2009 yılına gelindiğinde ise merkezi ve yerel yönetimlerde afet risklerinin azaltılması ve
afet sonrası etkililiğin artırılması ile kurumların daha iyi organize olabilmeleri adına bir merkezde
toplanması gibi amaçlarla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. 2012
yılında ‘Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023’ (UDSEP,2012) ün hazırlanması, depreme
karşı alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve afet yönetimine yön vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca
daha önce ‘5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesinde düzenlenen kentsel dönüşüme yönelik
uygulamanın yanı sıra 2012 yılında yürürlüğe giren ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’, Türkiye’de kentsel dönüşümü formüle etmesi açısından önem arz
etmektedir. Görüleceği üzere kentsel dönüşüm olgusu, içerisinde ‘afet’ ve ‘risk’ kelimelerini
barındıran bir yasa ile düzenlenmiştir. Bu nedenle, afet yönetimi ile kentsel dönüşüm arasındaki
ilişkinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi elzemdir.
Devam eden bölümlerde, öncelikle afet risklerinin azaltımı amacıyla kentsel dönüşümün
uygulanabilirliğine bakılacak, İzmir’in afet geçmişi ve afet riskleri nedeniyle kentsel dönüşüm
uygulamaları incelenecek ve son olarak bir alan araştırması olarak politika yapıcı ve uygulayıcıların
gözünden İzmir’de afet risklerinin azaltımı amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarının
değerlendirilmesi yapılacaktır.
‘Doğal Afetleri Azaltma On Yılı’ (the International Decade for Natural Disaster Reduction IDNDR,19902000), Johannesburg Uygulama Planı (The Johannesburg Plan of Implementation,1992),, RADIUS
Projesi(1996), ‘Afet Azaltma Uluslararası Stratejisi’ (International Strategy for Disaster Reduction-ISDR, 2000),
Afet Riskini Azaltma-Kalkınma İçin Bir Zorluk/Engel (Reducing Disaster Risk- a Challenge for
Development,2004), Büyük Ölçekli Afetler, Öğrenilen Dersler’ (Large Scale Disasters, Lesson Learned,2004),
için Hyogo Çerçeve Eylem Planı (Hyogo Framework for Action-HFA,2005), Afet Risk Azaltma Küresel
Platformları (Global Platform on Disaster Risk Reduction-GPDRR), ‘Afet Risk Azaltımı İçin Bir Yerel Yönetim
Antlaşması İnşa Etmek’ (Building a Local Government Alliance for Disaster Risk Reduction,incheon,2009)
Doğal Tehlike Farkındalığı ve Afet Risk Azaltımı Eğitim Üzerine Politika El Kitabı (OECD Policy Handbook on
Natural Hazard Awareness and Disaster Risk Reduction Education,2010) ve ‘Sendai Afet Risk Azaltımı
Çerçevesi 2015-2030’ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,2015)
1
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2. AFET RİSKLERİNİN AZALTIMI AMACIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM
Deprem, sel, yıldırım gibi rutin doğa olaylarının bir afet olarak değerlendirilebilmesi için bir
insan topluluğunu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemesi gerekmektedir. Günümüz itibariyle bu
toplulukların büyük kalabalıklar halinde yaşadıkları mekânlar kentleri oluşturmaktadır. Kentler, canlı
varlıklar gibi, doğan, büyüyen ve ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel yapıları sürekli olarak değişen
toplumsal birimlerdir. Birçok kişinin bir arada yaşadığı nüfusun, sosyal, kültürel ve ekonomik
faaliyetlerin yoğun olduğu kentsel alanlar diğer sorunlarla birlikte afetlere karşı oluşabilecek ve
önceden kestirilmesi zor riskler barındırmaktadır (Genç, 2007: 349).
Etkin bir planlama yapılmadan, kentlerin tüm yetersizlikleri ile büyümeleri gerçek birer risk
alanı oluşturmaktadır. Sağlıksız binalar, plansız yerleşmeler, zemin etüdü iyi yapılmayan ve yerleşime
uygun olmayan alanların yerleşime açılması ile ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik yapılardan
doğan sorunlar kentsel alanda hasar görebilirlik ve risk faktörlerini artırmaktadır (Kentleşme Şurası,
2009). Bu özellikler ve modernizmin ve sonrasının etkileri ile toplumların gittikçe risk faktörü haline
gelmesi, Beck’in (1986: 21) değimiyle ‘risk toplumu’ nu oluşturmaktadır.
Kentlerin nüfusunun hızla artması, sağlıksız kentleşmeler, yerleşim yerlerinin jeolojik ve
coğrafi özellikleri, kentin sosyal yapısı ve gelişmişlik düzeyine bağlı olarak afetlerin algılanma düzeyi
gibi başlıklar altında incelenebilecek sorunlar kentsel riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bu riskler,
meydana gelebilecek bir afet sırasında ve sonrasında can ve mal kayıplarını artırıcı etki yapabilecek
niteliktedir ve kentlerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır (Genç, 2005: 54). Bu bağlamda riskleri
azaltıcı ve afet kayıplarını önleyici adımlardan biri olarak kentsel dönüşüm bir seçenek olarak öne
çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm en genel anlamıyla kentsel alandaki sorunların çözümünü sağlamayı
amaçlayan ve dönüşüme uğrayan bölgelerin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel
koşullarına/sorunlarına etkin ve kalıcı bir çözüm sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir vizyon ve eylem
olarak tanımlanmaktadır (Thomas, 2003: 13). Kentsel dönüşüm birden fazla işlev ve farklı eylem
biçimleri olan bir uygulamadır. Bunlar, Eski olanının yıkılarak yeniden yapılmasını içeren kentsel
yenileme (urban renewal) (Tekeli, 2003: 5); çeşitli sebeplerle çöküntü bölgesi haline gelen kentsel
alanlarda yeni bir dokunun oluşturulması veya mevcut durumun iyileştirilmesini içeren yeniden
oluşum (regeneration) (Özden, 2000: 257); yetersiz altyapıya sahip kentsel alanların, nispeten sınırlı
yatırımlarla daha sağlıklı bir çevre haline getirilmesini ifade eden sağlıklaştırma (sanitation); sosyal,
ekonomik, kültürel veya fiziki açılardan çöküntü sürecine giren kentsel alanlarda, bu sürece neden
olan sebepleri tespit edip ortadan kaldırmak ya da değiştirme sonucunda hayata yeniden döndürülmesi
olarak yeniden canlandırma (revitalization)(McDaniel, 2010: 45); tarihi, kültürel ve doğal
gayrimenkullerin kentlerin gelişmesi sonucu zarar görmelerini önlemek ve bulundukları çevreyi
olduğu gibi muhafaza edebilmek için yasal düzenlemeler yapılmasını öngören kentsel koruma (urban
conservation) (Engin, 1997: 13); Sosyal ve kültürel açıdan bozulmaya ve çöküntüye uğramış, bunun
sonucu olarak da fiziki çevresi tahrif olmuş kentsel alanlarda, özellikle de tarihi kent parçalarında
sosyal yapının ıslah edilmesi olarak soylulaştırma (gentrification) (Özden, 2000: 257) ve kentsel
bozulmalar başlamış olmasına rağmen, kendine has niteliklerini henüz kaybetmemiş olan kentsel
alanların eski haline kavuşturulmasını ifade eden eski haline getirme (rehabilitation)(Özden, 2000:
257) olarak sayılabilir.
Türkiye özelinde kentsel dönüşümün gelişimi incelendiğinde, ülkeye özgü kentleşme
özellikleri ve sorunları ile yakından ilişkili olduğu söylenebilmektedir. Aşırı nüfus yığılmaları, afet
tehlike ve riskleri, yanlış yer seçimi kararları gibi çeşitli nedenler bu sorunlara yol açmaktadır (Genç,
2008: 116). Türkiye’de kentsel dönüşüm tarihsel süreçte değerlendirildiğinde, Osmanlı döneminden
itibaren yangın ve depremler sonrası yeniden inşa uygulamalarının olduğu görülmektedir. Günümüze
gelen süreçte, yaşam kalitesi düşük kentsel alanların sağlıklaştırılması, yeni merkezi alanlar
oluşturulması gibi dönüşüm uygulamaları ile devam etmiştir. Son dönemde ise süreç içerisinde
kentlerde oluşan ve riskli yapı olarak değerlendirilen gecekondular ve afet riski olan alanların
dönüşümüne yönelik uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Dönemler bazında incelendiğinde kentsel
dönüşüm uygulamalarını 1950-1980, 1980-2000 ve 2000 yılı sonrası olmak üzere üç ayrı döneme
ayırmak mümkündür (Özer, Yönten ve Yılmaz, 2013). 1950’li yıllarla birlikte Türkiye’nin sosyoekonomik yapısında yaşanmaya başlayan gelişmeler ile kentleşme hızı ve kentsel nüfus artmış, bu
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durum kentlerin hızlı bir dönüşüm sürecine girmesine sebep olmuştur. Yeni kent merkezler ortaya
çıkmış, kentlerin gelişme yönleri değişmiş, rantın artmasıyla da ekonomik ömrünü tamamlamadan
binaların çoğu yıkılarak yerlerine çok katlı yapılar inşa edilmiş, yeşil alanlar ve tarım toprakları gibi
yerleşime uygun olmayan alanlar konutlarla kaplanmaya başlamıştır. Bu dönüşüm sürecinde kentler
plansız gelişmeleri yanında hem doğal, tarihi ve kültürel çevreyi hem de afet risklerini göz ardı ederek
büyümüşlerdir. 1950 ve 60’lı yıllardan itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük kentler bu
dönüşümün simgesi haline gelmiştir (Genç, 2008: 118). Kent merkezlerinde yaşanan dönüşümün yanı
sıra, 1980’li yıllar ve sonrasında kentler, çevrelerine eklenen gecekondu alanları, sanayi bölgeleri,
devlet kurumları, üniversite kampüsleri vd. oluşumlar sebebiyle büyümeye devam etmiş,
gecekondulaşma sorunu bu yıllardan itibaren büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. 2000 ler itibariyle yüksek
gelir grubu kent dışında konut çevreleri oluşturmaya başlamış, gecekondu bölgelerinde istihdam
yapısındaki değişime göre konut biçimleri de değişmeye başlamıştır. Bu kapsamda, toplu konut
kooperatifleri, özel sektörce yapılan lüks konut siteleri ve deprem riski olan alanlarda afet konutlarının
yapımından bahsedilebilir (Ataöv ve Osmay, 2007: 60).
Görülebileceği üzere, risk boyutu temel alındığında kentsel dönüşüm ve afet yönetiminin
hedefleri benzer kabul edilebilir. Fiziksel koşulların iyileştirilmesi, toplumsal, ekonomik, çevresel ve
altyapısal ihtiyaçlara göre, kent parçalarının yeniden geliştirilmesi, çöküntü alanları haline gelen kent
parçalarının yenilenmesi gibi amaçlar herhangi bir afetin meydana gelmesi sırasında muhtemel
kayıpları en aza indirgeyici niteliktedir. Bu bakımdan kentsel dönüşüm uygulanabilir bir seçenek
olarak değerlendirilebilir. Ancak afetler ve riskleri ile mücadele şemsiyesi altında risk altındaki
alanların lüks konutlar ile değiştirilmesinden, daha açık bir anlatımla ranta yönelik bir dönüşüm
planından kaçınmak gereklidir. Yerinde dönüşüm ile risk altındaki alanda yaşayan toplulukların yine
aynı yerde ikamet etmesi ve yerelin ihtiyaçlarına yönelik bir dönüşümün yapılması gereği de önem arz
etmektedir. Bu bağlamda devam eden bölümlerde çalışmanın sınırını oluşturan İzmir’in afet ve kentsel
dönüşüm ilişkisinin incelenmesi hedeflenmektedir.
3. İZMİRİN AFET GEÇMİŞİ VE AFET RİSKLERİ NEDENİYLE KENTSEL
DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
İzmir, Ege denizi kıyılarına kurulmuş ve doğal limanı sayesinde antik çağlardan günümüze
kadar önemli bir ticaret merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. Bu özelliği, İon kentlerinin en erken
dönemlerinden itibaren kentin gelişmesine katkı sunmuş, İzmir’in ekonomik ve kültürel anlamda
zengin bir kent yaşamına sahip olmasına olanak sağlamıştır. Bu özellikleriyle beraber İzmir’in önemli
bir deprem kuşağı üzerinde bulunması başta depremler olmak üzere diğer bazı afetlerin de (yangın vd.)
süreç içerisinde yaşanmasına yol açmıştır (Genç ve Doğan, 2014: 428). Buna rağmen her yıkıcı afetin
ardından şehir yeniden kurulmuş ve bugüne değin gelişimini sürdürmüştür.
İzmir kentinin tarihine ve afet kayıtlarına ilişkin elde edilebilen veriler, arkeolojik çalışmalara,
antik dönem tarihçilerinin aktarımlarına, 16 ve 17. Yüzyıllar itibariyle kenti ziyaret eden seyyahların
araştırmalarına, konsolosluk raporlarına ve 19, 20 ve 21. yüzyıl tarihçi ve araştırmalarının verilerine
dayanılarak elde edilebilmektedir2.
Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte, özellikle 1950’ler ve onu takip eden yıllarda
Türkiye’nin tamamında uygulanan politikalar ve ülkenin sosyo-ekonomik yapısındaki değişimler ile
köyden kente göç ve gecekondulaşma olgusu İzmir’de de yaşanmış; diğer büyük kentlerde olduğu gibi
plansız gelişmenin yanında hem doğal, kültürel ve tarihsel çevreyi hem de afet risklerini göz ardı
ederek kontrolsüz bir şekilde büyüme eğilimi göstermiştir (Doğan, 2016: 91). Zaman zaman
heyelanların yaşandığı, Bakanlar Kurulu kararları ile (1978, 1981, 1998, 2003) afete maruz bölge
olarak ilan edilen ve yapı yasağı olan Kadifekale bölgesi gibi alanlara yerleşimler gerçekleşmiştir.
Strabon (2000) vd. antik dönem tarihçileri ile Oikonomos, K. and Slaars (2001), Cadoux (2003), Doğer (2011),
Tınal (2011) Beyru (2000),Georgelin(2008) gibi İzmir’i ziyaret eden seyyahların notlarını derleyen ve tarih
araştırmalarında bulunan başlıca eserler aktarılabilir. Bunların yanı sıra Çırak (2010), Atik (2014) vd gibi kent
tarihi üzerine yapılmış akademik tez çalışmaları da bu alanda önemlidir.
2
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Afet yönetimi kapsamında, planlı bir şekilde risk belirleme, tedbir alma gibi daha merkezi ve bütüncül
politikalar belirlemeyi hedefleyen 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı (İKBNİP,
2009)’na göre, İzmir’in %39’unun sağlıksız, güvensiz, standartlar açısından yetersiz olduğu tespit
edilmiştir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında
ilan edilen riskli alanlara bakıldığında ise 918,16 hektarlık bir alanı kapladığı ve 97. 950 kişilik bir
nüfusu etkileyeceği öngörülmektedir (ÇŞB, 2016). Belirtilen alanların başta deprem olmak üzere afet
riskleri barındırdığı hem belirtilen planlarda hem RADIUS projesinde hem de İzmir Deprem
Senaryosu ve Master Planı’(İDSMP, 2000) nda ortaya çıkmıştır. Bu alanların afetleri önleme ve
risklerin azaltımı kapsamında yenilenmesi amacıyla yapılacak kentsel dönüşüm uygulamaları
çerçevesinde, İKBNİP’de 15 adet ‘Sağlıklaştırma-Yenileme’ Program Alanı belirlenmiştir. Planda
bahsedilen alanlar incelendiğinde İzmir’in 10 farklı ilçesinde farklı büyüklüklerde alanları kapsadığı
görülebilmektedir. Belirtilen bölgeleri temel alarak, İzmir Büyükşehir Belediyesince, Uzundere,
Ballıkuyu, Ege Mahallesi, Bayraklı, Aktepe-Emrez, Örnekköy, Kadifekale ve Yeşildere Kentsel
Dönüşüm Projeleri planlanmış ve herbiri farklı aşamalarda olsa da uygulamaya geçirilmesi yönünde
önemli adımlar atılmıştır. Bunlardan Kadifekale, Yeşildere, Gürçeşme bölgeleri ile ve Uzundere’nin
bazı kesimlerinin heyelan tehlikesi barındırdıkları çeşitli belge ve raporlar tarafından belirtilmiş ve
riskli alanlar kapsamında dönüşüm planlanmış veya uygulanmıştır. Geriye kalan bölgeler ise 1. Derece
deprem bölgesi üzerinde yer alan İzmir’de meydana gelebilecek bir deprem sonrası, riskli yapı
kapsamında değerlendirilmekte, sağlıksız yerleşmeler sonucunda yıkılması ve yerinde dönüşümün
yapılması planlanan alanları ifade etmektedirler.
İzmir’in afet risklerine ve kentsel dönüşüm ihtiyacına yönelik olarak sayılan belge ve raporlar
ile belirlenen alanlara ilişkin teknik bilgiler yukarıda verilmiştir. Bunun yanı sıra bu politikaları yapan
ve uygulayanlar ile politikalardan etkilenenlerin, kentsel dönüşümün afete yönelik olarak yapılıp
yapılmadığına yönelik algıları, işbirliğinin ve katılımın boyutu gibi değişkenlerin de incelenmesi
çalışmanın tüm yönleri ile aydınlatılmasına katkı sunacaktır. Bu bağlamda devam eden bölümde
İzmir’de kentsel dönüşüm uygulamalarının afetlere yönelik olarak alan araştırması ile incelenmesine
çalışılacaktır.
4. POLİTİKA YAPICI VE UYGULAYICILARIN GÖZÜNDEN İZMİR’DE AFET
RİSKLERİNİ AZALTIM AMAÇLI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ3
Bu bölüm altında, İzmir’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm proje ve alanlarına yönelik
olarak, politika yapıcı ve uygulayıcılar ile politikalardan etkilenenlere dönük gerçekleştirilen, Sendai
Afet Risk Azaltım Çerçevesi’(SFDR, 2015)nin yol gösterici ilkeleri kapsamında uygulanan yarı
yapılandırılmış görüşmelerin içeriği ve bulguları incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
4.1.Alan Araştırmasının İçeriği
Alan araştırması, İzmir İli bütününde 6306 sayılı Kanun kapsamında 918,2 hektar, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında 305,47 hektar olmak üzere toplam 1223,67 hektarlık
“Riskli Alan / Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı” ilanı kapsamında gerçekleştirilen, Bayraklı,
Kadifekale, Yeşildere, Aktepe-Emrez, Uzundere, Örnekköy, Ballıkuyu, Ege Mahallesi kentsel
dönüşüm alanlarını kapsamaktadır.
Çalışma kapsamında yapılan alan araştırmasında, nitel araştırma tekniğine bağlı kalınmış4,
seçilen çalışma alanlarında verilerin toplanması için görüşme yöntemi kullanılmıştır 5. Bu çerçevede,
Çalışmanın bu bölümü, Arş.Gör.Bulut DOĞAN tarafından, Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ’in danışmanlığında
hazırlanan ‘Afet Riski Nedeniyle Kentsel Dönüşüm: İzmir Örneği’ adlı Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.
4
Nitel araştırma yöntemi, insanların kendileri ve diğerleriyle olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayan, etnografi,
biyoloji, fenomenoloji, olay incelemesi ve yerleşik teori gibi karşılıklı iletişim stratejilerinin kullanıldığı bir
araştırma yöntemdir. Nitel araştırma yöntemlerinin başlıcaları: görüşme, gözlem, odak grubu görüşmesi ve içerik
incelemedir (Böke, 2009: 16)
3
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2015 yılı Aralık ayı içerisinde İzmir’de kentsel dönüşüm politikalarının yapılması ve uygulamasında
etkin görev alan İzmir Valiliği Çevre ve Şehricilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve başkanlığa bağlı olarak kentsel
dönüşüm ilan edilen bölgelerde faaliyet gösteren iletişim ve tanıtım ofislerinden 10 yetkili ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 4.1. Görüşülen Kişi ve Kurumlar (politika yapıcı ve uygulayıcılar)
Görüşülen Kurum

Görüşülen
Kişi Sayısı

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel
Dönüşüm Şubesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire
Başkanlığı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm iletişim ve
tanıtım ofisleri
Toplam

3
2
5
10

Bu kurum ve kuruluşlar (ve yetkilileri), İzmir’de kentsel dönüşümü planlanması ve
uygulanmasından birinci derece sorumlu olmaları nedeniyle tercih edilmiştir. 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görev alırken, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.
maddesi ile de İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, kentsel dönüşüm
projelerini yönlendirmektedirler. İletişim ve tanıtım ofisleri ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından planlanıp uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde tanıtım, tespit ve uzlaşma görevlerini
üstlenmektedir. Bahsedilen görevleri icra ediyor olmaları, İzmir’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm
uygulamalarının Sendai Afet Risk Azaltımı Çerçevesi (SFDR,2015) kapsamında araştırılması
sırasında bu kurumların yetkilileri ile görüşülmesinin temel nedenidir.
Çalışma kapsamında ayrıca 2015 Aralık ayı içerisinde, politikalardan birinci derecede
etkilenen kentsel dönüşüm alanlarında yer alan, Kadifekale, Yeşildere, Ballıkuyu, Ege, Örnekköy,
Cengizhan, Fuat Edip Baksı, Alpaslan, Uzundere, Aktepe ve Emrez Mahallelerinin Muhtarları ve
Mimarlar Odası, Örnekköy Roman Derneği, Emrez Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği ve Yarımasır
Kooperatiflerinden toplam 14 katılımcı ile görüşme yapılmıştır.
Çizelge 4.2: Görüşülen Kişi ve Kurumlar (politikalardan etkilenenler)
Görüşülen
Görüşülen Kurum
Sayısı
Aktepe Mahallesi Muhtarlığı
Emrez Mahallesi Muhtarlığı/ Emrez Kentsel
Dönüşüm Derneği

Kişi

1
1

Uzundere Mahallesi Muhtarlığı

1

Kadifekale Mahallesi Muhtarlığı

1

Yeşildere Mahallesi Muhtarlığı

1

Ballıkuyu Mahallesi Muhtarlığı

1

Görüşme yöntemi, nitel araştırma yöntemleri içerisinde en sık kullanılanlardan biridir Görüşme, önceden
hazırlanmış soruların sistematik bir biçimde görüşülene sorulması ve cevap alınmasını öngören sosyal bir
etkileşim olarak nitelendirilebilir. Yüz yüze, internet, telefon vd. aracılığı ile yapılabilir. Yapılandırılmış, yarı
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üç çeşit görüşme türü vardır (Demir, 2009: 279).
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Ege Mahallesi Muhtarlığı

1

Örnekköy Mahallesi Muhtarlığı

1

Fuat Edip Baksı Mahallesi Muhtarlığı

1

Cengizhan Mahallesi Muhtarlığı

1

Alpaslan Mahallesi Muhtarlığı

1

İzmir Mimarlar Odası

1

Örnekköy Roman Derneği

1

Yarımasır Kooperatifi
Toplam

1
14

Kentsel Dönüşümün planlandığı ve uygulandığı mahallelerin muhtarları, hem mahalle sakini
olmaları ve dolayısı ile belirlenen projelerden kendilerinin de etkilenecek olması hem de planlayıcı ve
uygulayıcı kurumlar olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile temas
halinde olmaları açısından önem arz etmektedirler. Bu sebeple kentsel dönüşümde önemli bir aktör
olarak görülen muhtarlar ile görüşülmüştür. Oda, dernek ve kooperatifler ile ise kentsel dönüşüme
örgütlü katılımın düzeyinin ölçülebilmesi amacıyla görüşülmüştür.
Hem politika yapıcı ve uygulayıcılar hem de politikalardan etkilenenler ile görüşme yapılması
ile bu iki grup arasındaki afet riskleri ve kentsel dönüşüme dair farkındalıkları ve kentsel dönüşüm
sürecine dair motivasyonları ile katılımcılık düzeyi belirlenebilecektir. Bu sayede politika yapıcı ve
uygulayıcılar tarafından uygulanan bir politikanın, etkilenenler tarafından nasıl algılandığı da
ölçülmeye çalışılmıştır.
Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi’nin yol gösterici ilkeleri kapsamında, politika yapıcı ve
uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile yapılan görüşmelerde, katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği6 ile 10 adet soru sorulmuş; politikalardan etkilenen kurum ve kuruluşların temsilcilerine ise
aynı teknik ile 5 adet soru sorulmuş ve düşünceleri alınmıştır. Sorulardan elde edilen cevaplar not
edilmiş, betimsel ve sistematik analiz ile değerlendirilmiştir7.
Çalışma sırasında rehber döküman olarak kullanılan ve soruların uyarlanması ile yarı
yapılandırılmış görüşmelerde kullanılan ve afet yönetiminde 2015-2030 yılları arasında bir yol haritası
çizen Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi (SFDR, 2015)’nin yol gösterici ilkeleri, aşağıda
sıralanmıştır:


Devletlerin başlıca sorumluluğu işbirliği yolunu da içererek afet risklerini önlemek ve
azaltmak.



Merkezi hükümet ve ulusal yetkililer, sektörler, paydaşlar arasında ulusal koşullara uygun
olarak sorumluluğu paylaşmak.
Gelişme hakkını da kapsayan bütün insan haklarını korurken ve geliştirirken insanları ve
onların varlıklarını korumak.
Toplumun tümünden katılım sağlamak.




Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, belirli bir sistematik ve yapı çerçevesinde, görüşme klavuzu takip
edilerek açık uçlu sorular ile yapılan görüşmeleri ifade eder (Demir, 2009: 279).
7
Betimsel analiz ile farklı kişilerin aynı soru hakkındaki düşüncelerinin görüşlerden elde edildiği tarzda
aktarılması esastır. Betimsel analiz: çerçeve oluşturma, çerçeveye göre verilerin işlenmesi, Bulguların
tanımlanması ve yorumlanması süreçlerini içerir (Altunışık vd. 2010: 322)
6
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Ulusal ve yerel düzeylerdeki yürütme ve yasama niteliğindeki bütün devlet kurumlarının
tam katılımını sağlamak.
Kaynaklar, teşvikler ve karar verme sorumlulukları yoluyla uygun görüldüğü şekilde yerel
otoriteleri ve toplulukları yetkilendirmek.
Çoklu-tehlike yaklaşımını kullanırken karar verme sürecini kapsayıcı ve risk-bilinir[veya
risk bilgisini dikkate alır] kılmak.
Afet risk azaltımı ve sürdürülebilir kalkınma, planları, uygulamaları ve mekanizmalarının
farklı sektörler boyunca uyumu.
Riskleri azaltmak için önlemler belirlenirken afet risklerinin yerel ve spesifik
karakteristiklerini dikkate almak.
Öncelikli olarak afet sonrası müdahale ve kurtarmaya dayanmak yerine altta yatan risk
faktörlerinin maliyet-etkin biçimde yapılacak yatırımlar yoluyla üzerine gitmek.
Afet riski oluşumunu engellemek ve mevcut riski azaltmak için “Yerine daha iyisini inşa et”
Küresel ortaklığın ve uluslararası işbirliğinin kalitesi etkili, anlamlı ve güçlü olmak için
önemlidir.
Gelişmiş ülkelerin ve ortaklarının gelişmekte olan ülkelere olan desteğini onlar tarafından
tanımlanan ihtiyaçlar ve önceliklere göre tasarlamak.


Görüşmelerde, sorulan sorular sonucunda alınan cevaplar, İzmir’de kentsel dönüşüm sürecine
ilişkin elde edilen dokümanlar ve Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesi (SFDR, 2015) gibi uluslararası
belgelerce belirlenen (ve yukarıda sayılan) ilkeler etrafında riskli alanlarda ve kentsel dönüşüm alanı
ilan edilen bölgelerde afet risklerinin azaltımı, mülkiyet ve kişilik haklarının korunması, sürece
katılım, kurumlar ve politikalar arası eşgüdüm, kaynak ayrımı, sivil toplumun desteklenmesi gibi
faktörler çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya yönelik bulgular ve
değerlendirilmesi aşağıdaki bölümlerde yapılmıştır.
4.2. Alan Araştırmasının Bulguları
Alan araştırmasının amacı, içeriği, kapsamı ve sınırlılıkları doğrultusunda yapılan literatür
taraması ve görüşmeler kapsamında öncelikle İzmir’de Kentsel Dönüşüm konusunda, ilgili
birimlerinin koordinasyon, işbirliği ve sorumluluk paylaşımları bağlamında bazı değerlendirmeler
yapmak yerinde olacaktır. İzmir’de kentsel dönüşüm hem 5393 sayılı Kanunun 73. maddesine göre
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce hem de 6306 sayılı Kanun çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmektedir. Bu durum il genelinde yapılan kentsel dönüşümde iki farklı
anlayış ve uygulamanın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır; yapılan görüşmeler de bu durumu
doğrulamaktadır. Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan dönüşüm kapsamında, dönüşümün yapılacağı
alanlar için onay alınması dışında merkezi yönetim ile bir ilişki kurulmaması yerelin sorunlarının
yerelde çözülmesi bakımından olumlu olarak değerlendirilebileceği gibi, kurumlar arası
koordinasyonun sağlanması bakımından bir eksiklik olarak görülebilir. Yine koordinasyon
çerçevesinde bakıldığında, Karabağlar İlçesi’nde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi’nce kentsel
dönüşüm yapılmak istenen fakat daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Uzundere’de
yaptığı proje kapsamına alınan ‘Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm Projesi’ gibi uygulamalar kurumlar
arası iletişimin yeterliliği konusunda soru işaretleri ortaya çıkarmaktadır. Bununla beraber Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nün İzmir genelinde yer alan belediyeler ile
düzenlediği geniş kapsamlı toplantılar ise koordinasyon adına olumlu bir durum olarak
değerlendirilebilecek bazı etkinliklerdir.
Karar birimleri ile uygulayıcıların uyumu da incelenmeye çalışılmıştır. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nce, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı teşkil edilmiştir. Bu kurum ve kuruma bağlı
iletişim ve tanıtım ofisleri, planlama, tespit, uzlaşı gibi işlemleri gerçekleştirmektedirler. Büyükşehir
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Belediyesinin, 5393 sayılı kanun çerçevesinde merkezi yönetim ile kentsel dönüşüm konusunda onay
alma sürecinde temas etmektedir. Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren ilçe
belediyeleriyle ise sürekli veri alışverişinde bulunulduğu, ilçe belediyelerinin yetkililerinin kıymettakdir komisyonlarında yer aldıkları ve uzlaşma sürecinde de rol oynadıkları ifade edilmiştir. Ancak,
ilçelerde yer alan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yetkinin Büyükşehir Belediyesinde olduğu
görülmüştür. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ise merkezi yönetimin taşra teşkilatı
olarak görev almasının doğal sonucu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla tam bir uyum içerisinde
bulunulduğu anlaşılabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Müdürlüğün kentsel dönüşüme dair
aldıkları kararların ve planların askıda tutulduğu, internet sitelerinden yayınlandığı ve diğer birim ve
ilgililer ile bu şekilde de haberleşmenin sağlandığı da bu doğrultuda gözlemlenmiştir.
Politika yapıcı ve uygulayıcı kurumların ‘Küresel ortaklığın ve uluslararası işbirliğinin kalitesi
etkili, anlamlı ve güçlü olmak için önemlidir’ ve Gelişmiş ülkelerin ve ortaklarının gelişmekte olan
ülkelere olan desteğini onlar tarafından tanımlanan ihtiyaçlar ve önceliklere göre tasarlamak’ ilkeleri
kapsamında İzmir’de yapılan kentsel dönüşüm projeleri bağlamında küresel aktörler ile ilişkilerine
baktığımızda, yapılan görüşmelere göre ilişkilerin güçlü olmadığı görülmektedir. Türkiye’nin katıldığı
uluslararası etkinlikler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşümün uluslararası
örneklerini incelediği birimler dışında; yerel ölçekte, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın
kuruluşunda personelin eğitimi açısından uluslararası etkinliklere katılımın sağlanması gibi faaliyetler
yapıldığı beyan edilmiştir.
Karar alma süreçlerine tüm kesimlerin katılımı ile ilgili sorular, sürece katılım konusunun
her kademede nasıl algılandığının ölçülebilmesi amacıyla hem politika yapıcı ve uygulayıcı kurumlar
hem de politikalardan etkilenenlere yöneltilmiştir. Böylece katılımın düzeyi iki taraflı ölçülmeye
çalışılmıştır.
Kentsel dönüşüm proje alanı olarak belirlenen yerlerde özellikle yerinde dönüşüm yapılacak
alanlarda projenin oluşturulması ve değerlendirilmesi konusunda o yörede yaşayan halkın sivil toplum
kuruluşlarıyla ve bireysel olarak katılım göstermesi önem arz etmektedir. Bu sayede dönüşümün
yapılacağı yerde yaşayanların beklentilerinin yetkililere iletilmesi ve taleplerinin uygulanması,
projelerin sahiplenilmesi ve yerelin ihtiyaçlarına göre evirilmesi gibi olumlu etkiler oluşabilecektir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen, örneğin Ege Mahallesi Projesi’nde, bahsedilen
durumun kısmen yaşandığı hem Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı hem de mahallenin muhtarı
tarafından beyan edilmiştir. Bu kapsamda projelerin öncelikle bir danışma kurulu tarafından
incelenmesi ardından halkın beklentileri doğrultusunda revize edilmesi önemli bir uygulama olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kurumlarca yapılan anket çalışmaları da projelerin
oluşturulması ve uygulanması sürecinde önem arz etmektedir. Bir örnek olarak, Bayraklı İlçesi’nde
gerçekleştirilen ve Bayraklı Belediyesi Stratejik Planı’nda yer alan anket sayılabilir (BSP, 2010). 22
mahalleden 1004 kişiyle yüzyüze görüşülerek yapılan anket çalışması ile kent sakinlerinin planlanan
kentsel projelere bakış açısı ve kentsel dönüşüme karşı düşünceleri ölçülmeye çalışılmıştır. Buna göre,
katılımcıların %38,2’si kentsel dönüşüme olumlu bakarken; %17,4 ‘ü kısmen desteklemiş, %17,4 ‘ü
çekimser kalmıştır.
Yine katılımcılık çerçevesinden bakıldığında kentsel dönüşüm alanlarında yer alan ve
Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan iletişim ve tanıtım
ofislerinin konumu ve bilinirliği de tartışılması gereken konulardandır. Özellikle muhtarlar ile yapılan
görüşmelerin ardından bu ofislerin bilgi verme ve uzlaşma görüşmelerinin yapılabildiği alanlar olması
bakımından önem arz ettiği fakat ofislerde verilen bilgilerin yüzeysel kaldığı ve halkın yeterli bilgi
alamadıkları belirtilmiştir.
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Görüşmeci: ‘…Tam olarak nasıl bir bina, kullanımı nasıl olacak, bana hangi daire
düşecek, komşularımla beraber mi olacağım gibi sorular kapsamında yeterli bilgi verilmiyor.’
Buna karşılık, yapılan görüşmelerde hem iletişim ve tanıtım ofislerinin yetkilileri hem de
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, olabildiğince fazla görüşme yaparak bilgilendirmeye önem
verdiklerini belirtmektedirler. Görüşmeler sırasında sorulan sorular aracılığı ile projelere yönelik
olarak görece bilgi edinilmesine rağmen hak sahipliği devreye girdiğinde biraz daha detaylı bilgiye
ihtiyaç duyulacağı açıkça görülmektedir.
Yerel otorite ve toplulukların güçlendirilmesi, Sendai Afet Risk Azaltım Çerçevesinin,
‘Kaynaklar, teşvikler ve karar verme sorumlulukları yoluyla uygun görüldüğü şekilde yerel otoriteleri
ve toplulukları yetkilendirmek/güçlendirmek’ ilkesi çerçevesinde İzmir’de kentsel dönüşümü
planlayan ve uygulayan kurumlar bazında sorulmuş, etkilenenler açısından da sorulan sorular ile
değerlendirilmiştir. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir Kalkınma Ajansı destekli
‘Cennetçeşme Kent İle Bütünleşiyor’ sosyal kalkınma projesi, istihdama yönelik olarak adımlar atması
kalorifercilik, konfeksiyon, yaşlı ve hasta bakımı gibi meslek edindirme kurslarının yanı sıra okuma
yazma dikiş nakış gibi kursların verilmesi ile kişisel gelişimin sağlanmasına yönelik adımların atıldığı
görülmektedir. Ancak bu çalışmaların artırılması gerekmektedir. Ayrıca projelerin, planlanması,
uzlaşma ve uygulama aşamalarına, yerel halkın, derneklerin ve kooperatiflerin katılımının sağlanmaya
çalışılması, yerel otorite ve toplulukların güçlendirilmesi adına önemlidir. Bu kapsamda,
politikalardan etkilenenler ile yapılan görüşmelerde, yerel dernekler, kentsel dönüşüme yönelik
kurulan dernekler ve kooperatifler ile daha etkin katılım sağlamaya çalıştıkları da görülebilmektedir.
Kentsel dönüşüm projelerinin yapılacağı alanların belirlenip projelendirilmesi sürecinde risk
faktörlerini belirlemek ve riskleri azaltırken de yerel özellikleri dikkate almak, projelerin
risklerin azaltılması amacına ulaşmasında önemli birer başlıktır. İzmir’de gerçekleştirilen dönüşüm
projelerinde risklerin belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların yer aldığı üst ölçekli nazım
imar planları kentsel dönüşüme yönelik birer rehber olarak kullanılmış, proje alanları burada belirtilen
riskli alanlarda oluşturulmuştur. Ayrıca jeolojik etüt raporları ve Bakanlar Kurulu kararları ile
Kadifekale ve Yeşildere gibi alanların afete maruz bölge olarak belirlenmesi de bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Yerel risklerin dikkate alınması konusunda ise Ege Mahallesi ve Örnekköy
Projelerinde beklentilere yönelik olarak projelerin revize edilmesi olumlu örnekler olarak öne
çıkmaktadır. Belirtilen başlık altında politikalardan etkilenenler arasında farklı görüşler ortaya
çıkmaktadır. Bazı mahallelerde, şu an yapılan dönüşüm girişimlerinin yerel özellikleri dikkate almak
değil bölgelerde yer alan gecekondu alanlarının tasfiye edilmesine yönelik olduğu algısının varlığı,
bazılarında ise tam tersi bir düşünce olarak yapılacak dönüşümün mahallelerde yaşayanların yaşam
tarzına uygun riskleri azaltan bir yapıyı oluşturduğu fikri paylaşılmıştır.
Görüşmeci: ‘Biz burada havuzlu villalar istemiyoruz. Sağlam, çoluk çocuğumuzla insanca
yaşayabileceğimiz yerler istediğimizi söyledik. Mahallemizde yaşayanların neredeyse yüzde 80’i
asgari ücretle geçiniyor. Bu kapsamda yapılacak projeler uygun ve isteklerimiz doğrultusunda
görünüyor.’
Devam eden sorularda ise kentsel dönüşüm sonucu oluşacak yapıya dair beklentiler
kentsel dönüşümü uygulayan ve etkilenenlere sorulmuştur. Politika yapıcı ve uygulayıcılar üzerinde
çalışılan kentsel dönüşüm alanlarının neredeyse %90‘ının kaçak, sağlıksız yapılaşmanın olduğu
alanlar olduğunu; afet riski altında, denetimsiz, hesaplamalara ve mevzuata uygun olmayan alanların,
standartlara uygun hale getirilmesine çaba gösterdiklerini belirtmişlerdir. Politikalardan etkilenenler
ise genel olarak daha risksiz bir yapı oluşabileceğini kabul etmekle beraber dönüşüm sonucu
mahallelerinden ayrılmak zorunda kalma ihtimali, ekonomik riskler ve buna bağlı olarak dönüşüm
sonrası borçlanma ile ortaya çıkabilecek sorunlar gibi başlıklar altında çekincelerini sıralamaktadırlar.
Buna ilişkin değerlendirmelerin bazıları aşağıda yer almaktadır.
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Görüşmeci: ‘Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde ve halkın lehine yapıldığı takdirde kentsel
dönüşümün daha iyi olacağını düşünüyorum ancak bir risk ortadan kaldırılırken başka riskler
oluşturulmamalıdır. Afet risklerinden kurtulup, sosyal ve ekonomik riskler ile karşı karşıya kalmak bir
çözüm değildir.’
Görüşmeci: ‘Bu durum yerel yöneticilere bağlı(…) İmar sürecinde kontrol ve denetim
mekanizmaları iyi olursa neden olmasın? Belediye yapı denetimi konusunda işi sıkı tutmazsa vatandaş
tek başına müteahhit firmalara karşı bu durumla başa çıkamaz. Bu nedenle Belediye bu işin takipçisi
olmalıdır.’
Görüşmeci: ‘Kentsel dönüşüm projelerinden önce diğer öncelikli altyapı alanları gözden
geçirilmeli, ulaşım ve altyapı sorunları aşılmalıdır. Ancak bu şekilde başarıya ulaşılabilir. Ayrıca
metronun yer altına alınması bu aşamada yapılacak en olumlu şeydir.’
Görüşmeci: ‘İki seçenek var burada… Ya halkın istekleri doğrultusunda ve lehine
sonuçlanacak bir kentsel dönüşüm ya da rantsal dönüşüm. Bu bölge dünyada sayılı bir çekim merkezi
olacak olsa bile eğer biz burada oturmaya devam etmeyip dışardan izleyeceksek bu dönüşüm bizim
için bir anlam ifade etmeyecektir.’
Görüşmeci: ‘21. Yüzyılın bütün kentlerinin gereksinimlerini karşılayan ve tüm donatılarına
sahip, öncelikle iyi bir mimarlık ürünü olan, sağlıklı yaşam çevresinin oluşturulduğu bir alan
oluşturmak gereklidir. Bunun yerine iki katlı evlerin yıkılıp yerinde TOKİ’den hallice 8,10 katlı evlerin
yapılması kentsel dönüşüm değil olsa olsa rantsal dönüşüm olabilir.’
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu çalışma ile son 30- 40 yılda, afet yönetimi anlayışında yaşanan değişimler ile afet
risklerinin azaltılması kapsamında kentsel dönüşümün uygulanabilirliği İzmir özelinde yapılan bir alan
araştırması ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, genel olarak afet yönetimi ve kentsel dönüşüm
ile İzmir’de gerçekleştirilmekte olan kentsel dönüşümün riskler ve afetler ile ilişkisi
değerlendirildiğinde, iyi bir afet yönetimi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve çözüm önerileri şu
şekilde sıralanabilir:





Afet risklerini anlamak birincil öncelik olmalıdır.
Afet Risklerini yönetebilmek için çeşitli düzeylerde paydaşların katılımı sağlanmalı ve
buna uygun politikalar formüle edilmelidir,
Afetlere karşı Dirençliliği artırabilmek için afet öncesi risklerin azaltılmasına ve buna
bağlı olarak risk yönetimine yatırım yapılmalıdır,
Afet yönetim döngüsü içerisinde yer alan yeniden inşa, iyileştirme uygulamalarına önem
vermek ve bu süreçte daha sağlıklı alanlar inşa edilmelidir.

Afet risklerini azaltma kapsamında yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları için ise şunlara
dikkat edilmelidir:
 Kentsel dönüşüm uygulamalarının tümünde yalnızca fiziksel yenilemeyi değil, kapsamlı
bir sosyokültürel programı ve yerel kalkınmayı içermeli, katılımcılığı öne alacak şekilde
hayata geçirilmelidir,
 Afet riskleri nedeniyle yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarında kurumların ve
mevzuatın uyumlu olmasına çalışılmalıdır. Bu kapsamda yerel yönetimler ile merkezi
yönetim arasında koordinasyon geliştirilmelidir,
 Dönüşüm yapılacak alanlarda risklerin belirlenmesinde, jeolojik etütler, deprem master
planları, nazım imar planları dikkate alınmalı, yerel riskler göz ardı edilmemelidir,
 Karar ve uygulama süreçlerinde toplumun tüm kesiminin katılımı sağlanmalı yerel
otoriteler ve topluluklar güçlendirilmelidir,
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Daha sağlıklı bir dönüşümün yapılabilmesi için, dünya ölçeğinde afetler nedeniyle daha
önce yapılan projeler incelenmeli, gerekirse uluslararası kuruluşlar ile de işbirliği
geliştirilmelidir,
Dönüşüm yapılan alanlarda afet risklerinin önüne geçilirken sosyal risklerin de
oluşmaması için önlemler geliştirilmeli, yerelde yaşayan halkın ihtiyaçları yaşam
standartları ve beklentilerine göre sosyal dönüşümün de hayata geçirilmesine çalışılmalı,
kişilik ve mülkiyet hakları korunmalıdır.

‘İzmir’de gerçekleşen kentsel dönüşüm uygulamaları, afet risklerinin azaltılması amacıyla mı
hayata geçirilmiştir?’ temel sorusu çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında ise; Uzundere,
Kadifekale, Yeşildere ve Gürçeşme Mahallelerinin riskleri içerisinde barındıran alanlarında yapılan
çalışmalar kapsamında, özellikle tamamlanan projelerin risklerin azaltılmasında etkili olduğu
izlenebilmektedir. Bakanlar Kurulu kararları ve jeolojik etüt raporları ile defalarca afet tehlikesi
içerdiği belirtilen (örneğin: Kadifekale) alanlarda yapılan kentsel dönüşüm ile daha önce o bölgede
yaşayan halkın daha güvenli alanlara nakli mümkün olabilmiştir. Ancak nakli yapılan kişilerin sosyal
yaşamları, gittikleri yerlere uyumları, ekonomik işlevleri üzerine ayrıca detaylı bir araştırma yapılması
gereklidir. Kentsel dönüşüm proje alanı olarak belirlenen diğer bölgelerde ise riskli yapı stokunun
eritilmesi, gecekondu alanlarının daha standartlara uygun bir yapıya kavuşturulması afet risklerinin
azaltılmasına yönelik olarak muhakkak beklenen bir sonuçtur. Bu bakımdan daha sağlıklı bir yapının
oluşması beklenmektedir. Bununla beraber politika yapıcı ve uygulayıcıların, projelerin oluşturulması
ve uygulanması süreçlerinde yerel halkın önceliklerini değerlendirmesi, beklentilerini gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Ek olarak, görüşmeler yapılırken kullanılan ve Sendai Afet Risk Azaltım
Çerçevesi’nde de yer alan, kişilik ve mülkiyet haklarının korunması, kurumlar ve politikalar arası
eşgüdümün sağlanması, katılımcılık ve sivil toplumun güçlendirilmesi gibi faktörler de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bu kapsamda afetlere yönelik yapılan dönüşüm alanlarında kişilik ve mülkiyet hakları
kapsamında yerelin belirttiği mağduriyetlerin giderilmesi yolunda çalışmalar yapılması, oluşacak
rantın halka yansıtılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu konuda mahallelerde kurulan dernek ve
kooperatiflerin faaliyetleri süreç içerisinde önemli bir veri olarak karşımıza çıkabilecektir. Kentsel
dönüşümün yanında sosyal dönüşümün de sağlanması, riskli yapıya yönelik yapılan çalışmalar
sırasında yalnızca arsa ve tapulu alan hesaplaması değil yörede yaşayan tüm halkın mağduriyetlerinin
giderilebileceği bir hesaplama yapmak önemli olacaktır. Yine ekonomik faaliyetler bazında kentsel
dönüşümün yapılacağı alanlarda bulunan esnafın, süreçte geçimini nasıl sağlayabileceğine yönelik
çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar ile afet risklerinin yanı sıra sosyal risklerin de önüne geçilmesi
sağlanabilecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden neredeyse
bağımsız olarak ve farklı bir şekilde dönüşümleri gerçekleştirdiğini söyleyebilmek mümkündür.
Uygulayıcı kurumlarla ve etkilenen mahallenin muhtarları ile yapılan görüşmeler ve sahada yapılan
incelemeler bu sonuca varmayı kolaylaştırmaktadır. Durumun bir etkisi olarak, Büyükşehir’in mi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün mü yoksa müteahhitlerin mi kentsel dönüşümü gerçekleştirdiği
veya gerçekleştirmesi gerektiği noktasında kafa karışıklıkları yaşanmaktadır.
Kurumların küresel aktörler ile ilişkileri konusunda ise merkezi yönetim vasıtasıyla
uluslararası toplantılara katılımın sağlandığı ve modern ve bütünleşik afet yönetim politikalarına uyum
konusunda gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir. İzmir’in süreç içerisinde Radius projesi içerisinde
yer alması da önemli bir faktör olarak belirlenmektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm konusunda da Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı içerisinde İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki örnekleri inceleyen bir birimin
olması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının ise kuruluş aşamasında
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personelin eğitimi, afet yönetimi ve kentsel dönüşüm süreçlerinde günceli takip edebilmek vb. amaçlar
ile çalışanlarını yurtdışındaki etkinliklere göndermesi önemlidir.
Sivil toplum açısından bakıldığında ise mahallelerde yer alan derneklerin bilgilendirme ve
bilgi paylaşımı konusunda daha fazla rol alması halk arasında dönüşümün bilinirliği açısından önem
arz etmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere dönüşüm yapılan mahallelerde kurulan sivil toplum
kuruluşları, kentsel dönüşüm sürecinde hakların korunmasına katkı vermektedir ve bu açıdan
önemlidir.
Sonuç olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de kentsel dönüşüm uygulamaları
yapılmaya devam etmektedir. Başta depremler olmak üzere, afetlerden tarih boyunca etkilenmiş olan
İzmir’de bu dönüşümün uluslararası belgelerce belirlenmiş rehber ilkeler doğrultusunda afet risklerini
en aza indirgerken, katılımcı bir şekilde, yerelin ihtiyaçlarını öne alarak ve yerinde dönüşümü temel
alan bir şekilde yapılması en büyük beklentiyi oluşturmaktadır.
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ŞANLIURFA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM DENEYİMİ: ESKİ SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Hasan YETKİN
İnşaat Mühendisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi A.B.D. Yüksek lisans Öğrencisi
hyetkin63@hotmail.com
ÖZ
Türkiye’de son yıllarda, kent merkezlerinde kalan, işlevini yitiren, köhnemiş yerleşim alanlarının kentsel
dönüşümle temizlenmesi ve kenti modern bir yaşam alanına dönüştürecek projeler gündeme gelmektedir. Kentsel
dönüşüm; eskimiş, kentin kimliğine uymayan ve plansız mekânların yenilenmesi, dönüştürülmesi ve yeniden
kazandırılmasıdır. Şanlıurfa’nın merkezinde yer alan sanayi sitesini taşımayı ve o alanı dönüştürmeyi hedefleyen “Eski
Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi” Şanlıurfa’nın ilk kentsel dönüşüm projesidir. Bu bildiride, Şanlıurfa'da
hâlihazırda sürdürülen eski sanayi bölgesi projesinin özellikle 1. Etaptaki çalışmaları mercek altına alınmakta ve proje
giderlerine katılım oranının hak sahipleriyle anlaşma oranı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Elde edilen bulguların sonraki
kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilir olmasına katkıda bulunacaktır.
Anahtar kelimeler: Şanlıurfa, kentsel dönüşüm, eski sanayi bölgesi, proje gideri, anlaşma oranı

Urban Transformation Experience in Sanlıurfa: Old Industrial Zone Example
Abstract
In recent years in Turkey, remaining in city centers, lost the function of the worn-out settlement areas to be
cleaned with urban transformation and the city will turn into a modern living space is the project. Urban transformation;
Renewed, transformed and restored the unplanned spaces that do not conform to the identity of the city. The "Old Industrial
Zone Urban Transformation Project" aimed at transporting and transforming the industrial site located at the center of
Sanlıurfa is the first urban transformation project of Sanlıurfa. This report focuses on the work of the former industrial zone
project, which is currently underway in Sanlıurfa, especially in Part 1, and examines the impact of the participation rate on
project costs on the title holder agreement rate. The findings will contribute to the applicability of subsequent urban
regeneration projects.
Key words: Sanlıurfa, urban transformation, old industrial zone, project cost, agreement rate

1. GİRİŞ
Ülkemizde 1950’li yıllarda sanayileşme sürecine paralel olarak, kentlerde sanayi alanları kolay ulaşım,
nakliye gibi faktörlerle şehir merkezlerinin hemen yanı başlarında kurulmuşlardır. Ancak şehirlerin
büyümesiyle birlikte bu alanlar şehirlerin merkezinde kalmışlardır. Şehrin görüntüsünü bozan, hava kirliliğine
yol açan ve trafiğin yoğunlaşmasına kadar vb. birçok problemin de merkezi haline gelen bu çöküntü alanları;
dönüşüm ve yenileme çalışmalarına gereksinim duymaktadır.
Kentlerde 1980’li yıllarda özellikle gecekondu bölgeleri için gündeme gelen dönüşüm projesi
uygulamaları zamanla eski sanayi alanlarından kurtulmak için de uygulanır hale gelmiştir. Özellikle kentsel
dönüşüm uygulamaları ile kentlerin işlevini yitirmiş ve fiziksel çöküntüye uğramış bu bölgelerinde yeniden
düzenleme yaparak, yaşanabilir bir çevrenin yaratılması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.
Son yıllarda, Belediyeler ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ)’nın işbirliğiyle; plansız yapılaşma
sonucunda şehir merkezlerinde kalan bu çöküntü alanları, kentsel dönüşüm projeleri kapsamına alınarak, şehir
merkezlerinin sanayi bölgelerinden arındırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda TOKİ ve Şanlıurfa Belediyesi
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işbirliğinde gerçekleştirilen Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi de aynı
amaçla yapılması düşünülen bir projedir.
Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Şanlıurfa’nın yerinde dönüşümü esas alan ilk
dönüşüm projesi olduğundan dolayı üzerinde çalışmayı hak eden bir projedir. Bu Proje, Şanlıurfa Belediyesi
tarafından 2011 yılında TOKİ ile yaptığı protokol çerçevesinde başlamış ve halen devam eden bir projedir.
Projenin ana hedefi, şehrin merkezinde kalmış olan ticari ve küçük sanayi aktivitelerinin, Gaziantep yolu
üzerinde kurulan Evren sanayi sitesine taşımak olarak açıklanabilir. Bu alan yenilenerek ticari ve konut
kullanımı haline getirilecektir. Ayrıca gerçekleştirilecek projenin, uygulama sürecinden itibaren Şanlıurfa
kentinin ekonomisine katkı sağlamak, 35 metrelik yol ile trafiği rahatlatmak ve rekreasyon alanlarının miktarını
artırmak gibi hedefleri bulunmaktadır.
Şanlıurfa’da kentsel dönüşümün incelendiği çalışmada, öncelikle kentsel dönüşüm kavramı ve hedefleri
üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde, kentsel dönüşümün kısa tarihçesi verilecektir. Son bölümde, Eski Sanayi
Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi ele alınacaktır. Çalışmanın amacı, kentsel dönüşüm projelerinde; proje ortak
giderine katılım payının uzlaşma oranına etkisini ortaya koymaktır.
2.KENTSEL DÖNÜŞÜMÜM TANIMI VE HEDEFLERİ
2.1.Tanımı
Dönüşüm, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde, “Olduğundan başka bir biçime girme, başka
bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılâp”, kentsel dönüşüm ise,“Kentin imar planına uymayan,
ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması.” olarak
tanımlanmıştır (TDK, 2016).
Kentsel dönüşüm kavramının bu alanda kullanılmaya başlanması 1900’lı yılların başlarına
rastlamaktadır. Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa’nın büyük kentlerinde işçi sınıfının içinde yaşadığı insanlık
dışı yapılar birçok uzmanı, şehir planlayıcısını ve mimarı etkileyerek, var olan kentin daha iyi ve daha
yaşanabilir bir hale dönüştürülmesi gerektiği üzerine tartışmalar yapılmaya başlanmıştır (Şahin, 2003: 90).
Kentsel Dönüşüm; göç hareketleri, doğal afet, terör ve kaçak yapılaşma gibi sebepler sonucu yoğun
yapılaşmış, yıpranmış, eski işlevini yitirmiş, altyapısı yetersiz hale gelmiş, afet riski altındaki alanlar, kentin
kimliğine uymayan ve sıradan tedbirlerle onarılması imkânsız hale gelmiş kentsel alanların fiziksel, sosyal,
ekonomik ve çevresel sorunlarına kalıcı çözümler sağlamak amacıyla yenilikçi bir bakış açısı ve etkili bir eylem
planıyla yeniden düzenlenmesi ya da topyekûn dönüşümden geçirilmesi olarak tanımlamak mümkündür (Gezer,
2014 : 41).
Kentsel dönüşüm sözcüğü, Türkçeye İngilizce “Urban regeneration” kavramının karşılığı olarak
geçmiştir. Henüz yeni bir kavram olduğundan, literatürde genel kabul görmüş ve üzerinde uzlaşıya varılmış bir
tanımı yoktur. Kentsel dönüşüm kavramını imar planlaması açısından, kentsel mekânın niteliğinin değişmesi
olarak tanımlamak mümkündür. Başka bir tanıma göre kentsel dönüşüm; farklı nedenlerden ötürü zaman süreci
içinde eskiyen, bozulan ve çökme haline dönüşen kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel
koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve
eylemlerin bütünü olarak tanımlanabilir (Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş, 2015: 739).
Kentsel dönüşüm, esas itibariyle imar uygulamalarından meydana gelmektedir. Yapılaşma sürecini
tamamlamak üzere olan ya da yoğun olarak yapılaşmış alanlarda imar ve planlama verilerine uygun biçimde
mülkiyet düzenlemesidir. Daha kapsayıcı bir tanımla kentsel dönüşüm sağlıksız şekilde yapılaşmış, eskimiş,
yıpranmış, afet riski altında kalan, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, ruhsatsız ya da imara aykırı
yerlerdeki mülkiyetin, yeni imar planı verilerine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Dönüşüm bir süreç
olarak işler. Uygulama aşamalarının belirlenmesi, hazırlanan imar planına uygun kentsel tasarım projesinin nasıl
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uygulanacağı, oluşacak yeni mülkiyetin hak sahiplerine dağıtımı ve bunların tapuya tescil işleminin
gerçekleştirilmesi gibi işlemler de dönüşüm sürecini oluşturmaktadır (Aydınlı ve Kaya, 2013: 451).
Yapılan tanımlamalardan yola çıkarak kentsel dönüşümü; kentleri ekonomik, toplumsal ve çevresel
olarak tekrar ele alarak, istenmeyen ve yıpranmış kent alanlarının fiziksel olarak, depreme dayanaklı, çevreye
duyarlı şehircilik ilkeleri ve planlama esasları göz önünde bulundurularak dönüştürülme süreci olarak
tanımlanabilir (Öngören ve Çolak, 2013: 33).
2.2.Kentsel Dönüşümde Öngörülen Hedefler
Kentsel dönüşüm uygulamalarında genellikle aşağıdaki hedefler öngörülmektedir;
 Kentsel alanları temizlemek, düzenlemek ve sağlıklı hale getirmek,
 Şehri doğal afet ve risklere karşı güvenlikli hale getirmek,
 Mevcut tarihi eserleri ve kültürel mirası koruma altına almak,
 Kentsel alanların ekonomik değerini artırmak,
 Alt ve orta gelir düzeyine sahip kesimlerin konut edinme imkânlarını iyileştirmek,
 Kentte ekonomik canlılığı artırmak,
 Şehrin fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarına kalıcı çözümler sağlamak,
 Şehre rekreasyon(eğlen-dinlen) alanları, konut alanları, park, meydan, ticaret merkezi, otopark
vb. yeni kentsel alanlar kazandırmak,
 Yaşam kalitesini yükseltmek,
 Enerji tasarrufuna ve çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmak (Gezer, 2014: 44)
3.TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHÇESİ
Ülkemizde Cumhuriyet döneminde başlayan kentleşme hareketleri, 1950’lerde kırdan kente göçe bağlı
olarak hızlanmış, kentler bu duruma hazır olmadığından sağlıksız kentleşmenin ilk adımları atılmıştır. 1960’lı
yıllar; Türkiye’de planlı kalkınma döneminin başlangıcı, gecekondulaşmayı önleme, gecekonduların
iyileştirilmesi, belediyelerin gecekondu bölgelerine hizmet götürmeleri konularında yoğunlaştığı bir dönemdir.
1970’lerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde bir taraftan kentleşme devam ederken bir taraftan da
uydu kentler oluşmaya başlamıştır (Alpaslan ve Tüter, 2016: 19).
1980’lerde sanayi sektörü yükselişe geçerken tarım sektöründe gerileme yaşanmıştır. Tarımda
makineleşmeye bağlı olarak işgücü talebinin azalması, bu sektörde çalışan işgücünün kente göçünü tetiklemiştir.
Sanayileşmenin hızlandırdığı kentleşme süreci, beraberinde özellikle yoğun göç alan Ankara, İstanbul, İzmir,
Adana, Mersin gibi kentlerin kontrolsüz bir biçimde büyümesini de getirmiştir. Böylesine büyük bir nüfus
artışına hazır olmayan büyük kentlerde göçe bağlı olarak büyük miktarda konut talebi ortaya çıkmış, merkezi
ve yerel yönetimler buna cevap veremediğinden dolayı, göç edenler kentin etrafında hazine mülklerini ve
ormanlık alanları talan ederek gecekondu mahalleleri meydana getirerek kendi konut sorunlarını kendilerinin
çözmesini getirmiştir. Böylece başta büyük kentler olmak üzere şehirlerin etrafında hazine ve belediyeye ait
arazilerde gecekondu binalar hızla çoğalmaya başlamıştır (Gezer, 2014: 43).
Zaman zaman Hükümetler, gecekondu bölgelerinin fiziksel yapılarının düzeltilmesi, islah edilmesi,
daha yaşanabilir hale getirilmesi ve aynı zamanda bölgede yaşayan insanların kent kültürüne uyumu için bazı
tedbirler almaktadırlar. Ayrıca kentlerdeki tarihi ve kültürel varlıkların tahribinin önlenmesi ve islahı da söz
konusu tedbirlerin alınmasındaki etmenler arasında sayılabilir. Bu ve benzeri denelerden dolayı kentsel
dönüşüm projeleri yürütülmekte ve bu doğrultuda bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirilmektedir Bu bağlamda;
1966 yılında 775 sayılı “Gecekondu Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; mevcut gecekonduların
ıslahı, tasfiyesi ve yeniden gecekondu yapımını önlemek ve bu amaçlar doğrultusunda tedbirler almak olarak
belirlenmiştir. Bu Kanuna ilk kentsel dönüşüm uygulaması olarak bakılabilir (Öngören ve Çolak, 2013: 24).
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Ülkemizde bilhassa 1980’lerden sonra kent merkezleri ve gecekondu bölgelerinde dönüşüm kavramı
gündeme gelmiştir (Şişman ve Kibaroğlu, 2009: 3). 1984 yılında, 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkındaki Kanun”, gecekondu dönüşüm sürecinde önemli rol oynamıştır. Bu Kanun gecekondu bölgelerinde
ıslah imar planları yapma imkânı sağlayarak, küçük bir ölçekte fayda yaratmıştır. 1984 tarihli 2985 sayılı
“Toplu Konut Kanunu” da önemli bir yasal düzenlemedir. Kanunun amacı, konut ihtiyacının karşılanması,
konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirlenmiştir.
1990’ların hemen başında, ıslah imar planlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri de belediyeler
tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi, gecekondu bölgeleri için
hazırlanan ilk kentsel projesi örneği oldu (Şişman ve Kibaroğlu, 2009: 3).
Kentsel dönüşümle ilgili ilk doğrudan hukuki düzenleme 2004 tarihinde çıkarılan 5104 sayılı “Kuzey
Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunudur”. Bu kanunun amacı, kuzey Ankara girişinde bulunan
“Protokol Yolu” olarak adlandırılan alanda ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi
çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir
yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesidir.
2004 yılında 5162 sayılı kanunla Toplu Konut Kanunu’nun 4. maddesi kentsel dönüşüme uygun şekilde
değiştirilmiştir. Daha sonra da yapılan kanuni düzenlemelerle TOKİ’nin hukuki altyapısı güçlendirilmiş, bu
alanda toplu konut ve sosyal donatım üretimi alanında tek yetkili kamu kurumu haline getirilmiştir. Ancak,
TOKİ sahip olduğu bu yetkileri, sadece gecekondu alanları ile sınırlı olarak kullanmamakta; dönüştürme
eylemini, işlevini kaybetmiş sanayi bölgeleri, afet ve tarihi kent merkezleri gibi alanlarda da hayata
geçirmektedir (Kaypak, 2010: 97). 2000’li yılların kentsel yenileme ve dönüşüm uygulamalarında baş aktör
TOKİ olmuştur.
2004 yılında çıkartılan belediyelere kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulama yetkisi veren 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2005 yılında Belediye Kanunu’nda 73.maddede yapılan değişiklikle
ülke çapında ilk kez uygulanacak kentsel dönüşümün yasal altyapısı oluşturulmuş ve kentsel dönüşüm görevli
kurum olan belediye yasalarında yer almıştır.
2005 yılında kentsel dönüşüm konusunda Belediye Kanunu’ndan sonra ikinci temel hukuki düzenleme
5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında Kanun” dur. Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını
koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının,
bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve
sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz
varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun kentsel dönüşüm ve gelişimi tanımlayan ve düzenleyen 73.
maddesinde 2010 yılında 5998 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, kentsel dönüşüm ve
gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar
olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında
olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisine bırakılmıştır.
Marmara Bölgesinde yaşanan büyük depremlerden sonra başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları, yeniden
ele alınmış ve yeni hukuki bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Bu düşüncelerle 2012 yılında 6306
sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çıkarılarak, Türkiye’nin riskli
bölgelerinin ve binalarının depreme ve diğer afetlere hazırlanması için bir düzenleme yapılmıştır. Kanunun
amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve
sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye
ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Bu yasa kapsamında, üç tip alanda uygulama
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yapılabilmektedir. Bunlar riskli alan, rezerv alan ve riskli yapıdır. Bu alanlardan riskli alan bakanlık veya
mahalli idare teklifi ve bakanlar kurulu kararıyla verilebilmektedir. Rezerv alan ve riskli yapı ise bakanlıkça
belirlenebilmektedir. Riskli alan ilan edilme gerekçeleri iki madde de toplanmıştır. Bunlar zemin yapısı veya
üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma tehlikesi taşıyan yerlerde riskli alan ilan
edilebilmektedir. Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün en az 15.000 m²
olması gerekmektedir (Bektaş, 2014:160).
4.ŞANLIURFA ESKİ SANAYİ BÖLGESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Toplu
Konut İdaresi (TOKİ) tarafından birlikte yürütülen
Şanlıurfa Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Bamyasuyu ve Paşabağı mahallelerini içine alan
yaklaşık 36,5 hektarlık bir alanı kaplamaktadır(Şekil 1).

Şekil 1: Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Proje alanı 831 adet parselden oluşmakta ve toplam alanı 364,995 m²’dir. Proje alanındaki 84 adet
parselin (toplam alanı 77,226 m²) kamu kurumları ve kuruluşlarının mülkiyet ve yönetimlerinde olduğu
belirlenmiştir. Kamu kurumlarının taşınmazları içinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (68 adet parsel ve alanı
65,447 m²), Maliye Hazinesi (1 adet parsel ve alanı 2,940 m²), Sosyal Güvenlik Kurumu (15 adet parsel ve alanı
8,839 m² ) ve tescil edilmeyen alanın (150.223 m²) olduğu saptanmış olup, proje alanının büyük kısmının kamu
kurumlarının taşınmazları ile park, cadde ve sokak ile yol gibi kamu kurumlarının mülkiyet ve yönetimindeki
parsellerden oluştuğu saptanmıştır (Tablo 1).
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Tablo 1- Proje Alanın Mülkiyet Dağılımı

MÜLKİYET TİPİ
Şahıs
Şanlıurfa B.Belediyesi
Maliye
Vakıf
Sosyal Güvenlik Kurumu
Tescil Harici Alanlar
TOPLAM

PARSEL SAYISI
741
68
1
6
15
831

ALAN (m²)
101,448.67
65,446.98
2,940.00
36,097.33
8,839.00
150,223.00
364,994.98

Bu projede; 858 adet konut,1241 adet dükkan ve 608 adet ofis yapımı planlanmaktadır. Konut ve
işyerlerinin dışında; rekreasyonel alanlar (park, yeşil alan, yürüyüş yolları, spor alanları, restaurant, kafe, çay
bahçesi vd), geniş yol ve bulvarlar proje içerisinde yer alan diğer hedeflerdir (Şekil 2). Yapılacak bu
çalışmalarla çevrenin yeniden canlandırarak sürdürülebilir bir kentleşme sağlanması amaçlanmaktadır. Proje iki
etap halinde yapılması planlanmaktadır (Rapor, 2013).
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I.ETAP ALANI

II.ETAP
ALANI
Şekil 2. Yapılması Planlanan Projenin Vaziyet Planı

4.1.Materyal Yöntem
Çalışmanın materyalini Şanlıurfa Eski Sanayi Bölgesi oluşturmaktadır. Araştırmada Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Emlak ve istimlak Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şubesi’nden elde edilen bilgi ve
belgeler, yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda tutulan notlar ile çekilen fotoğraflar kullanılmıştır.
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Araştırma yöntemi kapsamında veri toplama, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Şanlıurfa
Eski Sanayi Bölgesi kentsel dönüşüm projesi paftaları, konu ve çalışma kapsamı ile ilgili yapılan kaynak
araştırmaları doğrultusunda değerlendirilmiş, çalışma alanında yapılan inceleme ve gözlem notları ile fotoğraflar
başta olmak üzere tüm veriler bütünleştirilerek sanayi alanı dönüşümü kapsamında alanın mevcut ve öneri
durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
4.2.Planlama Alanının Kent İçindeki Konumu
Eski sanayi bölgesi kentin Güneyinde bulunmakta olup alanı Batı da Harran Üniversitesi
Caddesi(Akçakale yolu), Doğu da Adalet Caddesi, güney de Şani Efendi Caddesi ve Kuzey de Cumhuriyet
Caddesi’ ne ek olarak alanın Kuzey Batısında bulunan Eski Hal Pazarı alanı ve Nevali Oteli arkasında bulunan
on bir adet binası da proje alanına dahil edilmiştir. Planlama alanı, kent merkezinin ve yeni kamu kurumlarının
taşındığı bölgenin yakınında olmasına rağmen neredeyse tamamı sağlıklı bir kent görüntüsünden uzak, bir
çöküntü alanı haline geldiği görülmektedir(Foto 1).

Foto 1. Proje Alanın Kent İçindeki Konumu (Belediye arşivi)

4.3. Projenin Amacı
Şanlıurfa Eski Sanayi Dönüşüm alanı, ticari ve küçük sanayi aktivitelerinin ağırlıkta olduğu, eskimiş,
yer yer boşaltılmış yapıların bulunduğu kentin ana merkezi olan bir noktasında çöküntü alanı olarak yer
almaktadır. 1970’li yıllarda yapılmış olan Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi günümüzde kentin içinde kalmış, sanayi
kullanımının getirdiği görüntü/hava/gürültü kirliliği, sağlık sorunları ve trafik yoğunluğu gibi olumsuz
etmenlerin öne çıktığı bir alan durumundadır(Foto 2). Ayrıca alan içerisinden bir dere yatağı geçmektedir, bu
dere yatağı bu haliyle sağlık ve kent açısından risk teşkil ettiğinden, rehabilite edilmesi gerekmektedir. Kent
merkezi ile bu kadar içi içe geçmiş olan bir alanda (konut bölgeleri ve Kamu kurumlarıyla çevrelenmiş bölgede)
sanayi kullanımının dönüştürülmesine yönelik olduğundan kent merkezinde bulunan ve kentleşme açısından
oldukça sorun yaratan bu alanın, kentsel dönüşüm yöntemi ile yenilenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir
(Rapor,2013: 3).
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Foto 2. Eski Sanayiden Bir Görünüm(Belediye arşivi)

Projenin temel hedefleri olarak:
 Mevcut sanayi kullanımının kentin güney doğusunda kurulan Evren Sanayi Bölgesi’ne taşınması,
 Alanda daha ferah mekânların oluşturulması, alandaki konut ihtiyacının giderilmesi ve proje
kapsamında üretilecek olan ortak yaşam alanlarının kentin yaşanabilirliğine büyük ölçüde katkı
sağlayacağı,
 Kentin kalbi olarak tabir edilen Abide Kavşağı’na Harran Üniversitesi Caddesi’nin ulaşmasını
sağlayacak bağlantının kurulması (35 metrelik yol yapımı tamamlanmıştır),
 Depreme ve doğal afetlere karşı güvenli, sağlıklı, yaşanabilir bir çevrenin yaratılması,
 Alanın ortasından geçen Cavsak Deresi’nin rehabilite edilerek kent merkezinde kullanılabilir bir
yeşil koridor yaratılması,
 Ticari ve konut kullanımlarının bir arada olduğu alanın gece ve gündüz yaşayan bir merkez olması
hedeflenmiştir (Rapor,2013: 4).
Bu hedefler doğrultusunda; söz konusu alan, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı hükümleri uyarınca
işlem yapılmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ)
arasında 18.02.2011 tarihinde imzalanan ön ve 06.11.2012 tarihinde ana protokol çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu protokolün konusu, “Belediye sınırları içerisinde ve hali hazırda, üzerinde çarpık yapılaşmalar bulunan eski
sanayi bölgesinde çalışan hak sahiplerine Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında konut ve ticari işyeri yapımı
yolu ile TOKİ ve Belediye işbirliği çerçevesinde mevcut çarpık yerleşme alanlarının tasfiye edilerek çağdaş
standartlarda kentsel alanlar oluşturulmasıdır.” şeklinde açıklanmıştır (Protokol, 2012: 2). Söz konusu proje,
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 02.10.2012 tarih ve 86 sayılı
kararına göre kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiştir.
4.4. Araştırma Bulguları
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesinin 9. fıkrasında:“Kentsel dönüşüm ve gelişim proje
alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların
proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul
sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında
proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı

1095

1096 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.” denilmektedir. Bu yüzden kentsel dönüşüm ilan
edilen yerde altyapı ve rekreasyon harcamaları proje ortak gider başlığı altında dönüşüm alanı içerisinde
vatandaştan kesilmektedir.
TOKİ ile Protokol yapıldıktan sonra proje alanındaki bütün çalışmaları yapması için müşavir bir firma
ile anlaşma yapılmıştır. Müşavir Firma, mevcut durum tespitinden sonra fizibilite yapılarak bir maliyet
çıkarılmıştır. Buna binaen Dönüşüm parametreleri ve uzlaşma kriterleri saptanmıştır. Trampa yoluyla uzlaşmak
isteyen Hak sahiplerinin proje ortak giderlerine katılım payı için hem arsa hem de muhdesat için Dönüşüm
Katsayıları belirlenmiştir. Hazırlanan Muvafakat Senedinde uzlaşma esasları şu şekilde belirlenmiştir:
İşyeri Sözleşme Esasları
Hal Pazarı İçin;
Mevcut durumda 142 nolu(Hal Pazarı) imar adası, onaylı imar planında “Özel Proje Alanı” olarak
tanımlı, imar adası içerisinde bulunan gayrimenkuller için;
Hak sahibinin mevcut durumda hem yapısı hem de arsası bulunuyor ise; Hak edilen işyeri inşaat alanı
hesaplanırken, hak sahibinin mevcut durumda kullandığı işyeri inşaat alanı ve hak sahibinin arsa payı dikkate
alınır. Buna göre, zemin katta yapısı olan hak sahipleri, mevcut durumda zeminde sahip olduğu inşaat alanı ve
bağımsız birim adedi kadar zeminde alır.
Eski Sanayi İçin;
Hak sahibinin toplam işyeri inşaat hakkı; mevcut işyeri hisse alanının karşılığı oluşan işyeri inşaat hakkı
ile ticari yapı muhdesat bedeli karşılığı oluşan işyeri inşaat haklarının toplamıdır.
Tablo- 2: İşyeri Hisse Alanının Dönüşüm Katsayıları (İDK)

Bölge
Sanayi Bölgesi

İşyeri Arsası Dönüşüm Katsayı
0.45

Mevcut İşyeri hisse alanının yeni işyeri inşaat alanına dönüşümü Tablo-1 de verilen “İşyeri Dönüşüm
Katsayıları” kullanılarak hesaplanacaktır. Bu hesapta hak sahibinin mülkiyetindeki işyeri hisse alanının İşyeri
Dönüşüm Katsayısı (İDK) ile çarpımı sonucu hak edilen işyeri inşaat hakkı belirlenir. (Mevcut İşyeri Hisse
alanı x İDK)
Tablo- 3: Yapı Muhdesat Bedeli Dönüşüm Katsayıları(YDK)

Tapusu Olan
0,00087

Tapusu Olmayan
0,00072

Mevcut İşyeri Muhdesat Bedelinin, yeni işyeri inşaat alanına dönüşümü Tablo-2 de verilen “Yapı
Dönüşüm Katsayıları” kullanılarak hesaplanacaktır. Bu hesapta hak sahibinin mülkiyetindeki işyeri muhdesat
bedeli, Yapı Dönüşüm Katsayısı (YDK) ile çarpımı sonucu hak edilen işyeri inşaat hakkı belirlenir. (Mevcut
İşyeri Yapı Bedeli x YDK) (Hak sahipleriyle imzalanan Muvafakat Senedinden derlenmiştir)
Toplam İnşaat Hakkı=Hisse Alanı x İDK + Yapı Muhdesatı x YDK
Yukarıdaki uzlaşma esasları doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Uygulama esnasında 1. Etabın
içinde bulunan iki alanda, belirlenen dönüşüm katsayılarının uzlaşma oranını etkilediği belirlenmiştir(Şekil 3).
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Şekil 3: 1.Etapta İncelenen İki Alan

1. Etap 1. Bölümde (Eski Hal Pazarı), özel proje alanı olduğu için zeminde işyeri olanlara sahip olduğu
alan kadar, inşaat alanı verilmiştir. Yani hak sahiplerine bire bir inşaat alanı hakkı verilmiştir. Bu izlenen strateji
hak sahiplerinin daha çok anlaşma yapmasını sağlamıştır. Bu alanda uzlaşma oranı, alansal olarak %91(Tablo 4)
gibi yüksek bir orana ulaşmıştır.
Tablo 4- 1. Bölümde Uzlaşma Yüzdesi( Şahıslara Ait Mülkiyetler)

1. ETAP 1. BÖLÜM (HAL PAZARI )
TOPLAM ALAN

Uzlaşma Yoluyla Devreden

Mahkeme Yoluyla Kamulaştırılan

Bağımsız
sayısı

Alan (m²)

Bağımsız
sayısı

Alan (m²)

Bağımsız
sayısı

Alan (m²)

3,678.26
100%

195
89%

3,354.32
91%

25
11%

323.94
9%

220
YÜZDELİK 100%

Fakat 1. Etap 2. Bölümde(Eski Sanayi) kısmında malikin taşınmazı, arsa ve muhdesat için belirlenmiş
katsayılar ile çarpıldığında mevcut işyeri alanından yaklaşık %40 gibi bir kesinti meydana gelmektedir. Bu
kesinti miktarı yüzünden vatandaşların çoğu anlaşma yapmaktan kaçınmışlardır. Bu alanda hak sahipleriyle
yapılan uzlaşma oranı %47(Tablo 5) gibi düşük bir oranda kalmıştır.
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Tablo 5- 2. Bölümde Uzlaşma Yüzdesi ( Şahıslara Ait Mülkiyetler)

1.ETAP 2.BÖLÜM(SANAYİ)
TOPLAM ALAN

Uzlaşma
Devreden

Parsel
sayısı

Alan (m2)

Parsel
sayısı

Alan (m2)

Parsel
sayısı

Alan (m2)

Parsel
sayısı

Alan (m2)

92

26,875.74

55

12,652.41

20

8,815.56

17

5,407.77

100%

60%

47%

22%

33%

18%

20%

YÜZDELİK 100%

Yoluyla Mahkeme
Yoluyla Mahkemesi
Kamulaştırılan
Eden

Devam

Uzlaşma ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan 1. Etap 1. Bölümde (Eski Hal Pazarı) inşaata başlanmış
olup çalışmalar devam etmekteyken fakat 2. Bölümde(Sanayi) ise halen tespit ve tescil davaları devam
etmektedir(Foto 3).

Foto 3. 1. Etabın Son Durumu(Belediye arşivi)

Mahkemelerin devam etmesi projenin uzamasına, vatandaşa her ay yapılan kira yardımı yüzünden
maliyetin artmasına neden olmaktadır. Projenin uzamasından dolayı hak sahiplerinin kentsel dönüşüme karşı
güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. Daha da önemlisi insanların kentsel dönüşüme olan bakışını ciddi
anlamda olumsuz etkilemektedir.
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5. SONUÇ
Ülkemizde 1980’li yıllarda şehirlerin içinde kalan sanayi alanları, şehirlerin büyümesiyle birlikte birçok
çevresel ve kentsel sorunun kaynağı haline gelmişlerdir. Bu sorunların çözümü için illerde kentsel dönüşüm
uygulanmaya başlanmış ve halen uygulamalar devam etmektedir.
Kentsel dönüşümün değişen yapısını anlayabilmek, kentlerin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir yerler
olması için öneriler geliştirebilmek için kentsel yenileme çalışmalarında alınan kararların etkilerinin, her ölçekte
değerlendirilmesi gerekmekte ve uygulanan projelerin, yeni yapılacak projelere ışık tutması için ne derecede
başarılı olduğu belirlenmesi gerekmektedir.
Şanlıurfa'da hali hazırda sürdürülen Eski sanayi Bölgesi Projesi, Şanlıurfa’nın ilk dönüşüm projesi
olması ve ileride yapılacak projeler için de bir deneyim oluşturacak olması açısından önemlidir. Bununla
birlikte, uygulama sürecinden itibaren Şanlıurfa kentinin ekonomisine ve giderek artan bir talep gören konut
üretimine doğrudan büyük katkı sağlayacaktır.
Şuana kadar, hedeflerden biri olan ve şehir trafiğinin rahat nefes almasını sağlayan 35 metrelik yol açma
çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine girmiştir. 1. Etap 1. bölümde yer alan Eski Hal Pazarının
yerine yapılacak yapıların inşaatına başlanılmıştır. Diğer aşamaları için çalışmalar devam etmektedir. Ancak
yapılan kesinti yüzünden maliklerin uzlaşmamak istememesi, sürecinin uzamasına ve projenin ağır işlemesine
yol açmaktadır. Projenin tarafları olan resmi kurumlar için maliyetin artmasına ve vatandaşların projeye olan
güvenin azalmasına neden olmaktadır.
Devam eden bu projenin özellikle 1. Etaptaki çalışmalarından ortaya çıkan sonuçlar, proje ortak
giderlerine katılım payı hak sahipleriyle anlaşma oranı üzerindeki ciddi bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Bundan dolayı hak sahiplerinden proje ortak giderlerine katılım payı ya hiç kesilmemeli -bu giderlerin kamu
tarafından karşılanması- ya da bu kesintinin çok düşük tutulması gerekmektedir. Katılım payının yüksek olması
proje hızını yavaşlatacağı ve başarısızlığa uğratacağı unutulmamalıdır. Bu durum dikkate alınarak dönüşüm
parametreleri ve uzlaşma kriterleri belirlenmelidir. Aksi taktirde projenin uzamasının maliyeti, daha fazla
olmaktadır. Dönüşüm sürecin uzaması projeleri ve uygulama sonuçlarını sürekli olarak tartışmalı duruma
getirecektir.
Ayrıca dönüşüm alanında taşınmazların öncelikle hak sahipleriyle uzlaşma sağlanarak kamulaştırılması
esas olmalıdır. Anlaşma aşamasında hak sahiplerine bağımsız bölüm yerine bağımsız bölüm verilmesi ve yeni
yapılacak iş yerleri teslim edilene kadar kira yardımının yapılması, anlaşma oranının yükseltilmesini
sağlamaktadır.
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KENT YÖNETİMİNE KATILIM BOYUTUYLA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN
YANSIMALARI
Yrd. Doç. Dr. Firdevs KOÇ
Fırat Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
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ÖZ
Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızına yetişmek mümkün değildir. Artık bütün kent yönetimleri
gelişmiş teknolojileri kullanmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla yöneten ile yönetilen arasındaki uzaklığın
azaltılmasında bilişim teknolojilerinin etkisi küçümsenemez. Baş döndürücü teknolojik gelişmelerin, kamu
yönetimine ve özellikle de kent yönetimine önemli ölçüde yansımaları vardır. Teknolojik gelişmeleri çok iyi
takip eden kent yönetimlerinin olması yeterli değildir. Vatandaşların bu teknolojik gelişmelere uyum
sağlayabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri gerekmektedir.
Bu çalışmada dijital dönüşümün kent yönetimine etkileri irdelenecektir. Böylece kent ile ilgili kararların
alınması sürecinde yönetilenlerin de katkı sağlaması açısından elektronik uygulamaların katkısı araştırılacaktır.
Kent ölçeğinde yönetime katılım bakımından elektronik uygulamaların çeşitli kentler örneğinden hareketle
değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışmanın sonunda da kent yönetimine katılımın sağlanmasında dijital dönüşüm
göz önünde bulundurularak önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Kent Yönetimi, Yönetime Katılım, Bilişim Teknolojileri, e-Katılım

Reflections of Digital Transformation with Dimension Participation to Urban Administration
Abstract
Today, it is not possible to catch up with the pace of technological developments. All urban
administrations are now trying to use advanced technologies. Therefore, the effect of information technologies
cannot be underestimated in reducing the distance between the ruler and the ruled. The dizzying technological
developments have significant reflections to public administration and in particular urban administration. It is not
only enough that the urban administrations follow the technological developments very well. Citizens need to be
able to use information and communication technologies in order to adapt to these technological developments.
The effects to urban administration of the digital transformation will be examined in this study. Thus,
the contribution of the electronic applications will be searched in terms of contributing of ruled in during made
of decisions about the city. Electronic applications will be assessed in terms of participation in administration at
the urban scale, on the move from various cities examples. At the end of the work, suggestions will be made
considering the digital transformation in supply of the participation to the urban administration.
Keywords: Digital Transformation, Urban Administration, Participation in Administration, Information
Technologies, E- Participation

1. GİRİŞ
Dünyada gerçekleşen ilerlemelerin ve gelişmelerin kentlere çok hızlı yansımaları olmaktadır.
Bu gelişmelere uyum sağlayabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentlerde etkin olarak
kullanılması gerekmektedir. Artık hantal yönetim anlayışından daha dinamik kent yönetimi anlayışına
geçiş sürecinde bulunulmaktadır. Bazı kentler bu teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken, bazı
kentler ise maddi yetersizliklerinden dolayı bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanamamaktadırlar.

1101

1102 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kent yönetimlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması konusu gün geçtikçe önem
kazanmaktadır. Bu teknolojilerin yönetime katılım açısından sağladığı yararlar göz ardı edilemez.
Birleşmiş Milletlerin ve diğer birçok uluslararası kuruluşların raporlarında bilişim teknolojilerinden
beklenen nihai hedefin yönetime katılım yani e-katılım olduğu görülmektedir.
Kent yöneticilerinin pek çoğu karar almadan önce bilgi ve iletişim teknolojileri aracılılığıyla
vatandaşın görüş ve düşüncesini almaktadır. Böylelikle kent yöneticileri daha etkin ve verimli kararlar
alabilmektedir. Bu süreç hem yönetenlere hem de yönetilenlere olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu
nedenle yönetilenlerin kent yöneticilerine güven duyguları artmakta ve kendilerinin beklentileri
doğrultusunda hizmet almaları imkânı sunulmaktadır.
Kent yönetimlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşın katımını nasıl
sağladıkları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dijital dönüşümlerin kent yönetime katılımı
nasıl sağladıkları ve bu teknolojiler kullanılarak vatandaşların görüşüne başvurulmasının alınan
kararlar üzerinde ne tür bir etki oluşturduğu bu çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır.
2. KENT VE KENT YÖNETİMİ
Kent kavramı ile ilgili birçok tanım yapmak mümkündür. Kent tanımları içerisindeki en genel
tanım şunlardır: “Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma,
gidişgeliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal
uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk
birimlerinden oluşan yerleşme birimi” (Keleş, 1998:75); “kent; Tarım dışı ve tarımsal üretimin
denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği ekonomisi bunu destekleyecek şekilde tarım dışı üretime
dayalı bulunan, teknolojik değişmenin beraberinde getirdiği teşkilatlanma, uzmanlaşma ve iş
bölümünün en yüksek düzeye ulaştığı, geniş fonksiyonların gerektirdiği nüfus büyüklüğü ve
yoğunluğuna varmış, toplumsal heterojenlik ve entegrasyon düzeyi yükselmiş karmaşık ve dinamik bir
mekanizmanın sürekli olarak işlediği insan yerleşmesidir” (akt. Es ve Ateş, : 212). Böylelikle kent,
endüstri devrimi sonrasının bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Tarihsel gelişim sürecinde kent, ilk
köleci devlet şekli olarak isimlendirilirken; antikçağda kentin, kent devleti veya kanton devleti olarak
ticaret, ordu ve kültür temellerine dayandığını (Es ve Ateş: 212) ifade etmek mümkündür. İnsanların
toplu yaşam alanı haline gelen kentler; özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonları itibariyle sosyal,
ekonomik ve siyasi faktörlerden etkilenerek değişim ve dönüşüm geçirmişlerdir (Durguter,
2012:1053). Kentler için ekonomik ya da başka faktörler etkili olmasının yanı sıra, din ve benzeri
olguların da yeni oluşan bu sosyal örgütlenme şeklinin devam etmesinde (Şahin, 2010: 30) önemli
olduğu söylenilebilir.
Kentler, her zaman insan hayatında önemli bir yer teşkil etmiştir. Kentlerle; medeniyetin
başlaması, ticaretin gelişmesi ve kültür-sanat alanında ciddi atılımlar gerçekleşmesi mümkün
olmuştur. Kentler sadece insanların yaşam mekânı değildir, aynı zamanda kendilerinden öncekilerin
bıraktığı ve kendilerinden sonraki nesillere bırakılması gereken emanetler olarak görülmesi gerekir.
Kentlerin sağlıklı yaşam merkezleri ve sürdürülebilir gelişim göstermesiyle, kentlilerin yaşam
standartlarının yükseltilmesi kent yönetimlerinin (Durguter, 2012: 1055) asıl hizmet alanını
oluşturmaktadır.
Kentler Orta Çağ’ın ikinci dönemiyle birlikte yükselişe geçmiştir. Kentler günümüze kadar da
önemli gelişmelerin itici gücü ve üzerinde belirdiği mekânlar olmuştur. Birçok olumsuzluklara rağmen
kentlerin hala çekiciliği vardır. Kır hayatı yaşamak isteyenler, bu nedenle kentin çeperinde kır hayatını
yaşamaya çalışanlar, kentin donatılarından mahrum kalmak istememektedirler. Böylece kır yaşamında
da internetin olması, telefonların çekmesi (Şahin 2010: 43) ve birçok gelişmiş imkânlardan
yararlanmak istenmektedir.
Kent yönetiminin çok aktörlü ve karışık bir yapıya sahip olmasının yansıra küreselleşme ve
teknolojinin hızlı gelişmesiyle kentin gelişimi önemli oranda arttığı için, kent yönetiminin katı yasal
düzenlemelerle uyumlu olarak çalışması zorlaşmaktadır. Bu nedenle birçok stratejilerle geliştirilmiş
olan eylem planları, kent yönetimleri açısından önem arz etmektedir. Kentteki hızlı gelişime uyum
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sağlayabilecek ve değişimleri yönetme kapasitesine sahip esnek bir yaklaşım (Zeren, 2011: 176)
ortaya koymak gerekmektedir.
3. KENT YÖNETİMİNE KATILIM
Katılım kavramı, yirminci yüzyılın sonlarına kadar temsili demokratik sistemde etkin bir
şekilde söz sahibi olmak ve siyasi katılma şeklinde anlaşılmaktaydı. Yirminci yüzyılın sonlarından
itibaren katılım, temsili demokratik sisteme koşut olarak ortaya çıkması gereken siyasal süreç olarak
algılanmıştır. Böylelikle katılım, kamusal alanda gerçekleşmesinden dolayı meşru ve temsili
demokratik araçlara alternatif olarak bunların zayıf yönlerini azaltmak için aşağıdan yukarıya doğru
yönelen yeni siyasal bir araç olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda katılım kavramı yönetişim
kavramı ile beraber (Şahin, 2013: 176) kullanılmaktadır.
Vatandaşların kent yönetimine katılımının sağlanması gereklilik arz etmektedir. Değişen
koşullar doğrultusunda vatandaşların yönetime katılma isteği ve yönetimden umduğu hizmetler nitelik
açısından değişiklik göstermektedir. Böylece bu beklentiler çerçevesinde etkin bir yönetim olması
gerekmektedir. Bu nedenle vatandaşın; yönetimin karar alma sürecine katılımının sağlanması ve alınan
kararların uygulanmasına dair denetimi gerçekleştirmesi için etkin bir şekilde kent yönetimine katılım
(Görmez ve Altınışık, 2013: 31) imkânlarının geliştirilmesi gerekir. Kent yönetimlerinin vatandaşa
daha yakın ve demokratik olması gerekmektedir. Fakat kent yönetimlerine katılım mekanizmaları
sınırlı (Ulusoy ve Diğerleri, 2005: 14) düzeyde kalmaktadır. Kent konseylerinin bu bakımdan daha
etkili olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Kent konseylerinin, halka kent yönetimine katılma imkânının sağlanması ve kentle ilgili
yapılacak düzenlemeler üzerinde söz hakkı olmasını sağlaması (Kaypak, 2013: 144-145) bakımından
katılımcılığı geliştirmesinde önemli bir yerinin olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu nedenle
günümüzde kent konseylerinin etkililik düzeyi artmaktadır.
Kent konseylerinin temel ilkeleri “kente dair paydaşlık”, “aktif vatandaşlık”, “kentine sahip
çıkma”, “hemşehrilik bilinci” ve “çözümde ortaklık” kavramlarına dayanmaktadır. Katılımcıları kamu,
özel ve sivil toplum örgütleri olarak gruplanan kent konseyleri, yerel ölçekte bütün paydaşlarını bir
araya getirmekte ve tüm kesimleri içerisine alan ortak bir akıl oluşturmak istemektedir (Özdemir,
2011: ss: 35). Bu ortak akıl oluşturma isteği, katılımcı kent yönetimi anlayışının gelişmesinde önemli
bir yere sahiptir.
Vatandaşların kent yönetimine katılım beklentileri bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerle birlikte yükselmektedir. Vatandaşların kent yönetimine katılımını sağlayan birçok
uygulamalar vardır. Bunlar; “kent konseyleri, Yerel Gündem 21, halk oylamaları, halk toplantıları,
meclis toplantılarına katılım, danışma kurulları, planlama çemberleri, yurttaş girişimleri, forumlar,
gelecek atölyeleri, yuvarlak masa toplantıları, kamuoyu yoklamaları/anketler, sanal yollarla etkileşim,
gönüllülük, telefon, dilekçe” olarak sıralanabilir (Görmez ve Altınışık, 2013: 38). Bilgi ve iletişim
teknolojileri aracılığıyla kent yönetiminin karar alma süreçlerine katılmak ve alınan kararların
uygulanmasını takip edebilmek daha hızlı olduğu gibi daha pratiktir.
4. DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentler bakımından birçok önemli fonksiyonları vardır.
Ulaşım, su, kanalizasyon ve toplu taşıma ve benzeri kent sitemlerinin yönetiminde, verilerin
toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması aşamasında yardımcı olmaları
bu fonksiyonlardan ilkini oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin; merkezi yönetim, yerel
yönetim, kent bürokrasisi, vatandaşlar ve ayrıca ticari kuruluşlar arasındaki iletişimi daha da
kuvvetlendirebilecek potansiyele sahip olmaları, diğer fonksiyonlardan biri olarak değerlendirilebilir.
Bir diğer fonksiyon olarak; gelişmiş telekomünikasyon alt yapısına sahip olan kentlerin yatırımlar
açısından ekonomik olarak çekim merkezi (akt. Pektaş, 2011: 68) haline gelmeleri şeklinde
değerlendirilebilir.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ve demokrasi anlayışındaki gelişmelerle birlikte birçok
alanda ciddi dönüşümler görülmektedir. Böylelikle; gizlilik, katı bürokrasi, kırtasiyecilik, tek yönlü
iletişim, etkinlik ve verimlilikten uzak hizmet sunma gibi klasik devlet anlayışı yerini şeffaf,
yerindelik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık, hesap verebilirlik, halka karşı sorumluluk gibi iyi
yönetişim temellerine dayanan modern devlet anlayışına bırakmaktadır. Bu olumlu sürecin yerel
yönetimler (Pektaş, 2011: 67) üzerinde de önemli oranda yansımalarını görmek mümkündür.
Günümüzde halk; gelişen demokrasi kültürüyle beraber, demokrasinin belirli aralıklarla
sandıkta oy kullanmakla mümkün olduğunu düşünmediği gibi yönetimde sürekli söz sahibi olma
anlayışına sahiptir. Böylece bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetimindeki uygulama alanı olan
e-devlet ve yerel yönetimler boyutunda da e-belediye projeleri önem kazanmaktadır. Hizmetlerde
etkinlik ve verimlilik elde edilmesi, halkın yönetime katılması ve yerel demokrasinin geliştirilmesi
için İyi Yönetişim İlkeleri’ne dayanan e-devlet projelerinin (Pektaş, 2011: 68) uygulanması
gerekmektedir. Birleşmiş Milletler’in e-devlet 2008 araştırmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin edevlet kamuda kullanılması durumunda yönetişime geçişle beraber e-devletin kamu yönetiminin iç
işleyişine ve kamu kurumlarını dışında yer alan kişi ve kurumlara pek çok yarar sağlayacağı (Şahin,
2014: 77) vurgulanmaktadır.
Birleşmiş Milletler, e-devlet gelişiminde Türkiye’nin 2012 yılında dünyada sıralamasında 80.
sırada olduğunu belirtmiştir. 2014 yılında ise 71. sıraya Türkiye yükselmiştir. Türkiye e-devlet
gelişiminde Avrupa ve OECD ülkelerinden geride kalsa da, dünya ortalamasını yakaladığını belirtmek
gerekmektedir. BM’in 2014 yılındaki e-katılım endeksine göre, Türkiye 193 ülke arasından 65. sırada
(Gündoğdu, 2014: 7) yer almaktadır. Türkiye’nin e-katılım konusunda çok daha yoğun bir çalışma
içerisinde olması gerekmektedir.
Bu arada kısaca e-devlet ve e-belediye kavramlarına değinmekte yarar vardır. E-Devlet (Erbaş,
2013: 59); “internet teknolojileri ile bilgiye ulaşımı mümkün kılan, vatandaşların demokratik süreçlere
katılımı için yöntemler geliştiren, elektronik ortamda yeni ve fonksiyonel hizmetler veren, bilgi ve
teknolojinin bütünleştiği devlettir” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda e-devleti “demokratik
katılımı geliştirme” ve “politik yabancılaşmanın üstesinden gelme potansiyeli” (akt. Şahin, 2014: 41)
şeklinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirme doğrultusunda e-devleti daha geniş bir
perspektifle ele almak bu çalışma açısından önem arz etmektedir.
E-Devlet uygulamaları, halkın bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlık düzeyini arttırmakta,
kırtasiyeciliğin önlenmesi, maliyetlerden ve zamandan tasarruf, halkın yönetime katılmasında artış,
verimliliğin ve şeffaflığın artması gibi birtakım yararlar sunmaktadır. Türkiye global e-devlet
sıralamasında 2012 verilerine göre 80. Sırada yer almaktadır. Buradan hareketle; kamu kurumları ve
yerel yönetimler bakımından e-devlet uygulamalarının arttırılması gerekmektedir (Erbaş, 2013: 59).
Bu uygulamaların artmasıyla beraber dijital dönüşümün kent üzerine etkilerinin olduğunu belirtmek
gerekmektedir.
Dijital yapılanma içerisinde küçük ölçekli yerel yönetim birimleri açısından birçok
olumsuzluklar vardır. Bunlar (Taşkan, 2013: 17);
“Bilişim teknolojisinin yüksek maliyet gerektirmesi ve gelirlerinin düşük olması sebebi ile bu
teknolojik maliyeti öz kaynakları ile karşılayamama,
- Düşük gelir ve eğitim gurubuna mensup vatandaşların bu bölgelerde yoğunlaşması,
- Gelir ve eğitim durumu sebebiyle halkın bilişim teknolojisine mesafeli durması (sayısal
uçurum),
- Yüksek işsizlik ve çözülememiş altyapı sorunları,
- Halkın katılım ve yönetimi denetleme konularındaki bilinçsizliği ve isteksizliği” şeklinde
belirtmek mümkündür.
Kent yönetimlerinin, bir internet bağlantısına sahip olmaları ve e-mailler gönderebilmeleri
durumunda kendilerini dijitalleşmiş yönetim olarak nitelendirmeleri doğru değildir. Dolayısıyla e-
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yönetim, iş akışının sağlıklı yürüyebilmesi için yönetim süreçlerinin yeniden örgütlenmesi ve kamu
kurumlarında dönüşümün gerçekleştirilmesi gerekmektedir (akt. Durna ve Özel, 2008: 15). E-yönetim,
“internet şebekesini ve otomatik sistemleri kullanarak halk ile devlet (kamu kuruluşları) arasında
ortaya çıkan işleri görme süreci” (Durna ve Özel, 2008: 15) şeklinde değerlendirilmektedir.
Katılımla ilgili temel birkaç kavramdan bahsetmek gerekmektedir. Bunlar; e-yönetim, edemokrasi ve e-katılım kavramlarıdır. E-yönetim kavramı (Durna ve Özel, 2008: 4); “E-yönetimden
kavram olarak anlaşılması gereken, devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu
görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve sorumluluklarının karşılıklı olarak
elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir” şeklinde
tanımlanabilir.
E-demokrasi kavramı (akt. Maraş, 2011: 131); “vatandaşların, politikacıları hareketlerinden
ötürü hesap verebilir kılmasını güçlendiren ve siyasi temsilciler ile vatandaşlar arasındaki iletişimini
kolaylaştırarak temsilcilerin sorumluluklarını artıran bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır”
şeklinde tanımlanabilir. E-katılım ise; “Bilişim ve iletişim teknolojileri yardımıyla vatandaşların
bireysel temelde, karar alma ve uygulama işlevleri başta olmak üzere diğer siyasa yapım ve uygulama
sürecine ilişkin işlev, eylem ve işlemlere yön verebilmesi süreci (akt. Karkın, 2012: 49) olarak
tanımlanmıştır. E-demokrasi ve e-katılım kavramlarının temeli vatandaşların yönetimin karar alma
süreçlerine dahil olmasına dayanmaktadır.
E-belediye kavramı da kent yönetimine katılım açısından önemlidir. Bu nedenle e-belediye
kavramının da kavramsal çerçevesinden bahsetmek gerekmektedir. “e-Belediye, temel olarak bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, daha etkin ve verimli, vatandaşa daha yakın
ve onun katılımına daha açık bir yapılanma” (Polat, 2006: 10) olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de
belediyeler, yerel yönetimler içerisinde en önemli konuma sahip olan birimlerdir. Farklı örgütlerde
olduğu gibi belediyelerde de süreç; Bilgisayarlaşma, Otomasyon, İnternet Kullanıcılığı, Web Sitesi
Kurma, Yönetimi İnternete Taşıma şeklinde beş aşamalıdır. Fakat bu süreçlerin hepsinin bir bütün
olarak bütün belediyelere uyarlandığı (Yıldırım ve Öner, 2004: 55) ileri sürülemez. Bu süreçlerin
bütünüyle uygulanması, vatandaşların kent yönetimine katılımının sağlanmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Aksi takdirde vatandaş katılımı sınırlı düzeyde kalacaktır.
E-belediye, hizmetlerin sadece bir web sitesi kanalıyla elektronik alanda faaliyet göstermesi
değildir. Aynı zamanda arka planda gerçekleşmesi gerekli olan değişiminde olması gerekmektedir. Bu
nedenle e-belediye anlayışı; Vatandaş müşteri odaklı bir hizmet anlayışının hâkim kılınması, yeni bir
idari yapının tesis edilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen insan kaynağının yetiştirilmesi
(Polat, 2006: 10) şeklinde birçok alanda önemli adımların atılmasını içermektedir.
Yerel yönetim birimleri içerisinde özellikle belediyelerin, vatandaşların kent yönetimine
katılımının sağlanması için gerekli olan yerel düzeyde e-katılımcılık sisteminin sağlam temeller
üzerine iyi bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Böylelikle yöneten ve yönetilen arasındaki mesafe
kısalacağı gibi vatandaş merkezli etkin ve yerinde kararların alınması imkânı sağlanacaktır.
5. KENT YÖNETİMİNE KATILIM AÇISINDAN DİGİTAL DÖNÜŞÜMÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Enformasyon çağında kentler artık insanlara yeterli gelmediği gibi insanların ihtiyacını
karşılayamamakta ve güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Dahası kentlerin; önceki
nesillerden miras aldığı, günümüz insanına daha iyi bir yaşam şekli sunmaları ve sonraki nesillere
bunların kullanabilir olarak devredilmesi önemli konuların başında gelmektedir. Bu da kentlerin
inşasının ve yönetiminin hem insana hem de çevreye dayanan önemli değişimi ve dönüşümü gerekli
(Durguter, 2012: 1053) kılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi hem uluslararası
ekonomik işlemlerin dolaşım yeteneğini geliştirmekte hem de bireylerin bilgi edinme ve iletişim
olanaklarını arttırmaktadır. Bu süreç beraberinde yönetime katılım (Uçkan, 2003: 24) imkânını
geliştirmektedir.
Web sayfaları vatandaşlar açısından kent yönetimini saydam ve anlaşılır hale
getirebilmektedir. Web sayfalarının katılım sağlama veya online oylama biçiminde kent konularına
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vatandaşların yönelmelerini sağlamaktadır. Böylelikle online iletişimde bulunarak vatandaşların aktif
olarak yönetime katılma imkanı sağlanmaktadır. Kent yöneticileri ile iletişime geçme imkânı bulan
vatandaşların kent sorunları ile ilgili fikir ve düşüncelerini (Durna ve Özel, 2008: 10) iletmeleri
mümkün hale gelmektedir. Çevrimiçi anketler, istek ve şikayet formları gibi araçlarla web sitesi
vasıtasıyla kullanıcı görüş ve düşüncelerinin öğrenilmesi ve kullanıcı istatistiklerinin incelenmesi
aracılığıyla talep doğrultusunda hizmetlerin (Polat, 2006: 15) belirlenmesi önemlidir.
Bilgi akışının yoğunlaşmasıyla birlikte interaktif ortamlar artmaktadır. Böylelikle Global Bilgi
Toplumlarının oluşmaya başladığından bahsetmek mümkündür. Bu süreçle birlikte klasik anlayışa
sahip kirşlerden ziyade, katılımcı ve sorgulayan bilinçli e-bireylerin (Durguter, 2012: 1064) sayısı gün
geçtikçe artmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve kent yönetimlerinde etkin
kullanılmasıyla birlikte, kentle ilgili karar alma süreçlerine vatandaşların katılımının da arttığı
belirtilebilir.
Vatandaşın kent politika oluşum sürecine katılımını sağlayan bilgisayar ve internet, aynı
zamanda demokratikleşmeye de olanak sağlamaktadır. Bu durum, eleştirilerin odağında olan temsili
demokrasi yerine, doğrudan demokrasinin uygulanabilirliğinin yüksek olmasına kakı sağlamaktadır
(akt. Yüksel, 2005: 254). Bilgisayar ve internet, doğrudan demokrasinin uygulanmasının mümkün
olmadığına ilişkin eleştirilerin azaltılmasına önemli oranda etki etmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojileri; sivil toplum örgütlerinin kent yönetimlerinin karar alma aşamasına dahil olmasının
yanında, bireysel katılımın da sağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Fakat bilgi ve iletişim
teknolojilerinin belirli kesim tarafından sıklıkla kullanılmasının, genel bir katılımın sağlanmasına
engel olabilir. Gelir düzeyi iyi olan kesimin, gelir düzeyi düşük olan kesimden, bilgi ve iletişim
teknolojileri aracılığıyla daha yüksek oranda katılım imkanlarından yararlanabileceği söylenebilir.
Kentin farklı bölgelerine bilgisayar (Yüksel, 2005: 254) yani internet tabanlı araçlar konularak gelir
düzeyi daha az olan vatandaşların katılımına imkan sağlanabilir. Fakat bu yöntem soruların kökten
çözümü için yeterli değildir.
Vatandaşların, bilgisayar okuryazarlık düzeyinde artış oldukça ve katılım konusunda bilinci
arttıkça bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kent yaşamında pasif konumdan daha aktif konuma
geçtiğinden bahsetmek mümkündür. Bu katılımın gerçekleşmesinde bazı uygulamaların katkısını
önemsemek gerekmektedir. Kurumların web sayfalarında vatandaşların katılımını sağlayan araçlar
vardır. E-anket, e-mail, telefon, belediye meclislerinin canlı izlenebilmesi, e-dilekçe, hizmetlerin
anında sosyal medya aracılığıyla paylaşılması ve e-forumlar aracılığıyla tartışma kanallarının
oluşturulması gibi katılım mekanizmaları, dijital dönüşümün katılımı sağlamadaki etkilerini ortaya
koymaktadır.
Vatandaşların kent yönetimine katılımının sağlanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin
önemli katkısı vardır. Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yönetime katılımın birçok yöntemi
vardır. Bu yöntemler şunlardır (Gündoğdu, 2014: 4-5 ): Web Seminerleri: online olarak gerçek
zamanlı yapılan toplantıların kayıtları depolanarak daha sonradan istenilen zamanda izlenebilme
imkanının bulunması yöntemidir. Sıkça Sorulan Sorular: Kişilerin sorularına cevap bulmasına
yardımcı olan bir yöntemdir. Bloklar: Web sayfasında girilme tarihleri kronolojik sıranın aksi yönde
sıralanmakta ve sık aralıklarla değiştirilmektedir. Bu yöntem, her kesimden vatandaşların farklı
düşüncelerinin bir arada bulunmasını sağlamaktadır. Hızlı Anketler: Anlık anket olarak da
nitelendirilen bu yöntemle katılımcıların soruları cevaplandırmak amacıyla liste halinde verilen
seçenekleri cevaplandırmaları imkânı sunulmaktadır. Anketler: Online olarak kendi kendine
uygulanabilen soru formları bu yöntemde vardır. Bu web sayfasında kullanıcıların cevapladığı
soruların listesi görülmektedir. Sohbet Odaları: Gerçek zamanlı yapılan sanal sohbet oturumlarıdır. Bu
yöntemde birden çok bilgisayar kullanıcıları birbirleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmaktadır.
Katılımcıların mesaj yoluyla katılmaları mümkün olduğu gibi görüntü ve ses ile de katılımları
sağlanabilmektedir. Yetkililerin, uzmanların ve katılımcıların bir arada olduğu sanal panelin ardından
canlı olarak sorular sorulabilmekte ve bu sorulara anında cevap verilebilmesine olanak sağlayan bir
yöntemdir. Tartışma Forumları: Kullanıcıların online tartışma grupları oluşturarak web sayfasında
birbirlerine mesaj göndererek istenilen konuda tartışabilmeleri mümkündür. E-Paneller: belirli bir
zaman aralığında istenilen konularda fikir ileri sürmek amacıyla çevrimiçi kullanımı sağlayan bir
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uygulamadır. E-Dilekçe: Kişilerin çevrimiçi adrese sanal ortamda dilekçe yazmalarına imkân sunan
web tabanlı bir yöntemdir. E-Müzakere Oylaması: Vatandaşların katılımının sağlanması amacıyla
istenilen konularda birçok tartışma ve müzakerelerin çevrimiçi gerçekleştirildiği web tabanlı bir
sistemdir. Anketler ve tartışma forumları bu yöntemi destekleyici niteliktedir. Sanal Topluluklar: web
kullanıcılarının çevrimiçi web uygulamasıyla birbirleri ile iletişimini arttırmayı amaçlayan bir
yöntemdir. Karar Alma Oyunları: Belirli bir konuya ilgi çekilmesi veya bir konuyla ilgili açıklama
yapılması amacıyla animasyonlar gibi dikkat çekici yöntemler aracılığıyla kullanıcılarla etkileşimin
sağlanmasında kullanılan web uygulamasıdır.
Günümüzde birçok ülkede vatandaşlar bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yönetime
katılabilmektedir. Böylece vatandaşlar isteklerini karar alıcılara iletebilmektedirler. Örnek olarak
İskoçya’da e-katılım remi bir parlamento girişimi olmuştur. Yasal haklarla alakalı konular, istenilen
oranda imzanın bulunması durumunda meclis gündeminde yer bulmaktadır. Geleneksel imza toplama
yöntemine göre bu yöntem daha etkili olmaktadır. E-katılımın hem sosyal medya hem de online
forumlardaki tartışma zeminine kamu görevlileri de dahil olmaktadır. Pek çok hükümet hazırlanan
planlarla ilgili olarak vatandaşın online görüşüne (Zengin, 2013: 283-284) başvurmaktadır. Bu süreci
vatandaşın bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirmek mümkündür. Çünkü kent ile ilgili
kararların hem alınma sürecinde hem de uygulanma sürecinde vatandaşın görüşüne başvurulması ve
bilişim teknolojileriyle de katılım sürecinin kolaylaştırılması ile temsili demokrasiden katılımcı
demokrasiye doğru bir ilerlemenin olduğunu göstermektedir.
6. SONUÇ
Teknolojinin egemen olduğu bu yüzyılda, kent yönetimlerinin bu çağın gereklerine ayak
uydurma zorunluluğu bulunmaktadır. Hem dünya hem de Türkiye ölçeğinde bütün kentlerin artık bilgi
ve iletişim teknolojileri zemini üzerine yönetim sistemlerini inşa ettiklerini ifade etmek mümkündür.
Böylelikle kent yönetimlerine dijital dönüşümün önemli yansımaları olmuştur. Bu yansımaların; kent
idarecilerinin karar alma sürecinin çok daha öncesine ve alınan kararların uygulanmasına ve hatta bu
uygulamaların denetimi sürecine kadar derinden etkileyen olumlu katkıları olmuştur.
Kent yönetimleri içerisinde özellikle belediyelerin diğer birimlerden daha önemli ve etkili
olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu nedenle belediyelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini çok
etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm
belediyelerin vatandaş katılımını önceleyen bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde
sadece olması gerektiği için yapılan uygulamaların kent yönetimine katılım açısından yarar sağlaması
beklenemez. Bu nedenle öncelikle katılımcılık anlayışının kent yönetimlerine hâkim kılınması
gerekmektedir. Ancak bu kararlılıkla vatandaşların kent ile ilgili karar alma süreçlerine etkin bir
şekilde dâhil olması mümkündür.
Dijital dönüşümün sadece idarecileri ilgilendiren bir konu olmadığını ifade etmek
gerekmektedir. Çünkü yalnızca idarecilerin bu konuda adım atması yeterli değildir. Aynı zamanda
vatandaşın da kent yönetimine katılım konusunda kararlı olması ve gerektiğinde bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Vatandaşın bilgisayar okuryazarlığının arttırılmasının yanı sıra, kendilerine bu
teknolojik gelişmelerden yararlanacak imkânların da kent yönetimlerince sağlanması gerekmektedir.
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BELEDİYELERDE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM UYGULAMALARI
Yrd. Doç. Dr. Ülkü ARIKBOĞA
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi,
ulku.arikboga@marmara.edu.tr
ÖZ
Yerel halka hizmet sunan ve halka en yakın yönetim birimi olan belediyeler ülkemizde vatandaş odaklı yönetim
yaklaşımı konusundaki örnek uygulamaları ile çoğu zaman öncü bir role sahip olmuştur. Bildiride, belediyelerin vatandaş
odaklı yönetim yaklaşımları ele alınarak, bu konudaki bazı uygulamalar incelenmiştir. Bildiri kapsamında öncelikle, kamu
hizmetlerinin sunumunda müşteri/vatandaş odaklı yönetim yaklaşımının nasıl uygulanabileceği tartışılmış, daha sonra
vatandaş odaklı yönetim yaklaşımını etkileyen düşünce ve gelişmelere değinilmiş ve Türkiye’de vatandaş odaklı yönetim
yaklaşımını güçlendiren dönüşüm çalışmalarından bahsedilmiştir. Belediyelerdeki vatandaş odaklı yönetim uygulamaları
ise, toplam kalite yönetimi yaklaşımını benimseyerek, başarılı uygulamaları sebebiyle ödül/belge alan Nilüfer, Tarsus ve
Şanlıurfa Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü örnekleri üzerinden analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vatandaş Odaklı Yönetim, Kamu Hizmeti, Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli.

Citizen Oriented Management Practices in Municipalities
Abstract
Having been the closest administration to the people and rendering service to local communities, municipalities
have largely had a pioneering role with their exemplary practices with regard to the citizen-oriented management approach
in Turkey. In this statement, the citizen-oriented management approach of municipalities is addressed and some of the
relevant practices are examined. The statement firstly discusses how a customer/citizen-oriented management approach can
be applied when providing public services. Then the ideas and developments affecting the citizen-oriented management
approach are analyzed. Transformation activities which strengthen the citizen-oriented management approach in Turkey are
presented. The citizen-oriented management approach in municipalities is analyzed through Nilüfer, Tarsus, Şanlıurfa
Municipalities and Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Revenues which have been awarded for their
successful practices by adopting a total quality management approach.
Keywords: Citizen Oriented Manangement, Public Service, Total Quality Management, EFQM Excellence Model.

1. GİRİŞ
Vatandaş odaklı yönetim, yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte kamu hizmetlerinin sunumu
konusunda önem kazanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile birlikte vatandaş, yönetilen ve kamuya muhtaç olan
bir birey olarak algılanmak yerine, kaliteli hizmet talep eden ve kararlara katılan bir konuma yükselmiş, hizmet
sunumunda vatandaşın talep ve beklentileri ve vatandaş memnuniyeti ön plana çıkmıştır. Türkiye’de de 2000’li
yıllardan itibaren gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarında vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimseyen
birçok düzenleme yapılmış ve kamu yönetiminde buna yönelik dönüşüm çabaları başlamıştır. Ancak, yasal
düzenlemelere ve dönüşüm çabalarına rağmen bu yöndeki değişimin tüm kamu kurumlarında tam anlamıyla
sağlanabildiğini söylemek zordur.
Diğer taraftan, ülkemizde yerel halka hizmet sunan ve halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerin
vatandaş odaklı yönetim yaklaşımı konusundaki örnek uygulamaları ile çoğu zaman öncü bir role sahip
oldukları söylenebilir. Belediyeler halka daha yakın olmaları nedeniyle vatandaşın talep ve beklentilerinin tespit
edilmesi, vatandaşla iletişim kurulması ve vatandaşın katılımının sağlanması noktasında merkezi yönetime göre
daha avantajlı pozisyondadır. Ayrıca bu yakınlık vatandaşın yerel yönetimler üzerindeki denetimini ve hesap
sorabilmesini de kolaylaştırmaktadır. Bu avantajların yanı sıra, bir yandan yerel halkın artan ve çeşitlenen
hizmet talepleri, belediye hizmetlerini daha fazla sorgulaması ve daha kaliteli hizmet talep etmesi, diğer yandan
belediyelerin pratik ve hızlı çözümler üretebilen yapısı, girişimci doğası, vizyoner bakış açısı ve kendi
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aralarında hizmet yarışına girebilmeleri vatandaş odaklı yönetim uygulamalarının diğer kamu kurumlarına
kıyasla belediyelerde daha önde gitmesinde etkili olmuştur.
Bildiride, belediyelerde vatandaş odaklı yönetim uygulamalarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu
kapsamda, öncelikle müşteri ve müşteri odaklılık kavramları ele alınarak, müşteri /vatandaş odaklı yönetim
yaklaşımının kamu hizmetlerinde uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmıştır. İkinci bölümde, vatandaş odaklı
yönetim yaklaşımını etkileyen düşünce ve gelişmelere yer verilmiş, üçünü bölümde bu gelişmelerin ışığı altında
Türkiye’de vatandaş odaklı yönetim yaklaşımına geçişi güçlendiren dönüşüm çalışmaları ve yasal
düzenlemelerden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise, bazı belediyelerin vatandaş odaklı yönetim anlayışı
çerçevesindeki uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, toplam kalite yönetim yaklaşımını ve
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek, başarılı
uygulamaları sebebiyle ödül/belge alan Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gelirler Müdürlüğü örnekleri incelenmiştir. Böylece, müşteri memnuniyetinin sağlanmasını
hedefleyen toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin vatandaş odaklı yönetim anlamında
kuruluşlara sağladığı avantajların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında literatür taramasının yanı sıra, belediyelerin örnek uygulamalarını anlatan basılı ve
elektronik yayınlar ve belediyelerin web sayfalarından faydalanılmıştır. Bu bağlamda, örnek olarak incelenen
belediyelerin bizzat kendilerinin yazdıkları ve kalite uygulamalarını kapsamlı bir şekilde anlattıkları kalite ödülü
başvuru kitapları temel referans kaynağı olarak alınmıştır. Elde edilen veriler EFQM Mükemmellik Modeli’nin
müşterilerle ilişkili alt kriterleri bağlamında belirli bir sistematik içinde analiz edilmiştir.
Belediyelerin vatandaş odaklı yönetim anlayışı çerçevesindeki uygulamalarını inceleyen böyle bir
çalışmanın kamu yönetiminin iyileştirilmesi konusunda akademik ve idari çevrelerde yapılan tartışmalara
katkıda bulunacağı ve iyi uygulamaların yayılımı açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.
2.KAMU HİZMETLERİ VE MÜŞTERİ/VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM
Sınırları içinde yaşayan halkın toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu hizmetlerinin
üretilmesi devletin temel amaçlarından biridir. Devletler, kamu hizmetlerinin üretimini merkezi idare örgütü ya
da yerel idareler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Merkezi ve yerel idareler ise kamu hizmetlerini ya bizzat, ya
kendilerinin yönetiminde olan katma bütçeli kuruluşlar ya da iktisadi teşebbüsler aracılığıyla
gerçekleştirebilmektedir. Kamu hizmetleri ister merkezi idare, isterse yerel idareler tarafından ya da bu idarelere
bağlı kuruluşlar tarafından yerine getirilsin temel amaç hizmet sunulan vatandaşların ihtiyaçlarının en etkin
şekilde karşılanmasıdır. Bu noktada, hizmetlerin kaliteli bir şekilde üretilebilmesi ve kaynakların optimum
etkinlikte kullanılabilmesi için kamu hizmetlerinin kullanıcısı durumunda olan vatandaşların talep ve
beklentilerinin doğru tespit edilmesi ve karşılanması önem kazanmaktadır. Burada şöyle bir soru sorulabilir:
Merkezi ve yerel idarelerin hizmet sunduğu vatandaşlar kamu hizmetinin müşterisi olarak tanımlanabilir mi?
Kamu hizmetlerinin sunumunda da müşteri/vatandaş odaklı yaklaşımdan bahsedilebilir mi?
Müşteri kavramı, özel kesimde mal ya da hizmetten yararlanan kişi anlamında kullanılmaktadır. Toplam
kalite yönetiminin öncülerinden Juran müşteriyi; “Ürünleri alan ya da ürün ya da süreçlerden etkilenen herhangi
bir kişi” olarak tanımlamış ve iç ve dış müşteri olarak ikiye ayırmıştır. Juran’a göre dış müşteri, “üründen
etkilenen, ancak üretim sürecinin ve şirketin bir üyesi olmayan kişiler.”; iç müşteriler ise; “üründen etkilenen ve
aynı zamanda üretim sürecine katılan ve şirketin bir üyesi olan kişilerdir” (Juran, 1989: 27). Bu anlamda, dış
müşteriler ürün ve hizmetin kalitesini belirleyen kişiler olarak da tanımlanmaktadır (Goetsch ve Davis, 12-13).
Dolayısıyla, müşteri kavramı ürün ve hizmetten yararlanan ve bu ürün ve hizmetlerden etkilenen kişiler olarak
tanımlandığında, kamu hizmetlerinin kullanıcısı durumunda olan ve bu hizmetlerden faydalanan vatandaşları da
müşteri olarak tanımlamak mümkündür.
Müşteri odaklılık ise, “bir şirketin faaliyetlerini yürütürken her şeyin başına müşteriyi konumlandırması
ve tüm faaliyetlerini bu değer çerçevesinde yürütmesi, müşterilerin stratejik odak olarak alınması” şeklinde
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tanımlanabilmektedir. Bu anlayışa göre, bir şirket daha kaliteli hizmet üretmek ve müşterilerinin hizmetlerden
sağladığı tatmini artırmak istiyorsa, daha fazla müşteri odaklı olmalıdır (Chen vd., 2004:415). Dolayısıyla,
müşteri odaklılık çerçevesinde müşteri tatmininin en iyi şekilde sağlanması ve müşterinin memnun edilmesinin
önemli olduğu söylenebilir.
Bir ürün ya da hizmeti satın alan müşterinin tatmin edilmesi ve müşterinin memnun edilmesi noktasında
ise 5 temel konuya dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir (Bank, 1992: 14-17):

Müşterinin üründen beklediği özelliklerin tanımlanması,

Tanımlanan özelliklere uygunluğun sağlanması,

Ürünün beklentiyi karşılama durumunun devam etmesi,

Müşterinin ödeyeceği değerin belirlenmesi,

Ürün ya da hizmetin hızlı ve zamanında sunulması.
Müşteri odaklı yaklaşım, bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde kamu hizmetlerine de
uyarlanabilecektir. Nitekim, kamu sektörünün müşteri odaklı bir yaklaşımla hizmetlerini sunmasına yönelik bazı
modeller geliştirilmiştir. Jiang ve Chen kamu sektörü için müşteri odaklı hizmet sunumuna yönelik
geliştirdikleri modelde beş aşamalı bir planlama ve yönetim sisteminden bahsetmiştir (Jiang, B.C. ve
Chen:2002’den aktaran Chen vd., 2004:415):

Müşterilerin tanımlanması

Müşteri ihtiyaçlarının araştırılması

Hizmet sisteminin tasarlanması

Hizmetin sunulması

Hizmetin iyileştirilmesi
Diğer taraftan özel sektör tarafından kullanılan ve “bireysel bazda ekonomik çıkarları esas alan”
müşteri kavramı ile “yasalar önünde eşit bir birey olan” vatandaş kavramlarının birbirleri ile pek örtüşmediği
belirtilmekte, özel sektör kar düşüncesi ile hareket etmekte iken, kamu hizmetinde kar düşüncesi ile hareket
edilmediği, kamu yararının ön planda olduğu belirtilerek, müşteri odaklılık kavramının aynen kamuya transfer
edilmesi eleştirilmektedir (Ateşoğlu ve Özkan, 2010:53). Özel mal ve hizmetlerin sunumu, fiyatlandırılması ve
talebin belirlenmesine ilişin koşullar ile kamu hizmetleri karşılaştırıldığında bu tespit doğru kabul edilebilir.
Özel mal ve hizmetler piyasa koşullarına göre üretilmekte ve kar maksimizasyonu esas alınarak fiyatlar
belirlenmekte iken, kamusal mal ve hizmetlerin finansman şekli hizmetin niteliğine göre değişebilmektedir.
Kamusal hizmetlerin sunumunda toplumsal fayda ön plana çıktığı için, hizmetin niteliğine göre tamamen
bedelsiz sunulabilmekte ya da piyasa fiyatının altında bir bedelle de sunulabilmektedir. Bu durumda kamusal
hizmetlerin finansmanında daha çok vergiler ön plana çıkmaktadır. Ancak, bu farklılık özel mal ve hizmetlerin
sunumunda müşteriye değer veren, müşteri tatminini ve kaliteli hizmeti merkeze alan müşteri odaklı yaklaşımı,
kamu hizmetleri sunumunda da uygulamaya engel teşkil etmekte midir?
Özel sektörde olduğu gibi, kamu sektöründe de hizmet sunulan vatandaşa karşı sorumluluk devam
etmektedir. Nitekim, özel sektördeki kar merkezli yapının yerine, kamu sektöründe vergi ödeme ve hesap sorma
bilinci devreye girmektedir. Bu kapsamda kamu yönetimi de otoriterlikten kurtularak hizmet sunduğu vatandaşı
odağına almak durumundadır (Ateşoğlu ve Özkan, 2010:53,54). Dolayısıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda
da vatandaşı merkeze alan, vatandaşa değer veren bir yönetim yaklaşımı olarak vatandaş odaklı yaklaşımın
kullanılabileceği ve bu çerçevede, hizmetten yararlanan kişiler müşteri olarak isimlendirilmese de, özel kesimin
müşteri odaklı yönetim felsefesinden faydalanılabileceği söylenebilir.
Diğer taraftan demokrasi bilincinin gelişmesi de vatandaş odaklılığın yerleşmesinde etkili olmakta ve
vatandaş algısını ortaya çıkarmakta, müşteri olarak tanımlanmasa da vatandaş kamudan bir şeyler talep
edebilmektedir (Ateşoğlu ve Özkan, 2010: 54). Bu çerçevede, hizmetlerin sunumu noktasında vatandaş
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katılımının sağlanması, vatandaşların görüşlerinin alınması, vatandaşlarla yönetimin işbirliği içerisinde olması
önem kazanmaktadır.
Sonuç olarak, kamu hizmetlerinin müşteri odaklı ya da vatandaş odaklı bir yaklaşım ile sunulması
hedeflendiğinde; hizmetler planlanırken ve yürütülürken hizmetlerden yararlanan vatandaşların işin odağında
olması, vatandaşların talep ve beklentilerinin alınması, hizmetlerin bu beklentilere uygun bir şekilde sunulması,
hizmetlerin hızlı ve zamanında sunulması ve hizmetten memnuniyetin ölçülerek iyileştirilmesi söz konusu
olacaktır. Dolayısıyla, vatandaş odaklı bir kamu kuruluşu stratejilerin belirlenmesi, hizmetlerin planlanması,
sunulması ve iyileştirilmesi aşamalarının her birinde vatandaşla iletişim halinde olmalıdır.
3.VATANDAŞ
GELİŞMELER

ODAKLI

YÖNETİM

YAKLAŞIMINI

ETKİLEYEN

DÜŞÜNCE

VE

3.1.Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı
1980’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan yeni kamu yönetimi yaklaşımı, kamu hizmetlerinin
sunumunda vatandaş odaklı yönetim yaklaşımını tetikleyen önemli gelişmelerden biri olmuştur. Geleneksel
yönetim yaklaşımı yerine, kamu sektörünün yönetiminde özel sektöre ve işletmelere has yeni tekniklerin
benimsenmesini öngören bu yaklaşım; “işletmecilik”, “yeni kamu işletmeciliği”, “piyasa temelli kamu
yönetimi”, “girişimci idare” gibi değişik şekillerde de isimlendirilebilmektedir (Eryılmaz, 2015: 48).
Yeni kamu yönetiminin ortaya çıkışında 1970’li yıllarda ortaya çıkan ekonomik ve siyasal değişimler
önemli etkiye sahiptir. 1970’li yıllarda ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik-mali kiriz
sonrası, devlet sorunun kaynağı olarak görülmüş, devletin ekonomik ve sosyal hayattaki rolü ve büyüklüğü
sorgulanmaya başlanmıştır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin daha “ekonomik, etkin ve etkili” bir şekilde
sunulabilmesi için yönetsel anlamda yeni arayışlara gidilmiştir. Bu bağlamda, bir yandan devletin küçültülmesi,
diğer yandan özel sektör teknik ve uygulamalarının kamu sektörüne uyarlanarak kamu sektörünün etkinliğinin
artırılması tartışılmaya başlamıştır (Ömürgönülşen, 2003: 3, 6).
Yeni kamu yönetiminin düşünce ve ilkelerinin ortaya çıkışında yeni sağ düşüncesinin de etkili olduğu
belirtilmektedir (Eryılmaz, 2015: 49). Yeni sağ düşüncesi ile devlet bireysel ve toplumsal özgürlüklerin
kısıtlayıcısı olarak görülmekte, devlete karşı serbest piyasa koşulları övülmekte, devletin faaliyet alanının
daraltılması ve devlet faaliyetlerinin “kamu işletmeciliği mantığı”na göre sunulması savunulmaktadır (Güler,
1996: 51-52; Arslan, 2010: 24, 25). Yeni sağ düşüncesi, özellikle ABD’de Ronald Reagan ve İngiltere’de
Margaret Thatcher dönemlerinde etkili olmuş ve bu ülkelerde ekonomik zorluklar ve bürokrasinin hantallığı
karşısında gerçekleştirilen reformlar ile devletin yapı ve işleyişinde önemli değişimler başlatılmıştır (Eryılmaz,
2015: 51).
Bu gelişmelerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası rekabetin etkisiyle özel sektörde yeni yöntem ve
yaklaşımların (toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, performans yönetimi vb.) geliştirilmesi bir yandan
kamu yönetiminin işleyişine yöneltilen eleştirilerin artmasına neden olurken, diğer yandan kamu yönetiminin de
bu yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilmesinde etkili olmuştur (Eryılmaz, 2015: 52).
Yeni kamu yönetimi yaklaşımı ile geleneksel kamu yönetim yaklaşımı önemli ölçüde dönüşüme
uğramış, “katı, hiyerarşik ve bürokratik geleneksel kamu yönetimi anlayışından, esnek, piyasa temelli ve
müşteri odaklı kamu işletmeciliği yaklaşımına doğru bir geçiş yaşanmıştır” (Ömürgönülşen, 2003: 5).
Yeni kamu yönetiminin savunucuları olarak bilinen Osborne ve Gaebler, kamu yönetiminin girişimci bir
yönetim haline dönüşebilmesi için 10 ilkeden bahsetmiştir (Osborne ve Gaebler, 1993: 19-311; Osborne, 1993:
352-356):
Katalitik Devlet: Kamu hizmetlerinin sunumunda ve toplumun problemlerinin çözümünde kamu, özel
ve sivil toplum kuruluşlarından faydalanılmalıdır. “Yönetim kürek çekmek değil, dümen tutmak, yön
vermektir.”
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Toplumun Sahip Olduğu Kamu Yönetimi: Bürokrasideki kontrolü topluma aktararak vatandaşlar
yetkilendirilmelidir.
Rekabetçi Devlet: Hizmet sunanlar arasında rekabet artırılmalıdır.
Misyona Dayalı Kamu: Kamu kurumları kurallara dayanmaktan vazgeçmeli, kurallar ve düzenlemeler
tarafından değil, amaçlar ve misyonlar tarafından yönlendirilmelidir.
Sonuca Yönelik Kamu: Girdilerden çok çıktılara odaklanarak kurumların performansı ölçülmelidir.
Müşteriye Yönelik Kamu: Bürokrasinin değil, müşterinin ihtiyaçları tanımlanmalı, kamu yönetimi
hizmetlerinden yararlananlar müşteri olarak tanımlanmalı ve onlara hizmetler konusunda alternatifler
sunulmalıdır.
Girişimci Devlet: Kamu yönetimi, enerjisini para harcamaktan ziyade, para kazanmaya harcamalıdır.
Geleceği Hesaplayan Kamu: Problemlere çare aramak yerine, problemler daha ortaya çıkmadan
önlenmelidir.
Merkeziyetçilikten Kurtulmuş Kamu: Kamu yönetimi otoritesini desantralize etmeli ve katılımcı
yönetimi güçlendirmelidir.
Piyasaya Yönelik Kamu: Değişim piyasayla desteklenmeli, bürokratik mekanizmalar yerine piyasa
mekanizması tercih edilmelidir.
Yeni kamu yönetimi düşüncesi doğrultusunda, kamu yöneticileri verimliliğin artırılması ve hizmet
sunumunda alternatif yöntemlerin bulunması, müşterilere karşı sorumluluk ve yüksek performans, bürokratik
kurumların yeniden yapılandırılması, örgütsel amaçların yeniden tanımlanması, işlerin kolaylaştırılması ve karar
alma süreçlerinin desantralize edilmesi yönünde çaba harcamaya başlamıştır (Denhardt ve Denhardt, 2013: 13).
Yeni kamu yönetimi anlayışı kamuyu işletme gibi görmenin etkisiyle devlet-vatandaş, bürokrasivatandaş ilişkilerini de değişime uğratmış, “vatandaş kavramından müşteri kavramına doğru bir kayma
olmuştur.” (Arslan, 2010:33). Bu anlayış ile birlikte kamu hizmetlerinin yararlanıcısı durumunda olan
vatandaşlar, müşteri olarak tanımlanarak değerli görülmüştür.
Osborne ve Gaebler, özel sektörün müşterilerini sürekli memnun etmeye yönelik çalışmasına rağmen,
kamu yönetiminin müşterilerine karşı kör olduğunu belirterek, müşteri beklentilerini öğrenmek için sürekli
müşterinin sesinin dinlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Müşteri araştırmalarının yapılması ve izlenmesi,
müşterilerle doğrudan temas kurulması, çalışanların müşteri ilişkileri konusunda eğitilmesi, müşterilerin
hizmetler konusundaki görüşleri için odak gruplar, toplantılar ve mülakatlar yapılması, müşterilerden gelen
elektronik iletilere 24 saat içinde cevap verilmesi, yeni hizmetlerin herkesin kullanımına sunulmadan test
edilmesi, yönetimin müşteriler tarafından denetlenmesi, müşteri şikayetlerinin cevaplanması için sistem
geliştirilmesi, müşterilerle iletişim için ücretsiz telefon hattı belirlenmesi, öneri kutuları ve formlarının
oluşturulması Osborne ve Gaebler’ın müşterinin sesini dinlemek için uygulanmasını öngördüğü yöntemlerden
bazılarıdır. Ancak, yalnızca müşteri beklentilerinin öğrenilerek kaynakların bu doğrultuda tahsis edilmesi her
zaman yeterli değildir. Müşteri odaklı yönetim var olan bürokrasiyi de dönüştürmeli, kamu yönetimleri
müşterileri için kullanıcı dostu, şeffaf ve bütünsel bir yapı sunmalıdır. Müşteriler ihtiyaçlarını çok sayıda form
doldurmak zorunda kalmadan ve çok sayıda ofisi ziyaret etmeden bütüncül bir yapıda karşılayabilmeli, ihtiyacı
olan bütün bilgilere açık bir şekilde ulaşabilmelidir (Osborne ve Gaebler, 1993: 166-193).
Müşteri odaklı yönetim sistemi kurumlara bazı avantajlar da sağlamaktadır. Hizmet tedarikçilerinin
müşterilere karşı sorumluluğunu artırması, tedarikçi seçimini kolaylaştırması, yeniliği teşvik etmesi, kişilere
farklı hizmet türleri arasından tercih yapma imkanı sağlaması, israfı azaltması, kişilerin seçtikleri hizmetlere
daha bağlı olmalarını sağlaması, eşit hizmet sunulması anlamında daha büyük fırsatlar ortaya çıkarması bu
avantajlar arasında sayılabilir (Osborne ve Gaebler, 1993: 181-186).
3.2.Toplam Kalite Yönetim Yaklaşımı
Toplam kalite yönetim yaklaşımı da kamu yönetiminde reform çalışmalarını ve vatandaş odaklı yönetim
anlayışını etkileyen unsurlardan biri olmuştur. 1950’li yıllarda özel sektörde ortaya çıkan ve gelişen toplam
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kalite yönetim yaklaşımının öngördüğü felsefe ve yönetim sistemleri yeni kamu yönetim yaklaşımı ile birlikte,
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kamu sektöründe de yayılmaya ve benimsenmeye başlamıştır.
Kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi üzerinde birçok tanımlama yapılmakla birlikte, bütün
tanımlamaların ortak vurgusu aslında müşteri memnuniyeti ve müşteri gereksinimlerinin karşılanması olmuştur.
Nitekim, kalite öncülerinden Juran, kaliteyi “kullanıma uygunluk” (Juran, 1989: 15), Crosby “ihtiyaca
uygunluk” (Crosby, 1980: 15) olarak tanımlamış, Deming, “kalitenin tüketicinin bugünkü ve gelecekteki
gereksinimlerini hedeflediğini” (Deming, 2014: 4) belirtmiştir. Bir başka tanımlamaya göre de, kalite “müşteri
gereksinimlerinin karşılanması”dır. Buna göre kalite, “müşteri gereksinimlerinin anlaşılması ile başlamakta,
karşılanması ile sona ermektedir” (Oakland, 2014: 4).
Toplam kalite yönetimi de, müşteri memnuniyetini hedefleyen ve kuruluşun tamamını kapsayan bir
yönetim yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Jaccard’a göre toplam kalite yönetimi, “müşteri ve paydaşların
gereksinimlerinin en düşük maliyetle karşılanabilmesi için, tüm kuruluşun seferber edilmesi ve bu amaçla
strateji, yönetim metodu ve ilkelerin belirlenmesi”dir. (Jaccard, 2013: 62).1 Müşteri odaklılık, toplam kalite
yönetiminin temel unsurlarından biridir. Bunun yanı sıra, liderlik, sürekli iyileştirme, çalışanların katılımı ve
takım çalışması, çalışanların eğitimi ve gelişimi, verilere dayalı yönetim, önleyici yaklaşım toplam kalite
yönetiminin temel unsurları arasında sayılmaktadır (Arıkboğa, 2016: 27).
Yukarıda da belirtildiği üzere, toplam kalite yönetiminde müşteriler iç ve dış müşteri olarak ikiye
ayrılmakta, hem iç müşteri olarak ürün ya da hizmete katkı sağlayan çalışanların, hem de hizmetten yararlanan
dış müşterinin memnun edilmesi hedeflenmektedir. Bu noktada, dış müşterilerin tatmin olup olmadığının
ölçülmesi, iç müşterilerin gereksinimlerinin tanımlanması, müşterilerin tatminine yönelik performans
sergilenmesi, kurumun rakiplerle kendini karşılaştırması, iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması için
önemli konuları oluşturmaktadır (Peratec Ltd., 1994: 12-13).
Toplam kalite yönetiminin müşteri odaklı yönetim anlayışı, özellikle yeni kamu yönetimi anlayışı ile
birlikte özel sektör yönetim tekniklerine ilgi duymaya başlayan kamu yönetiminin de hizmet sunum anlayışını
ve vatandaşa bakışını etkilemiştir. Müşteri/vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile, kamu yönetiminin topluma
karşı sorumluluğunun artırılması, topluma yönetimin ortağı olarak bakılması ve vatandaşların güveninin
kazanılması amaçlanmıştır. Böylece, toplam kalite yönetiminde iç ve dış müşteri olarak kabul edilen “kurum
çalışanları ve hizmetten yararlananlar kamu yönetiminin edilgen bir unsuru değil, dikkate alınması gereken
ortakları haline dönüşmüştür.” (Eryılmaz, 2015: 57, 58) Bu gelişmelerin ışığında, kamu yönetiminde de
hizmetlerin yararlanıcısı konumunda olan vatandaşın değerli hale geldiği, vatandaşın talep ve beklentilerinin
alınması ve karşılanması, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumların iç
işleyişi ve süreçlerinin bu doğrultuda iyileştirilmesi konularında mesafe alındığı söylenebilir.
3.3.Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı
Yeni kamu hizmeti yaklaşımı hem geleneksel kamu yönetimini, hem de yeni kamu yönetimini eleştiren
Denhardt ve Denhardt tarafından geliştirilmiştir. Denhardt ve Denhardt, yönetimin bir işletme gibi görülmesini
eleştirmiş, bir demokrasi gibi işlemesi gerektiğini vurgulamış, vatandaşlar ve kamu görevlilerinin ortak
problemlerin tanımlanması ve çözümü için işbirliği içinde bulunmasının faydalı bir yöntem olduğunu
belirtmiştir. Yeni kamu hizmeti yaklaşımı ile, kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın merkezde olması
gerektiği belirtilmekte ve demokratik katılıma önem verilmektedir (Denhardt ve Denhardt, 2011: 3. 24).
Denhardt ve Denhardt’a göre yeni kamu hizmetinin yedi temel ilkesi şöyledir (Denhardt ve Denhardt,
2011: 43,44):
Vatandaşa Hizmet Edilmeli, Müşteriye Değil: Kamu çıkarları, bireylerin tek tek çıkarlarının
toplamından ziyade, paylaşılan değerlerin sonucudur. Dolayısıyla, kamu görevlileri yalnızca müşterilerin
1

Kalite ve toplam kalite yönetimi hakkındaki tanımlamalar ve ayrıntılı bilgi için bkz. Arıkboğa, 2016: 15-26.
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taleplerini karşılamaya değil, vatandaşlarla ilişki kurarak onların güvenini kazanmaya ve vatandaşlarla işbirliği
yapmaya odaklanmalıdır.
Kamu Çıkarları Araştırılmalıdır: Kamu yönetimleri bireysel tercihler tarafından çizilen hızlı
çözümler yerine, ortak paylaşılan çıkarlar ve sorumlulukları amaçlamalıdır.
Vatandaşlık Girişimcilikten Daha Değerlidir: Kamu görevlileri için kamu çıkarlarının gözetilmesi ve
vatandaş katılımının artırılması, para kazanmak için yapılacak olan girişimci faaliyetlerden daha iyi bir tercihtir.
Stratejik Düşünüp, Demokratik Davranılmalıdır: Politika ve programlar kamu gereksinimlerini en
etkin şekilde ve ortak çaba ve işbirliğine dayanan sorumluluk anlayışı çerçevesinde karşılamalıdır.
Hesap Verebilirlik Basit Bir Şey Değildir: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin sunumunda piyasaya
göre daha çok özen göstermeli, kamu hizmetlerini kanuna, toplumsal değerlere, siyasi normlara, profesyonel
standartlara ve vatandaşların çıkarlarına uygun bir şekilde sunmalıdır.
Yönetmekten Ziyade Hizmet Etmek Önemlidir: Kamu görevlileri toplumu yönetmek ya da kontrol
etmekten ziyade, değer odaklı bir yaklaşımla vatandaşların düşüncelerini açıkça ifade edebilmelerini ve
paylaşılan çıkarlarının karşılanmasını sağlamalıdır.
Sadece Verimlilik Değil, İnsana da Değer Verilmelidir: Kamu kurumları, işbirliği ve katılıma dayalı
bir süreç sayesinde uzun dönemde daha başarılı olabilirler.
Bu ilkeler incelendiğinde, yeni kamu hizmeti yaklaşımının hizmetten yararlanan konumundaki
vatandaşlara önem verdiği, vatandaşı merkeze aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, yeni kamu yönetimi yaklaşımı
ve toplam kalite yönetim yaklaşımı gibi, bu yaklaşımın da kamu hizmetlerinin sunumu konusunda vatandaş
odaklı yönetim anlayışına önemli katkılarda bulunduğu söylenebilir. Ancak, yeni kamu hizmeti yaklaşımı
diğerlerinden farklı olarak, hizmetten yararlananı müşteri olarak tanımlamamakta, bu anlamda yeni kamu
yönetimi yaklaşımını eleştirmektedir. Yeni kamu hizmetinde, bunun yerine “hakları ve sorumlulukları bulunan
ve toplumun üyesi olan” vatandaş kavramı kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, bireylerin tek tek çıkarlarından
ziyade ortak kamu çıkarlarına ve vatandaşın katılımına önem verilmektedir. (Denhardt ve Denhardt, 2011: 4565).
Bu noktada, kamu sektörünün hizmet kalitesinin tanımlanması oldukça karmaşık bir süreçtir. Kamu
hizmetini sunanlar yalnızca bir vatandaşla değil, çok sayıda vatandaşla karşı karşıyadır ve bu vatandaşlarla ilişki
içinde olmalıdır. Ancak, bu konuda kamu hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi konusunda bazı ilkelerden
bahsedilmiştir (Denhardt ve Denhardt, 2011: 62):
Kolaylık: Kamu hizmetleri vatandaşlar tarafından kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.
Güvenlik: Kamu hizmetleri vatandaşların bu hizmetlerden yararlanırken kendilerini güvenli ve emin
hissedecekleri şekilde sunulmalıdır.
Sorumluluk: Kamu hizmetleri doğru bir biçimde ve zamanında sunulmalıdır.
Kişisel Özen ve Problem Çözme Yaklaşımı: Kamu çalışanları vatandaşlara gerekli bilgiyi sağlamalı
ve ihtiyaçlarını karşılarken onlara yardımcı olmalıdır.
Açıklık: Vatandaşlar, kamu hizmetlerinin herkese eşit bir şekilde sağlandığını bilmelidir.
Mali Sorumluluk: Kamu yönetimi hizmetleri sunarken mali sorumluluk anlayışı çerçevesinde
kaynakları kullanmalıdır.
Vatandaş Etkisi: Vatandaşlar, kamu yönetiminden aldıkları hizmetlerin kalitesini etkileyebileceklerini
hissetmelidir.
4. TÜRKİYE’DE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM YAKLAŞIMINI GÜÇLENDİREN
GELİŞMELER
1980’li yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkilemeye başlayan geleneksel yönetim anlayışından yeni
kamu yönetimi anlayışına geçiş süreci Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Ancak, ülkemizde 1980’li yıllarda
ekonomide liberalleşme yönünde sağlanan değişim, benzer şekilde kamu yönetiminde de sağlanamamıştır.
Kamu yönetimindeki reform süreci koalisyon hükümetlerinin görevde olduğu 1990’lı yıllarda da

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

1117

gerçekleştirilememiş ve dünyada kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen değişimlerin gerisinde kalınmıştır
(Başbakanlık, 2003: 13, 14; Dinçer, 2015: 18-19). Türkiye’de kamu yönetiminde reform çalışmaları 2000’li
yıllarda Ak Parti İktidarı döneminde hız kazanmıştır.
2003 yılında kamu yönetiminde reform çalışmalarına katkı sağlamak ve rehberlik etmek üzere
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” adlı bir
rapor hazırlanmıştır. Bu raporda, “liyakate ve katılımcılığa dayanmayan, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine
saygılı olmayan, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik gibi iyi yönetimin temel vasıflarından yoksun
yönetim uygulamalarının yönetimin meşruiyetine ve halkın yönetimi sahiplenmesine büyük zararlar verdiği”
belirtilmiş ve bu durumda mevcut yönetim anlayışının özelliklerinin etkili olduğu vurgulanmıştır (Başbakanlık,
2003: 82). Söz konusu dönemde Türkiye’de kamu yönetiminin özellikleri ise şöyle özetlenmiştir (Başbakanlık,
2003: 82-86):
Gelecek Yönelimli Değil, Geçmiş Yönelimli: Kamu yönetimi anlayışı strateji geliştirme, hedef
belirleme ve hedeflere yönelik sonuç almaya dayalı yöntemler geliştirme yerine, geçmiş ve gündelik sorunlar
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kamu kurumları vizyon ve “yön duygusundan yoksun” hareket etmektedir.
Amaç Yönelimli Değil, Sorun Çözme Yönelimli: Proaktif davranılmamakta, belirlenen amaçlar
çerçevesinde gerçekleştirecek projeler geliştirme yerine, gündelik sorunlara odaklanılmaktadır.
Teşhis Yönelimli Değil, Çözüm Yönelimli: Mevcut yönetim sorunları analiz etme, nedenlerini
araştırma ve buna dayalı çözümler üretmek yerine, akla gelen ilk çözümleri uygulamaktadır.
Tek Taraflı ve Kapalı Bir Yaklaşım: Halka yönetilmeye muhtaç bir kitle olarak yaklaşılmakta, halkın
talep ve beklentileri, görüş ve eleştirileri dikkate alınmamaktadır. Kamunun varlık nedeni olan halka hizmet
anlayışı yerine, yönetim yüceltilmektedir.
Ödüllendirme Yerine Cezalandırma Yönelimli: Vizyon oluşturma, çalışanları bu vizyon
çerçevesinde yönlendirme ve objektif esaslara göre başarıları ödüllendirme yerine, kurallara uygun davranış ve
yönetime itaat esas alınmaktadır. Çalışanlara kendini geliştirme imkanı tanınmamaktadır.
Raporda, kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın artık kaçınılmaz olduğu belirtilerek, yeniden
yapılanma için öncelikle yönetim zihniyetinin değişmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kamu yönetiminde yeniden
yapılanmanın ilkeleri ise ihtiyaca uygunluk, katılımcılık ve çok ortaklılık, halk odaklılık, stratejik yönetime
geçiş, performansa dayalı oluş, denetimde etkililik, etik kurallar ve insana güven, hizmetlerin yürütülmesinde
yerindenlik şeklinde sayılmıştır (Başbakanlık, 2003: 127-136).
“Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” adlı rapor, vatandaş odaklı yönetim anlayışı
çerçevesinde yapılacak birçok yasal düzenleme ve uygulamanın düşünsel temelini oluşturmuştur. Raporda,
katılımcılık ve halk odaklılık yeniden yapılanma ilkeleri arasında sayılmış, birçok yerde halkın katılımının,
yönetime güveninin ve memnuniyetinin önemi vurgulanmıştır. Bu raporda belirtilen ilke ve düşünceler “Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” ile hayata geçirilmeye çalışılmış, ancak Cumhurbaşkanı tarafından bazı
maddeleri Anayasaya aykırı olduğu için veto edilen bu kanun çıkartılamamıştır. Ancak, 2004 yılından itibaren
kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına ilişkin birçok yasal düzenleme yapılmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5302
Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun bunlardan bazılarıdır.
Bu düzenlemelerle kamu yönetiminde vatandaş odaklı yönetim anlayışına geçişi sağlayacak
uygulamalara öncülük edildiği söylenebilir. Örneğin; yerel yönetimler alanında yapılan yasal düzenlemeler ile
halka daha yakın olan belediyelerin “daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışı” benimseyecekleri
düşünülmüş, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda halkın kent konseyi, belediye meclisi ve ihtisas komisyonlarına
katılımına ilişkin düzenlemeler yer almıştır. (Lamba, 2014: 142).
Yine 2003 yılında çıkartılan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu vatandaş odaklı yönetim anlamında önemli bir
adım sayılabilir. Bu kanunun gerekçesinde, bilgi edinme hakkının vatandaşla yönetimin birbirine
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yakınlaşmasına, yönetimin halkın denetimine açılmasına ve halkın devlete duyduğu güvenin artmasına katkı
sağlayacağı belirtilmiştir (Lamba, 2014: 144). Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarında uygulanan bu Kanun, vatandaşların kamu yönetiminden kendilerine ilişkin bilgi ve
belgeleri talep etmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyerek, kamu yönetiminde şeffaflık anlamında önemli
bir açılım getirmiştir.
Kamu yönetiminde vatandaş odaklı yaklaşımı güçlendiren bir başka uygulama da e-Dönüşüm Türkiye
Projesi ve e-devlet uygulamasıdır. Türkiye’de e-dönüşüm, e-devlet çalışmalarının başlangıcı 1990’lı yıllara
kadar uzanmaktadır. 1993 yılında kamu sektöründe bilişim teknolojileri kullanımına yönelik olarak
gerçekleştirilen “Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu” ve eylem planı hazırlığından sonra, 1998
yılında KamuNet Teknik Kurulu oluşturulmuş, 2002 yılında Kamu NetTeknik Kurulu tarafından e-Avrupa ve
e-Türkiye çalışmaları çerçevesinde e-Devlet’e Geçiş Eylem Planı hazırlanmıştır. Ancak, 2003 yılından önce
hazırlanan eylem planlarından yeterli fayda sağlanamamış, bu planlar ya uygulamaya geçememiş ya da kısmen
geçebilmiştir. 2003 yılında çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar e-Dönüşüm Türkiye Projesi adı altında konsolide edilmiş, bu tarihten sonra 20032004 ve 2005 yılları için e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planları hazırlanarak yürürlüğe
girmiştir. 2006 yılından itibaren ise daha uzun vadeli eylem planları hazırlanmış, 2006 yılında ve 2014
yılarında “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” adı altında iki eylem planı çalışması yapılmış ve
uygulamaya konulmuştur. 2006 yılında hazırlanan planda “Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü”, 2014 yılında
hazırlanan planda “Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ilkeleri önem kazanmıştır
(edevlet.gov.tr, 2016).
E Devlet uygulaması yalnızca teknolojik bir uygulama olarak düşünülmemelidir. E Devlet uygulamaları
ile devletin vatandaşa sunacağı hizmetler ve vatandaşın devlete karşı olan görevleri karşılıklı olarak güvenli bir
şekilde elektronik ortamlarda yerine getirilebilmektedir. E Devlet sayesinde vatandaşlar “yönetişim sürecinin de
bir ortağı haline gelmektedir.” Bu durum kurumları bilgi teknolojilerini, iletişim ve karar alma süreçlerini
gözden geçirmek ve yapılandırmak zorunda da bırakmaktadır (Çarıkçı, 2010: 98-100). Dolayısıyla, e-dönüşüm
süreci ve e-devlet sistemine geçiş teknoloji kullanımı ve süreçlerin bu çerçevede yapılandırılması nedeniyle
kamu yönetiminde verimlilik artışı sağlamasının yanı sıra, vatandaşlar açısından da önemli faydalar
sağlamaktadır. Günümüzde e-devlet sistemi sayesinde vatandaşlar kamu hizmetlerine daha hızlı ve daha kolay
bir şekilde ulaşabilmekte, vergi vb. yükümlülüklerini zaman kaybetmeden daha kolay bir şekilde yerine
getirebilmekte ve kamu kurumları ile daha kolay iletişime geçebilmektedir.
Türkiye’de kamu kurumlarında vatandaş odaklı yaklaşım uygulamalarını teşvik eden gelişmelerden biri
de toplam kalite yönetim yaklaşımıdır. Türkiye’de toplam kalite yönetimi yaklaşımı 1990’lı yıllardan itibaren
öncelikle özel sektörde daha sonra kamu sektöründe yaygınlaşmaya başlamıştır. Toplam kalite yönetim
yaklaşımının ülkemizde yayılmasında 1991 yılında kurulan ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM)
ulusal işbirliği olan Türkiye Kalite Derneği’nin (Kalder) önemli etkisi olmuştur. Kalder eğitim ve rehberlik
desteği vererek Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen EFQM Mükemmellik Modeli
uygulamasının yayılımını sağlamaktadır. Ayrıca, Kalder 1993 yılından bu yana her yıl bu konudaki başarılı
uygulamaları ödüllendirmektedir.
Ülkemizde EFQM Mükemmellik Modeli 2000’lı yıllardan itibaren öncelikle eğitim ve sağlık
kuruluşlarında daha sonra belediyelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. 2002 yılından itibaren birçok kamu
kuruluşu EFQM Model uygulaması nedeniyle başarılı bulunarak ödül ve belge almaya hak kazanmıştır
(Arıkboğa, 2016: 88-99).2
Toplam kalite yönetim yaklaşımı ve Mükemmellik Modeli uygulaması kamu kurumlarına yönetsel
açıdan sağladığı avantajların yanı sıra, müşterilerle ilgili sunduğu yaklaşımlar nedeniyle kamu kurumlarının
hizmetlerini vatandaş odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirmesi konusunda da etkili olmuştur. Örneğin; EFQM
Mükemmellik Modeli, mükemmelliğin 8 temel kavramından biri olan “müşteriler için değer katma” temel
kavramı çerçevesinde kuruluşlardan “müşterilerin gereksinim ve beklentilerini tahmin etmeleri ve
EFQM Mükemmellik Modeli’nin Türkiye uygulaması ve ödül alan kamu kuruluşlarının sayısı için bkz Arıkboğa, 2016:
88-100, 184-187.
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karşılamalarını, müşterilerle açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurmalarını, müşteriler için yenileşme ve değer
katma yönünde çaba göstermelerini, müşteri deneyim ve algılamalarını izlemelerini, gözden geçirmelerini,
müşteri geri bildirimlerine cevap vermelerini ve performanlarını uygun kuruluşlarla karşılaştırmalarını ve
iyileştirmelerini” beklemektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 6). Dolayısıyla, Modeli uygulayan kamu kuruluşları
da hizmet sundukları vatandaşlara değer katma anlamında bazı yaklaşımlar geliştirmiş ve hayata geçirmiştir.3
Diğer taraftan, ülkemizde yerel halka hizmet sunan ve halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerin
vatandaş odaklı yönetim yaklaşımı konusundaki örnek uygulamaları ile her zaman öncü bir role sahip oldukları
söylenebilir. 2000’li yıllarda gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarından daha önceki dönemlerde,
belediyelerde vatandaş odaklı yönetim anlayışına geçiş anlamında iyi uygulama örnekleri görülmeye
başlanmıştır. Örneğin; 1994 yerel seçimlerinden sonra Refah Partisi iktidarı ile birlikte İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde uygulanmaya başlanan Beyaz Masa uygulaması birçok belediye tarafından örnek alınmıştır.
Beyaz Masa uygulaması ile vatandaşlarla iletişim kurulması, vatandaşların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve
talep ve şikayetlerin alınarak cevaplanması konularında belediyenin bütününde uygulanan bir sistem
geliştirilerek, vatandaş odaklı yönetim anlayışı yönünde önemli bir adım atılmıştır. Günümüzde Beyaz Masa
uygulaması benzeri uygulamalar parti farkı göstermeksizin değişik isimler altında birçok belediyede
uygulanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra, vatandaşlara yönelik yürütülen hizmetlerde bürokrasinin azaltılması,
işlemlerin hızlandırılması, vatandaşlarla yakın iletişim kurulması ve vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi
konusunda belediyelerin diğer kamu kurumlarına göre daha erken dönemlerde aksiyon aldıkları görülmektedir.
5. BELEDİYELERDE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM UYGULAMALARI
5.1.Kuruluşların Tanıtımı ve Yöntem
Bu bölümde, kuruluşlarında toplam kalite yönetim yaklaşımını ve EFQM Mükemmellik Modeli
uygulamasını benimseyen, bu alanda önemli başarılar elde eden bazı belediye örnekleri ele alınarak, vatandaş
odaklı yönetim yaklaşımı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar incelenecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi,
toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara hizmetlerini müşteri/vatandaş odaklı
yönetim yaklaşımı ile sunmaları konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle, çalışma kapsamında
seçilen örnekler üzerinde gerçekleştirilen analizin hem vatandaş odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde iyi
uygulama örneklerinin paylaşılması, hem de toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin
vatandaş odaklı yönetim anlamında sağladığı avantajların görülmesi konusunda katkıda bulunabileceği
düşünülmektedir.
Çalışma kapsamında Nilüfer Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Şanlıurfa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Gelirler Müdürlüğü örnekleri incelenecektir. Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediye
sınırları içinde bulunan bir ilçe belediyesidir. Nilüfer Belediyesi “bürokratik yönetimden vatandaş odaklı
yönetim anlayışına geçmek” amacıyla 2000 yılında toplam kalite çalışmalarına başlamıştır. Nilüfer
Belediyesi’nde kalite çalışmaları ISO 9001 uygulaması ile başlamış, 2003 yılında EFQM Mükemmellik Modeli
uygulamasına geçilmiştir. Nilüfer Belediyesi Model kapsamındaki uygulamaları sonucu 2004 yılında
“Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi”, 2006 yılında “Ulusal Kalite Başarı Ödülü”, 2013 yılında “EFQM
Vatandaşa Değer Katma Kategorisi Başarı Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır (nilüfer.bel.tr,2016; TMÖYK,
2015).
Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyette bulunan bir ilçe
belediyesidir. Tarsus Belediyesi de Nilüfer Belediyesi’nde olduğu gibi ISO 9001 ile kalite çalışmalarına
başlamış ve 2008 yılından itibaren de kalite çalışmalarına ivme kazandırmak ve vatandaşlara ilkeli ve kaliteli
hizmetler sunmak amacıyla EFQM Mükemmellik Modeli uygulamasına geçmiştir. Tarsus Belediyesi 2009
yılında “Mükemellikte Kararlılık Belgesi”, 2010 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi”, 2012
yılında “Ulusal Kalite Başarı Ödülü”, 2013 yılında “Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü”nü almıştır (Tarsus
Belediyesi, 2013: 2; TMÖYK, 2015).

EFQM Mükemmellik Modeli uygulamasına ilişkin belediye örnekleri için bkz. Arıkboğa, 2016. Bu konudaki iyi
uygulama örneklerinin bazılarına bir sonraki başlıkta değinilecektir.
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Şanlıurfa Belediyesi, 2014 yılına kadar il belediyesi olarak faaliyette bulunmakta iken, 2014 yerel
seçimlerinden sonra 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmuştur. Şanlıurfa Belediyesi’nin
de kalite yolculuğu çalışmaları 2005 yılında ISO 9001 çalışmaları ile başlamış, 2007 yılında belediye
bünyesinde EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarına geçilmiştir. Şanlıurfa Belediyesi 2007 yılında
“Mükemmellikte Kararlılık Belgesi”, 2008 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi” ve 2012 yılında
“Ulusal Kalite Başarı Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır (TMÖYK, 2015).
İBB Gelirler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan bir Müdürlüktür.
Gelirler Müdürlüğü, belediye gelirlerinin tahsili ve yönetimi ile görevlidir ve 105 personele sahiptir. Gelirler
Müdürlüğü, kalite çalışmalarına 2009 yılında EFQM Mükemmellik Modeli uygulaması ile başlamış, model
uygulamaları sebebiyle 2010 yılında “Mükemmellikte Kararlılık Belgesi”, 2011 yılında “Mükemmellikte
Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi”, 2012 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi”ni almaya hak
kazanmıştır (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 1; TMÖYK, 2016:38-43). İBB Gelirler Müdürlüğü İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir Müdürlük olması nedeniyle diğer örneklerden farklıdır. Ancak, gelir tahsilatı
konusunda vatandaşla doğrudan ilişkili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk defa kalite
çalışmalarını uygulayarak ödül alan bir birim olması nedeniyle farklı bir örnek olarak seçilmiştir.
Çalışma kapsamında Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri’nin vatandaş odaklı uygulamaları,
kuruluşların Kalder ya da EFQM nezdinde ödül başvurusunda kullandıkları ve EFQM Mükemmellik Modeli
kapsamındaki yaklaşım ve uygulamalarını anlatan, bizzat kendilerinden temin edilen EFQM Mükemmellik
Modeli Ödül Başvuru kitaplarından yararlanılarak incelenmiştir. Ayrıca, özellikle e-belediyecilik uygulamaları
için kuruluşların web sayfalarından da yararlanılmıştır. İBB Gelirler Müdürlüğü’nün uygulamaları ise
Müdürlüğün 2012 yılında Yetkinlik Aşamaları için Kalder’e başvuruda bulunduğu “Mükemmellikte Yetkinlik
Başvuru Kitabı”nın 2014 yılında güncellenmiş versiyonundan yararlanılarak incelenmiştir.
5.2.EFQM Mükemmellik Modeli ve Müşteri Odaklı Yönetim Anlayışı
EFQM Mükemmellik Modeli Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından 1991 yılında geliştirilen
bir modeldir. Modelin Türkiye uygulaması Türkiye Kalite Derneği (Kalder) tarafından yürütülmekte ve her yıl
Model kapsamındaki başarılı çalışmalar ödüllendirilmektedir (kalder.org). Gümünüzde birçok ülkede ulusal ya
da bölgesel kalite ödülleri uygulanmakla birlikte en yaygın uygulanan ödüller Deming Ödülü, Malcolm
Baldridge Ödülü ve EFQM Mükemmellik Ödülü’dür (Arıkboğa, 2016: 56, 57).4 Kalder’in kuruluşundan sonra
EFQM Mükemmellik Modeli’nin Türkiye uygulaması yaygınlaşmıştır.
EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara bütünsel bir bakış açısına sahip olabilmelerini sağlayan bir
yönetim çerçevesi sunmaktadır. Kuruluşlar sektör ve büyüklüklerinden bağımsız olarak bu modeli
uygulayabilmektedir. Model uygulaması mükemmelliğin temel kavramları, EFQM Mükemmellik Modeli ve
RADAR olmak üzere üç unsurla gerçekleşmektedir.
Mükemmelliğin Temel Kavramları: Model kapsamında mükemmelliğin 8 temel kavramından
bahsedilmiş olup, mükemmelliğin temel kavramları üst yönetimin ortak dilini oluşturmakta ve mükemmel bir
kurumsal kültür için gerekli esasları oluşturmaktadır. Müşteriler için değer katma, sürdürülebilir gelecek
yaratma, kurumsal yetenekleri geliştirme, yaratıcılık ve yenileşimden yararlanma, vizyoner, esin veren ve
bütünsel liderlik, çeviklikle yönetme, çalışanların yetenekleriyle başarma, mükemmel sonuçları sürdürme
modelin sekiz temel kavramını oluşturmaktadır.
EFQM Mükemmellik Modeli: EFQM Mükemmellik Modeli ise kuruluş yöneticilerinin ne yapıldığı ve
hangi sonuçları elde ettiklerine ilişkin neden sonuç ilişkilerini anlamalarını sağlayan bir yapı sağlamaktadır.
Model kuruluşlara nasıl yaklaşımlar kurmaları gerektiği konusunda temel bir çerçeve sunan 5 girdi, 4’ü sonuç
kriteri olmak üzere 9 ana kriter ve 32 alt kriterden oluşmaktadır. Liderlik, Strateji, Çalışanlar, İşbirlikleri ve
Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler, Müşterilerle İlgili Sonuçlar, Çalışanlarla İlgili Sonuçlar, Toplumla
İlgili Sonuçlar, İş Sonuçları modelin 9 ana kriterini oluşturmaktadır.
4

Kalite ödülleri ve uygulanan modeller hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arıkboğa, 2015: 56-88.
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RADAR: kuruluşların performanslarını yapısal bir yaklaşımla sorgulama imkanı sağlayan bir puanlama
çerçevesi sunmaktadır. RADAR sayesinde kuruluşlar iyileştirmelerini yönetebilmektedir. RADAR girdiler ve
sonuçlar için iki farklı boyuttan oluşmaktadır (EFQM ve Kalder, 2013: 4-27; Arıkboğa, 2015: 66-83).
Bu çalışmada Mükemmelliğin Temel Kavramları ve EFQM Mükemmellik Modeli müşterilerle ilgili
sunduğu yaklaşımlar çerçevesinde incelenerek, yapılan analizler de bu çerçevede gerçekleştirilecektir. Bu
noktada, temel kavramlardan “Müşteriler İçin Değer Katma” temel kavramı ile, 5. Kriter olan “Süreçler, Ürünler
ve Hizmetler” kriteri kapsamında yer alan müşterilerle ilişkili yaklaşımlar ele alınacaktır.5
“Müşteriler İçin Değer Katma” temel kavramı modelde şöyle tanımlanmıştır: “Mükemmel kuruluşlar,
gereksinimleri, beklentileri ve fırsatları anlayarak, tahmin ederek ve karşılayarak müşterilerine sürekli değer
katarlar.” Bu çerçevede kuruluşlardan, mevcut ve potansiyel müşteri gruplarını tanımlamaları ve beklentilerini
tahmin etmeleri, bu beklentileri karşılamaları, müşterileri ile açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurmaları,
müşterileri için yenileşme yönünde çalışmaları ve müşterilerinin yenileşim ile ilgili çalışmalara katılımlarını
sağlamaları, çalışanların müşterilere yönelik deneyimlerini artırmaları, müşteri algılamalarını sürekli olarak
izlemeleri ve müşteri geri bildirimlerine cevap vermeleri, performaslarını uygun kuruluşlarla karşılaştırarak
müşterileri için kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 6).
EFQM Mükemmellik Modeli’nin “Süreçler, Ürünler ve Hizmetler” başlıklı 5. Kriteri 5 alt kriterden
oluşmaktadır. Bu alt kriterler şöyle tanımlanmıştır (EFQM ve Kalder: 2013: 19-20):
5a. “Süreçler paydaşlara en uygun değeri sağlamak amacıyla tasarlanır ve yönetilir.”
5b. “Ürün ve hizmetler müşterilere en uygun değeri yaratmak amacıyla geliştirilir.”
5c. “Ürün ve hizmetler etkin bir biçimde tanıtılır ve pazarlanır.”
5d. “Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve yönetilir.”
5e. “Müşteri ilişkileri yönetilir ve geliştirilir.”
“Müşteriler İçin Değer Katma” temel kavramında tanımlanan yaklaşımlar genellikle modelin 5b, 5c, 5d
ve 5e kriterleri ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla, yukarıda sayılan kriterlerden 5b, 5c, 5d ve 5e kriterleri
kapsamında kuruluşlardan müşterilere yönelik yaklaşımlar geliştirmesi beklenmektedir.
Bu çerçevede; müşteri anketi, pazar araştırması gibi yöntemleri kullanarak ürün ve hizmetlerin müşteri
geri bildirimleri ve yenileşim çerçevesinde geliştirilmesi ve ürün ve hizmet porföyünün çeşitlendirilmesi 5b
kriteri; müşteri gruplarının tanımlanarak, farklı müşteri gruplarının gereksinimlerinin tahmin edilmesi ve ürün
ve hizmetlerin tanıtılmasına yönelik stratejilerin oluşturulmasını 5c kriteri; müşteri gereksinim ve beklentilerinin
oluşturulan değer önermesi çerçevesinde karşılanması ve buna yönelik olarak çalışanların geliştirilmesi 5d
kriteri; farklı müşteri gruplarına uygun bir şekilde ilişkilerin yönetilmesi, müşterilerin iletişim gereksinimlerinin
belirlenmesi ve karşılanması, müşterilerle açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurulması, müşteri algılamalarının
izlenmesi ve yanıt verilmesi 5e kriteri kapsamında beklenen yaklaşımlara örnek olarak verilebilir (EFQM ve
Kalder, 2013: 19-20).
Modelin 5. Kriterinin yanı sıra, “Strateji” başlıklı 2. Kriterinin alt kriteri olan 2a kriterinde yer alan
“paydaşların gereksinim ve beklentilerinin strateji ve stratejileri destekleyen politikaları oluşturma ve gözden
geçirme sürecinde girdi olarak kullanılması” (EFQM ve Kalder, 2013: 14) ibaresi de stratejilerini oluştururken
kuruluşları müşterileri dikkate alma yönünde yönlendirmektedir.
Ayrıca, doğrudan müşterilerden bahsedilmese de, 4d kriterinde yer alan “teknolojinin süreçler, projeler
ve kuruluşun çevikliğini destekleyecek şekilde yönetilmesi ve teknolojinin yenileşim ve yaratıcılık kültürünü
destekleyecek doğrultuda kullanılması” (EFQM ve Kalder, 2013: 18) beklentisinin kuruluşları müşterilere

5
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yönelik hizmetleri yerine getirirken teknolojiyi takip ederek müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelttiği
söylenebilir.
Modelin sonuç kriterleri bağlamında Müşterilerle İlgili Sonuçlar (6.kriter) kriteri ise kuruluşlardan,
“müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan veya aşan mükemmel sonuçlar elde etmesini ve bu sonuçları
sürdürmesini” beklemektedir. Bu çerçevede 6a kriteri kapsamında müşteri algılamaları, 6b kriteri kapsamında
performans sonuçları (ürün ve hizmet sunumu, müşteri hizmeti, ilişkisi ve desteği, şikayetlerin
değerlendirilmesi) izlenmektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 21).
Yukarıda da belirtildiği gibi, EFQM Mükemmellik Modeli sektör ve büyüklükten bağımsız olarak
uygulanmaya elverişli bir çerçeve sunması nedeniyle yalnızca özel sektör kuruluşları tarafından değil, kamu
kuruluşları tarafından da kullanılmaya uygun bir modeldir. Dolayısıyla EFQM Mükemmellik Modeli’ni
uygulayan kamu kuruluşları da “müşteriler için değer katma” temel kavramı ve modelin ilgili kriterleri
kapsamında geliştirdikleri yaklaşımlar nedeniyle, vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda hizmetlerini
sunma ve bu konuda olumlu sonuçlar elde etme yönünde önemli avantajlara sahip olabilmektedir.

5.3.Belediyelerde Vatandaş Odaklı Yönetim Uygulamaları: Nilüfer Belediyesi, Tarsus Belediyesi,
Şanlıurfa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Örnekleri
Bu başlık altında Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler
Müdürlüğü’nün EFQM Mükemmellik Modeli kapsamındaki vatandaşlara yönelik yaklaşım ve uygulamaları
aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.
5.3.1.Vatandaş Beklentilerinin ve Geri Bildirimlerinin Alınması ve Stratejilere Yansıtılması
Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İBB Gelirler Müdürlüğü’nde vatandaş beklenti ve geri
bildirimlerinin alınması ve stratejilere yansıtılması konusunda Modelin 2a kriteri kapsamında yaklaşımlar
oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
Tablo 1’de Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İBB Gelirler Müdürlüğü’nün vatandaşlardan
geri bildirim alma yöntem ve araçları gösterilmiştir. Örnek belediyelerin tamamında model kapsamında
vatandaşların talep ve beklentileri çeşitli yöntemlerle alınmakta ve stratejilere yansıtılmaktadır.
Tablo 1

Vatandaşlardan Geri Bildirim Alma Araçları

Nilüfer Belediyesi
Tarsus Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
İBB Gelirler Müdürlüğü
Vatandaş
Memnuniyeti Vatandaş
Memnuniyeti Vatandaş
Memnuniyeti Müşteri
Memnuniyeti
Anketi (her yıl), vatandaş Anketi (her yıl), doğrudan Anketi (her yıl), muhtarlık Anketi (her yıl), mükellef
ziyaretleri,
muhtarlık temas
ve
ziyaretler, toplantı ve ziyaretleri, öneri ziyaretleri,
mükellef
toplantı ve ziyaretleri, muhtarlık
toplantı
ve ve şikayet kutuları.
temsilcisi, talep ve şikayet
evlendirme
hizmeti ziyaretleri,
vatandaş
yönetim sistemi.
anketleri, kültür anketleri, toplantıları,
esnaf
proje
bazlı
anketler, toplantıları ve ziyaretleri.
Stratejik Plan Dış Paydaş
Anketi, mahalle komiteleri.
Kaynak: Nilüfer Belediyesi, 2013: 11; Tarsus Belediyesi, 2013: 11; Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 12; İBB Gelirler
Müdürlüğü, 2014: 12, 37.

Nilüfer Belediyesi’nde stratejik plan çalışmaları kapsamında paydaşların gereksinim ve beklentilerini
tespit etmek amacıyla periyodik olarak paydaş anketleri ve diğer paydaş taleplerini toplam yöntemleri (hizmet
sonrası anketler, muhtarlık toplantıları, mahalle komiteleri vb.) uygulanmaktadır. Ayrıca, Stratejik Plan Dış
Paydaş Anketi yapılmaktadır. Bu kapsamda vatandaşların talep beklentileri alınarak stratejilere yansıtılmaktadır
(Nilüfer Belediyesi, 2013: 11).
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Tarsus Belediyesi’nde paydaşlar etki ve önem derecesine göre sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede, Tarsus
halkı/vatandaşlar etki derecesi güçlü ve önem derecesi yüksek kategoride yer almaktadır. Diğer paydaşlar ile
birlikte vatandaşların talep ve beklentileri anketler, kahve toplantıları vb. yollarla alınmakta ve stratejilere
yansıtılmaktadır. Ayrıca, seçim öncesi araştırmaları ve kamuoyu beklentileri de stratejik plana girdi
oluşturmaktadır (Tarsus Belediyesi, 2013: 11).
Şanlıurfa Belediyesi’nde de vatandaşlara yılda bir uygulanan algılama anketi sonuçları, mahalle
toplantılarından alınan geri bildirimler, Beyaz Masa vb. kanallarla alınan geri bildirimler stratejik plan
çalışmaları kapsamında stratejilere girdi oluşturmaktadır. (Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 12).
İBB Gelirler Müdürlüğü, stratejik plan çalışmalarını İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü ile koordineli
bir şekilde gerçekleştirmekte, stratejik plan hazırlıkları sırasında paydaş analizleri gerçekleştirilmektedir. Ancak,
Müdürlük EFQM Mükemmellik Modeli uygulaması nedeniyle her yıl Müdürlük stratejilerini güncellemekte, bu
kapsamda her yıl uyguladığı mükellef memnuniyeti anketi ile mükellef ziyaretleri vb kanallardan elde ettiği
vatandaş geri bildirimlerini de stratejilere yansıtma imkanı bulmaktadır (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 12).
5.3.2 Vatandaşlarla İletişimde Kullanılan Araçlar ve Talep, Şikayet ve Önerilerin Yönetimi
Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde vatandaşla ilişkileri yönetmek
ve vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini cevaplamak amacıyla Modelin 5e kriteri kapsamında yaklaşımlar
geliştirilmiştir.
Nilüfer Belediyesi’nde hizmet sunulan vatandaşlarla ilişkiler Kurumsal İletişim Yönetim Süreci
kapsamında ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Kurumsal İletişim
Yönetim Süreci vatandaş ilişkileri, memnuniyet ölçümleri ve sivil toplum katılımı konularını kapsamaktadır.
Nilüfer Belediyesi’nde vatandaşlar istek ve önerilerini yüz yüze ve dijital ortamlarda iletebilmektedir. Yüz yüze
iletişim hizmet masaları, iletişim noktaları, Başkan Nilüfer’i Dinliyor Projesi, mahalle ve site toplantıları,
Nilüfer Belediyesi liderlerinin görüşmeleri; dijital iletişim ise çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya aracılığıyla
yürütülmektedir. Vatandaşlardan çeşitli kanallardan gelen istek ve öneriler Vatandaş İlişkileri Yönetim Süreci
kapsamında ayrıştırılarak ilgili birim ya da süreçlere iletilmekte, başvuru sahibine geri dönüş yapılmakta ve
memnuniyet değerlendirilmektedir. (Nilüfer Belediyesi, 2013: 49).
Tarsus Belediyesi’nde vatandaşlarla iletişim kurmak amacıyla çağrı merkezi, e-posta, web sitesi, Beyaz
Ev, Alo Belediye, sms sistemi, mahalle toplantıları, web sayfası, el ilanları, billboardlar gibi araçlar
kullanılmaktadır. Vatandaşlardan çeşitli kanallarla gelen talep ve şikayetler ilgili süreç çerçevesinde
gruplandırılmakta, analiz edilmekte ve ilgili birimlere iletilmekte, ilgili birimler tarafından gereken işlemler
tamamlandıktan sonra vatandaşa bilgi verilmektedir. (Tarsus Belediyesi, 2013: 12, 50).
Şanlıurfa Belediyesi’nde vatandaşlarla ilişkileri yönetmek amacıyla Müşteri İlişkileri Yönetim Süreci
oluşturulmuştur. Ayrıca, Müşteri İlişkileri ve Şikayetleri Prosedürü oluşturularak yazılı hale getirilmiştir. Beyaz
Masa, Beyaz Masa bünyesinde faaliyette bulunan Alo 153 ve Alo 185, dilekçeler, öneri, istek ve şikayet
kutuları, e-mail aracılığıyla vatandaşlarla iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca, liderlerin mahalle gezileri sırasında
muhtarlar ve vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek sorun ve öneriler dinlenmektedir. Beyaz Masa aracılığıyla
gelen öneri, istek ve şikayetler kullanılan müşteri ilişkileri sistemi programı yoluyla ilgili Müdürlüğe
iletilmekte, gerekli iyileştirmeler yapılmakta, vatandaşa olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmaktadır.
(Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 45, 46).
İBB Gelirler Müdürlüğü müşterileri olarak tanımladığı mükelleflerle mail, telefon, dilekçe, İBB’nin
Beyaz Masa uygulaması ve çağrı merkezi, mükellef temsilcisi, mükellef ziyaretleri, sosyal medya, sms, ilan
panoları ve billboardlar, web sayfası yoluyla iletişim kurmaktadır. Müdürlük 2010 yılında müşteri geri
bildirimlerine daha hızlı ve doğru cevap verebilmek için “Müşteri Talep ve Şikayet Yönetim Sistemi”ni kurmuş
ve mükellef temsilcisini bu sistemi yönetmekle görevlendirmiştir. Bu sistem İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde faaliyette bulunan Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün sistemi ile entegre çalışmaktadır. Bu sistem
üzerinden gelen talepler alınmakta, ilgili birimlere yönlendirilmekte ve mükellefe 48 saat içinde geri dönüş
yapılmaktadır (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 40, 41).
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5.3.3. Hizmetlerin Tanıtılması ve Vatandaşların Bilgilendirilmesi
Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde sunulan hizmetlerin
vatandaşlara tanıtılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda Modelin 5c kriteri kapsamında
yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin farklı hizmet alan gruplara tanıtımına yönelik olarak çeşitli iletişim
stratejileri izlemekte ve araçlar kullanmaktadır. Bu iletişim stratejileri ve araçları hizmet alan gruba, hizmetin
niteliğine ve verilmek istenen toplumsal mesaja göre çeşitlenmekte ve Kurumsal İletişim Süreci altında yer alan
Medya Planlaması ve İçerik Yönetimi Alt Süreci çerçevesinde yönetilmektedir. Medya toplantıları, mahalle ve
site toplantıları, liderlerin görüşmeleri, iletişim noktaları, megaboard, totem, billboard, roket, Nilüfer Belediyesi
yayınları, web sitesi, sosyal medya, e-posta, sms, sesli mesaj, gazete ve dergi haberleri ve ilanları hizmetlerin
vatandaşlara tanıtımı konusunda kullanılan araçlar arasındadır. (Nilüfer Belediyesi, 2013: 47).
Tarsus Belediyesi’nde hizmetlerin vatandaş gruplarına etkili bir şekilde tanıtımı Turizm ve Tanıtım
Süreci kapsamında yapılmaktadır. Bu süreç kapsamında yürütülen faaliyetler Kültürel ve Sosyal İşler
Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev alanına girmektedir Yerel basın,
bilbordlar, raketler, otobüs durakları ve camları ile şehrin çeşitli bölgelerine asılan ilanlar, internet sitesi, el
ilanları, meclis toplantılarına ilişkin canlı yayınlar, sms sistemi hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirme amaçlı
kullanılan araçlar arasındadır (Tarsus Belediyesi, 2013: 47, 50).
Şanlıurfa Belediyesi’nde hizmetlerin vatandaşlara tanıtımı “doğuştan marka şehir olma” vizyonu
doğrultusunda, basın ile yapılan bilgilendirme toplantıları, web sayfası, faaliyet bülteni, tanıtım broşürü, afişler,
panolar, billboardlar, turizm danışmanlık hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, fuar, sergi ve kongreler,
mahalle ve STK toplantıları aracılığıyla yapılmaktadır. Hizmetlerin tanıtımına ilişkin yapılan çalışmaların
etkinliği yılda bir kere uygulanan vatandaş memnuniyeti anketinde yer alan “hizmetlerimizden haberdar olma”
sorusuyla değerlendirilmektedir (Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 43, 44).
İBB Gelirler Müdürlüğü’nde hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi Bilgilendirme ve
Yönlendirme Süreci kapsamında yapılmaktadır. Vatandaşların bilgilendirilmesi için Müdürlük bilgilendirici kart
ve broşürleri, ilan panoları, internet sitesi, İBB binasında yer alan LCD ekran, mükellef temsilcisi, sosyal
medya, Müdürlüğün işbirliği olan Açık Hava ve Reklamcılar Derneği (ARED) web sayfası, mükellef ziyaretleri
araçları kullanılmaktadır. Hizmetlerin bilinirlik düzeyi müşteri memnuniyeti anketi ile her yıl ölçülerek
değerlendirilmekte ve bilinirlik oranını artırmaya yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir (İBB Gelirler
Müdürlüğü, 2014: 38, 39).
Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nün hizmetlerin tanıtılması ve
vatandaşların bilgilendirilmesi için kullandıkları araçlar Tablo 2’de toplu olarak gösterilmiştir.
Tablo 2

Hizmetlerin Tanıtılmasına Yönelik Kullanılan Araçlar

Nilüfer Belediyesi
Tarsus Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
Medya toplantıları, mahalle Yerel basın, bilbordlar, Web
sayfası,
faaliyet
ve
site
toplantıları, raketler, otobüs durakları ve bülteni, tanıtım broşürü,
liderlerin
görüşmeleri, camları ile şehrin çeşitli afişler,
panolar,
turizm
iletişim
noktaları, bölgelerine asılan ilanlar, billboardlar,
megaboard,
totem, internet sitesi, el ilanları, danışmanlık
hizmetleri,
billboard, roket, Nilüfer meclis toplantılarına ilişkin sosyal
ve
kültürel
etkinlikler, fuar, sergi ve
Belediyesi yayınları, web canlı yayınlar, sms sistemi
kongreler, mahalle ve STK
sitesi, sosyal medya, eposta, sms, sesli mesaj,
toplantıları
gazete ve dergi haberleri ve
ilanları.
Kaynak: Nilüfer Belediyesi, 2013: 47; Tarsus Belediyesi, 2013: 47, 50; Şanlıurfa
Gelirler Müdürlüğü, 2014: 38, 39.

İBB Gelirler Müdürlüğü
Bilgilendirici
kart
ve
broşürler, ilan panoları,
internet sitesi, LCD ekran,
sosyal medya, mükellef
temsilcisi,
mükellef
ziyaretleri, ARED web
sayfası.

Belediyesi, 2012: 43, 44; İBB
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5.3.4. Hizmet Sunumunda Yenilikçi Çalışmalar ve E Belediyecilik Hizmetleri
Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde teknolojinin takip edilmesi ve
yenileşimci faaliyetler yoluyla hizmetlerin iyileştirilmesi konusunda Modelin 4d ve 5b kriterleri kapsamında
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki birçok belediyede olduğu gibi çalışma
kapsamındaki belediyelerde de e-belediyecilik uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nilüfer Belediyesi, stratejik planında e-belediye uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik
stratejiler tanımlamış ve bu kapsamda e-belediyecilik uygulamalarını geliştirmiştir. Vatandaşlar Nilüfer
Belediyesi’nin resmi web sitesi aracılığıyla beyanname doldurma, vergi borçlarını sorgulama ve ödeme,
arsaların imar durumlarını öğrenme, rayiç bedel öğrenme, inşaat ruhsatı için başvuru yapma, pazar yerleri ve
ihaleler hakkında bilgi alma gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, vatandaşlar cep telefonları
üzerinden de sicil numaralarını yazarak vergi borçlarını öğrenebilmekte ve ödeyebilmektedir (Nilüfer
Belediyesi, 2013: 35, 36; nilufer.bel.tr, 2016).
Tarsus Belediyesi’nde teknolojiyi takip ederek vatandaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak
amacıyla e-devlet projelerine uyum sağlamaya yönelik bazı çalışmalar yapılmış ve elektronik bilet sistemi,
otomatik tahsilat veznesi, kredi kartı ile tahsilat sistemi, el bilgisayarı gibi uygulamalar geliştirilmiştir.
Vatandaşlar Tarsus Belediyesi web sayfasında yer alan e-belediye linkine tıklayarak borçlarını
sorgulayabilmekte ve e-ödeme yapabilmekte, bunu yanı sıra, imar durumu ve ihale bilgilerine ulaşabilmektedir.
E-belediye uygulaması içinde yer alan Kent Rehberi sayesinde vatandaşlar şehirdeki nöbetçi eczaneler, ticari
işletmeler, resmi kurumlar, dini tesisler, turistik yerler, dinlenme yerleri gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan
yerlere ilişkin bilgiler ile Tarsus’un turistik yerleri hakkında bilgi edinebilmektedir (Tarsus Belediyesi, 2013:
41, 42; tarsus.bel.tr, 2016).
Şanlıurfa Belediyesi, “hizmetlerimizde en güncel teknolojiyi kullanmak” kalite politikası doğrultusunda
teknolojiden yararlanarak vatandaşların zaman kaybını önlemeye ve tasarruf sağlamaya yönelik bazı
uygulamalar geliştirmiştir. E-belediye, k-belediye ve t-belediye Şanlıurfa Belediyesi’nin teknolojiyi kullanarak
vatandaşlara daha iyi hizmet sunmaya yönelik geliştirdikleri uygulamalar arasındadır. Vatandaşlar e-belediye ile
borçlarını sorgulayabilmekte ve online ödeme yapabilmekte, işyeri ruhsatına başvurabilmekte, şikayetlerini
bildirebilmekte, randevu talep edebilmekte ve imar durumuna ulaşabilmektedir. Ayrıca, e-belediye altında yer
alan kent rehberi sayesinde nöbetçi eczaneler ve önemli yerlere ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir (Şanlıurfa
Belediyesi, 2013: 35, 36; sanliurfa.bel.tr, 2016). K-belediye (kioks) uygulaması ile vatandaşlara sanal ortamda
iletişim kurma, güncel bilgilere ulaşma, adres tespit etme, dilek ve şikayetleri dile getirme, kredi kartı ile
belediyeye ait tüm vergi borçlarını ödeyebilme imkanı sağlanmaktadır. T-belediye uygulaması ise vatandaşların
7 gün 24 saat talep ve şikayetlerini iletebilecekleri, vergi borçlarını sorgulayabilecekleri bir telefon işletmeciliği
uygulamasıdır (Şanlıurfa Belediyesi, 2013: 36).
İBB Gelirler Müdürlüğü, “Mali Hizmetlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Yaygınlaştırılması”
stratejik amacı doğrultusunda vergi beyanlarında e-beyan, e-ödeme sistemlerinin kurularak kullanımının
yaygınlaştırılması, vergi denetimlerinde mobil yoklama uygulamasına geçilmesi gibi faaliyetleri yürütmüştür.
Bunun yanı sıra, e-beyan ve e-ödeme sistemleri dışında, e-sorgulama, dilekçematik, kredi kartı ile tahsilat,
elektronik tahsilat sistemi Gelirler Müdürlüğü’nün yenilikçi çalışmaları sonucu mükelleflere yönelik geliştirdiği
sistemlerdir (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 30, 31).
Gelirler Müdürlüğü’nün mükelleflere yönelik e-belediyecilik hizmetleri İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin web sayfasında yer alan e-belediyecilik bölümünün altında konumlandırılmıştır. Vatandaşlar,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sayfasında e- belediyecilik butonunun altında yer alan Gelirler Müdürlüğü
bölümünde e-beyanname, e-sorgulama ve e-ödeme, dilekçematik, istek-öneri ve şikayetler butonlarını tıklayarak
Gelirler Müdürlüğü’nün e-belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Ayrıca bu bölümde beyan
kılavuzu, ödeme noktaları rehberleri, sıkça sorulan sorular, vergi ve ücret tarifeleri gibi vatandaşların vergi
beyan ve ödemeleri konusunda yararlanabilecekleri faydalı bilgiler bulunmaktadır (ibb.gov.tr, 2016).
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5.3.5. Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Hizmetlerin İyileştirilme Yöntemleri
Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde modelin 5b ve 6a kriterleri
kapsamında hizmetlerin zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çeşitli geri bildirim araçlarından
yararlanılmaktadır.
Nilüfer Belediyesi’nde hizmet yelpazesinin geliştirilmesini amaçlayan iyileştirmeleri tahmin edebilmek
için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yılda bir uygulanan vatandaş memnuniyeti anketi, hizmet sonrası
yapılan kültür anketleri, proje bazlı anketler, evlendirme hizmetleri anketleri ile vatandaş ziyaretleri ve
muhtarlık toplantıları yoluyla alınan geri bildirimler bu yöntemler arasında yer almaktadır. Anket sonuçları
değerlendirilerek hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, yurt dışına düzenlenen
teknik ziyaret gezilerden elde edilen iyi uygulama örnekleri ve paydaşlardan gelen yenilikçi fikirler de
hizmetlerin iyileştirilmesinde fırsat olarak görülmektedir (Nilüfer Belediyesi, 2013: 11, 44, 45).
Tarsus Belediyesi’nde vatandaşların kuruma bakış açılarını ve hizmetlere ilişkin algılamalarını ölçmek
amacıyla 2008 yılından bu yana düzenli olarak her yıl vatandaş memnuniyeti anketi uygulanmaktadır. Ankette,
memnuniyet ölçülecek genel konular belirlenirken kalite, zamanlama, güvenilirlik, işbirliği ve iletişim
konularının ölçülebilmesine dikkat edilmekte ve çeşitli hizmet alanlarına ilişkin memnuniyet izlenmekte ve
buna dayalı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, hizmetlerin iyileştirilmesi noktasında öneri
sisteminden ve yeni teknolojilerden de faydalanılmaktadır (Tarsus Belediyesi, 2013: 45-47, 51).
Şanlıurfa Belediyesi’nde yılda bir kez yapılan vatandaş memnuniyeti anketi, Beyaz Masa birimindeki
öneri istek ve şikayet kutuları ve web sayfasından gelen öneri ve şikayetler, mahalle toplantıları, paylaşım
toplantıları vatandaşların hizmetlere yönelik geri bildirimlerini almak amacıyla kullanılmaktadır. Vatandaş
memnuniyeti anket sonuçları raporlanarak yıl sonunda üst yönetime sunulmakta ve değerlendirilmektedir
(Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 42).
İBB Gelirler Müdürlüğü, 2010 yılından bu yana düzenli olarak uygulanan yıllık ve günlük müşteri
memnuniyeti anketleri ve mükellef ziyaretleri ile mükelleflerin Gelirler Müdürlüğü’nün hizmetlerine ilişkin
algılamalarını ve geri bildirimlerini almaktadır. Anketler ve mükellef ziyaretleri sonucu ortaya çıkan
iyileştirmeye açık alanlar Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Süreç Ekibi ve Gelirler Müdürlüğü yöneticileri
tarafından önceliklendirilerek iyileştirmelere yansıtılmaktadır. İletişim, işlem hızı, bekleme süresi, bekleme
yerleri, yönlendirme, personelin ilgisi, kısa sürede doğru çözümler üretebilme, e-beyan kullanım kolaylığı gibi
konular Gelirler Müdürlüğü’nün vergi ödeyen mükelleflere uygulanan memnuniyet anketinde izlediği konulara
örnek verilebilir (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 37, 42-47).
EFQM Mükemmellik Modeli’nin RADAR boyutu girdi kriterleri kapsamında geliştirilen ve uygulanan
yaklaşımların etkililiğinin düzenli olarak ölçülmesi ve gözden geçirilmesini, bu gözden geçirme faaliyetleri ile
kıyaslama ya da öğrenme faaliyetleri sonucu iyileştirilmesini beklemektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 28).
Dolayısıyla, çalışma kapsamındaki belediyeler EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamaları nedeniyle,
yukarıda belirtilen vatandaşlardan elde edilen geri bildirimler, öneriler ve teknoloji takibinin yanı sıra, gözden
geçirme ve kıyaslama faaliyetleri sonucu da hizmetlerini iyileştirebilmektedir.
Örneğin; Nilüfer Belediyesi’nde yılda iki kez gerçekleştirilen yönetim gözden geçirme toplantıları, ayda
bir kez gerçekleştirilen Müdürler toplantıları, yılda bir kez gerçekleştirilen stratejik plan toplantıları, öz
değerlendirme çalışmaları; Tarsus Belediyesi’nde yılda bir gerçekleştirilen öz değerlendirme çalışmaları ve
stratejik plan çalışmaları, yönetim gözden geçirme toplantıları, 15 günde bir gerçekleştirilen Müdürler
toplantıları, kalite geliştirme grubu toplantıları; Şanlıurfa Belediyesi’nde yönetim gözden geçirme toplantıları,
kalite konseyi, müdürler koordinasyon toplantısı, öz değerlendirme çalışması, ödül süreci geri bildirim raporları,
süreç toplantıları, stratejik plan toplantıları; İBB Gelirler Müdürlüğü’nde yıllık olarak gerçekleştirilen öz
değerlendirme çalışmaları, süreç gözden geçirme toplantıları, şeflik toplantıları, strateji gözden geçirme
toplantıları, yönetim gözden geçirme toplantıları hizmetlerin ve yaklaşımların gözden geçirilmesi ve
iyileştirilmesinde kullanılan araçlar arasındadır (Nilüfer Belediyesi, 2013: 1-51; Tarsus Belediyesi, 2013: 1-50;
Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 1-46; İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 1-41).
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Bunun yanı sıra, çalışma kapsamındaki belediyelerin çeşitli kuruluşlara yapılan kıyaslama çalışmaları
sonucu da vatandaşlara yönelik hizmetlerini ya da sistemlerini geliştirdiklerine ilişkin örnekler görülmektedir.
Örneğin; Nilüfer Belediyesi vatandaş ilişkilerine ilişkin bazı yaklaşımlarını Kadıköy Belediyesi, Şanlıurfa
Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ile yaptığı kıyaslama çalışmaları sonucu iyileştirmiştir (Nilüfer Belediyesi,
2013: 51). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Kocaeli Sanayi Odası’na gerçekleştirilen
kıyaslama ziyareti sonucu mükellef ziyaretlerini yapmaya başlamış ve yıllık müşteri memnuniyeti anketine
günlük anketleri de ilave etmiş, İGDAŞ’a yaptığı kıyaslama ziyareti sonucu müşteri talep ve şikayet yönetim
sistemini kurmuştur (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 37-41).
6. SONUÇ
Bu bildiri kapsamında, kamu hizmetlerinin sunumunda müşteri/vatandaş odaklı yönetim yaklaşımının
uygulanmasına yönelik dünyada ve Türkiye’deki gelişmelerden bahsedildikten sonra, Türkiye’de toplam kalite
yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan belediye örnekleri üzerinden vatandaş odaklı yönetim
uygulamaları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçları şöyle özetlemek mümkündür:
Toplam kalite yönetiminin müşteri odaklı yönetim anlayışı, özellikle yeni kamu yönetimi anlayışı ile
birlikte özel sektör yönetim tekniklerine ilgi duymaya başlayan kamu yönetiminin de hizmet sunum anlayışını
ve vatandaşa bakışını etkilemiş, kamu hizmetlerinin yararlanıcısı durumunda olan vatandaşlar, müşteri olarak
tanımlanarak kamu yönetiminin gözünde daha değerli hale gelmiştir. Bu gelişmelerin ışığında, vatandaşın talep
ve beklentilerinin alınması ve karşılanması, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet kalitesinin artırılması
ve kurumların iç işleyişi ve süreçlerinin bu doğrultuda iyileştirilmesi noktasında kamu yönetiminde de mesafe
alınmıştır.
1980’li yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkilemeye başlayan geleneksel yönetim anlayışından yeni
kamu yönetimi anlayışına geçiş süreci Türkiye’yi de etkisi altına almaya başlamış ve bu gelişmelerin de
etkisiyle Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren kamu yönetiminde reform çalışmaları ağırlık kazanmış ve 2004
yılından itibaren kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına yönelik birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu
düzenlemelerin kamu yönetiminde vatandaş odaklı yönetim anlayışına geçişi sağlayacak uygulamalara öncülük
ettiği söylenebilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel
İdaresi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu gibi yasal düzenlemelerle getirilen yenilikler ve e-devlet
uygulaması bu düzenleme ve uygulamalara örnek verilebilir.
Bunun yanı sıra, ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren özel sektörde uygulanan toplam kalite yönetimi ve
EFQM Mükemmellik Modeli uygulamaları 2000’li yıllardan itibaren öncelikle merkezi yönetim kuruluşlarında,
daha sonra belediyelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. 2002 yılından itibaren birçok kamu kuruluşu EFQM Model
uygulaması nedeniyle başarılı bulunarak ödül ve belge almaya hak kazanmıştır.
EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan kamu kuruluşları “müşteriler için değer katma” temel
kavramı ve modelin ilgili kriterleri kapsamında geliştirdikleri yaklaşımlar nedeniyle, hizmetlerini vatandaş
odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda sunma ve bu konuda olumlu sonuçlar elde etme yönünde önemli
avantajlara sahip olabilmektedir. Bu noktada, EFQM Mükemmellik Modeli uygulamasının, kuruluşların
hizmetlerini müşteri/vatandaş odaklı yaklaşımla sunmaları konusunda Modelin beklediği bazı zorunluluklar
nedeniyle teşvik edici bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Müşteri talep ve beklentilerinin alınarak stratejilere
ve hizmet sunumuna yansıtılması, müşterilerin iletişim gereksinimlerinin tespit edilerek karşılanması, müşteri
geri bildirimlerinin alınması, cevaplanması ve iyileştirmelere yansıtılması, müşteri memnuniyetinin ölçülüp
izlenerek iyileştirmelere yansıtılması, hizmetlerin iyileştirilmesinde müşterilerin katılımının sağlanması,
hizmetlerin çeşitli araçlarla müşterilere tanıtılması, müşteriler için yenileşme ve değer yaratma konusunda çaba
gösterilmesi ve hizmetlerin zenginleştirilmesi Modelin müşteri odaklı yönetim yaklaşımı konusunda kuruluşlara
sağladığı avantajlar arasındadır.
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Ayrıca, Modelin RADAR Matrisi çerçevesinde kuruluşlardan bir kültür haline getirmelerini beklediği
gözden geçirme, kıyaslama, öğrenme ve iyileştirme mantığı, kuruluşların hizmetlerini ve yaklaşımlarını düzenli
olarak gözden geçirerek müşterilerine fayda sağlayacak şekilde iyileştirmeleri konusunda onları teşvik
etmektedir.
Bildiri kapsamında Modeli uygulayan belediyelerin uygulamaları incelendiğinde, çalışma kapsamındaki
tüm kuruluşların farklı isim ve yöntemlerle de olsa Model çerçevesinde vatandaş odaklı yaklaşımları kurma
yönünde çaba gösterdiği ve bazı uygulamalar geliştirdiği görülmüştür. Bu kapsamda kamu sektöründeki iyi
uygulamaların paylaşılmasının ve kıyaslama çalışmaları yoluyla kuruluşların kendi uygulamalarını
geliştirmelerinin, ülkemizde vatandaş odaklı yönetim yaklaşımının, dolayısıyla da kamu hizmetlerinin
kalitesinin gelişmesi noktasında önemli katkılarda bulunabileceği düşünülmektedir. Vatandaş odaklı kamu
yönetimi anlayışının yaygınlaşması sadece hizmet kalitesinin gelişmesine katkı sağlamayacak, aynı zamanda
vatandaşı merkeze alması ve vatandaş katılımını da artırması nedeniyle demokrasinin gelişmesine de katkı
sağlayacaktır.
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ÖZ
Hizmet sundukları vatandaşların istek ve beklentilerini ne ölçüde tatmin ve memnun ettiği konusu yerel
yönetimlerin gelecekle ilgili planlamalarında ve toplum tarafından başarılı olarak görülüp değerlendirilmelerinde kilit
konulardır. Bu yüzden günümüzde, vatandaşlara hizmet sunma noktasında en yakın hizmet birimleri olan yerel yönetimler
özelde de belediyeler açısından yaşam kalitesi, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti kavramları çok daha önemli hale
gelmiştir. Çünkü yerel yönetimler, vatandaşlara kaliteli hizmet verebildikleri sürece başarılı olarak kabul edilmektedir.
Çalışma kapsamında, Konya’da yerel düzeyde sunulan hizmetlerin özellikle de belediyeler tarafından sunulan yerel
hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit edilerek bir nevi Konya’da yerel hizmetler konusunda
“Vatandaş Karnesi’nin oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından “141221003” Proje numarasıyla desteklenen “Vatandaş Karnesi:
Yerel Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti” başlıklı projeden elde edilmiştir. Proje
kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, 17 Şubat 2016 - 3 Mart 2016 tarihleri arasında, Konya İlinde on üç ilçe ve yüz
on bir mahallede toplam 1503 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yerel hizmet, hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyeti, vatandaş karnesi.

Citizen Report: How Citizen Satisfaction Is Provided in Local Services
Abstract
The issue that to what extent service units can satisfy and make happy of the demands and expectations of the
citizens are key issues for the future of local governments with regard to their success and failures in the eyes of society. At
the present time, the local government units in particularly municipalities which are in the nearest service units to provide
services to citizens has become very important in terms of concepts of “quality of life”, “quality of service” and “citizen
satisfaction”. Because local governments are considered successful as long as they can provide high quality services. In this
study citizens' satisfaction levels will be determined by assessing the services presented by municipalities for local level in
Konya. From this perspective it will be prepared “Citizens Report Card” on local services in Konya. The data used in this
study is obtained from the project entitled “Citizens Report Card: Perceived Service Quality and Citizen Satisfaction in
Local Services” and it is carried out at the Scientific Research Project Coordination Unit of Necmettin Erbakan University
with the Project number 141221003. The survey conducted between 2016, 17 February and 03 March within the Project
was conducted in 13 distinct and 111 neighborhood in Konya. It was surveyed through face to face interviews with a total
of 1503 participants.
Keywords: Local Service, Quality of Service, Citizen Satisfaction, Citizen Report Card.

1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerleme, küreselleşme, yeni kamu yönetimi anlayışı ve
vatandaş odaklılık gibi faktörlerin etkisiyle vatandaşların kamusal hizmet sunan birimlerden talep ve beklentileri
farklılaşarak değişmiştir. Artık kamu yönetimleri ve özellikle de yerel yönetim kuruluşları vatandaşların
beklentilerine ve isteklerine uygun kamusal hizmetler sunarak, vatandaşlarını memnun etmenin uğraşısı
içerisine girmişlerdir. Ayrıca vatandaşlarının beklentilerine uygun ve duyarlı davranmak, onların desteğini ve
beğenisini kazanmak kamu yönetimleri için önemli bir husus haline gelmiştir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı ve vatandaş odaklı yönetim yaklaşımı ile birlikte kamu yönetiminde ve
yerel yönetimlerde, özel sektörde uygulanan hizmet üretme ve sunma biçimlerinin kamusal hizmet sunumunda
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da uygulanabileceği şeklinde yaklaşımlar ortaya çıkarak benimsenmeye başlamıştır. Bu gelişmelere paralel
olarak devlet-vatandaş ilişkileri başta olmak üzere kamusal hizmet sunumunda eski yaklaşımlar terk edilerek,
kamu yönetiminde yapısal bir dönüşümün yaşanması söz konusu olmuştur. “Kamu kurumları ne üretirse
vatandaş onu tüketir” anlayışının yerine, “vatandaşın ihtiyaçlarına göre üretim” anlayışının geçerli olduğu bir
dönem başlamış; yerel yönetim kuruluşları da yaşanan bu değişim ve dönüşümden nasibini almıştır. Türkiye’de
ulusal mevzuatta yer alan Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İl Özel İdaresi ve Belediye kanunları
değiştirilerek, bu alanlarda yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yerel yönetim kuruluşlarını düzenleyen temel
kanunlar yeniden ele alınarak; günün şartlarına uygun, çağdaş yönetim ilkelerini esas alan, vatandaş katılımına,
kamu hizmet sunumunda yerellik ilkesine önem veren, sunulan kamusal hizmetlerde vatandaşların tatmin ve
memnuniyetine vurgu yapan bir yerel yönetim anlayışı hayata geçirilmek istenmiştir. Nitekim 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun genel gerekçesinde, “yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden
yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş
taleplerini temel alan bir anlayışın, yönetime hâkim kılınması” gerekliliği vurgulanmaktadır.
Daha iyi hizmet sağlamak ve olanaklarını genişletmek için yerel yönetim kuruluşları özelde de
belediyeler, sundukları kamusal-yerel hizmetlerden vatandaşların ne denli yararlandığı, hizmetlerin
gereksinimleri ne ölçüde karşıladığı ve vatandaşların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini bilmek ve tespit etmek
zorundadırlar. Bu sayılan etkileri tespit edebilmek için günümüzde bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu
yöntemlerden biri de “vatandaş karne”leridir. Vatandaş karneleri kamusal hizmetlerin kalitesini ve sunulan
hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyini vatandaşlardan alınan bilgiye dayalı olarak derecelendiren, bir nevi
notlandıran ve bu şekilde kamunun hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmesini teşvik eden bir araçtır. Aynı
zamanda vatandaş karneleri sonuçlara odaklanarak kamusal hizmetlerin ve bu hizmetleri sunan kamu
kuruluşlarının performansı hakkında sistemli ve düzenli bilgiler de sunmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar
incelendiğinde, vatandaş karnelerinde kullanılan verilerin genellikle hane halkı anketleriyle toplandığı
görülmektedir (Vatandaş Karnesi Rehberi, 2014).
Çalışmanın amacı, Konya’da yerel düzeyde sunulan hizmetlerden -özellikle de belediyeler tarafından
sunulan yerel hizmetlerden- vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit edilerek bir nevi Konya’da yerel
hizmetler konusunda “Vatandaş Karnesi’nin oluşturulmasıdır. Çalışmanın cevap aradığı sorular ve amacı
doğrultusunda vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerini tespit ve analizi için nicel bir alan araştırması
planlanmıştır. Alan araştırması, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
tarafından “141221003” Proje numarasıyla desteklenen “Vatandaş Karnesi: Yerel Hizmetlerde Algılanan
Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda
gerçekleştirilen anket çalışması, 17 Şubat 2016-03 Mart 2016 tarihleri arasında, Konya’da 13 ilçe ve 111
mahallede toplam 1503 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, anket
çalışmasından elde edilen veriler ışığında vatandaşların Konya’da yerel-kamusal hizmetlerden memnuniyet
düzeyleri analiz edilmektedir.
2. VATANDAŞLARIN YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYETLERİ
Küreselleşme süreci ve bilgi teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler hayatımızın her
alanında etkisini göstermiştir. Öyle ki bu gelişmeler sonucunda devlet ve yönetim alanında yeni gelişmeler
ortaya çıkarak vatandaşların devlet ve kamu kurumlarına bakış açısını değiştirmiştir. Yeni dönemde küçük ama
güçlü bir devlet yapısı öngörülürken, buna bağlı olarak da vatandaşların devletten ve kamu kurumlarından
beklenti ve talepleri de değişmiş (Şahin, 2014), aynı zamanda kamu yönetiminde bütün kurumsal aktivitelerin
vatandaşların talep ve beklentilerine yönelmesi söz konusu olmuştur (Eren, 2003: 63).
Günümüzde kamu kurumları tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi vatandaşlar açısından oldukça
önemli hale gelmiştir. Küreselleşme olgusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, devletin
küçülmesi, kamu yönetimi alanındaki yeni yaklaşım ve anlayışlar, vatandaşların kamu yönetimlerinden
beklentisini büyük ölçüde değiştirmiş ve arttırmıştır. Artık vatandaşların beklentisi, kamusal hizmetlerin çağın
gerektirdiği niteliklere sahip ve kaliteli olması yönündedir. Bu bağlamda devlet ve kamu kurumlarının
sundukları hizmetlerde kaliteyi etkileyen faktörlerin analiz edilmesi, sunulan kamusal hizmetlerin kalitesinin
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ölçülebilmesini ve vatandaşların bu etkenlerden ne kadar memnun olduğunun veya olmadığının
anlaşılabilmesini sağlamaktadır (Ardıç, Yüksel ve Çevik, 2004: 63-65).
Yerel hizmetler; “bir yer, yöre, mahal veya bölgeyi ve orada yaşayan vatandaşları ilgilendiren, ulusal
çapta olmayan hizmetler”dir. Bu bağlamda yerel hizmetler, özellikleri itibariyle yerel halkın günlük yaşantısını
sürdürebilmesinde önemli bir yeri olan temizlik, itfaiye, şehir içi ulaşım, su, kanalizasyon vb. mahalli-müşterek
nitelikteki hizmetlerdir (Özel, Eren ve İnal, 2009: 38). Kamu kurumları, toplumda oluşan bu ihtiyaçları
karşılayabilmek için hizmetlerini sunarken, vatandaş memnuniyetini arttırabilme hedeflerini belediyeler
aracılığıyla yapmayı planlamaktadır. Çünkü belediyeler vatandaşların günlük yaşamları açısından önemli
hizmetler üreten kuruluşlardır (Coşkun ve Şekercioğlu, 2011: 44).
Yerel yönetimler vatandaşların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede birçok yerel hizmet üretirler.
Ancak sunulan yerel hizmetlerin yerine getirilmesi kadar nasıl ve hangi nitelikte yerine getirildiği konusu da
oldukça önemlidir (Öztürk ve Coşkun, 1998: 115). Bu yüzden belediyelere vatandaşlara kaliteli hizmet verme
ve bunun sonucunda vatandaşların memnuniyetlerini arttırma konusunda büyük sorumluluk düşmektedir.
Vatandaş memnuniyetinin sağlanması, sunulan hizmetin kalitesi ve beklentilerin karşılanmasıyla doğrudan
alakalıdır. Bu sağlandığı takdirde belediyelerin başarılı yerel yönetim hizmetini sağladığı kabul edilmektedir
(Torlak, 1999: 9-11). Bir başka deyişle, belediyeler vatandaşların istek ve beklentilerini tatmin edebildiği ve
memnuniyetlerini arttırabildiği oranda kuruluş amacını ve temel fonksiyonunu yerine getirmiş olmaktadırlar
(Duman ve Yüksel, 2008: 43; Daştan ve Delice, 2015: 205).
Vatandaşların yerel nitelikteki istek ve beklentilerini karşılamada, mevcut sorunlarını çözmede, kaliteli
yerel hizmet sunumunda, vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında hem vatandaşlara daha yakın olması, hem de
vatandaşların talep ve beklentilerinin dikkate alınabileceği kurumların başında gelmesi nedeniyle, ayrıca
merkezi yönetimden doğan sakıncaları ortadan kaldırıp, hizmetlerin sunulmasında daha verimli bir yöntem
sundukları için günümüzde belediyelere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir (Şen ve Eken, 2007: 502;
Gürel ve Özel, 2013: 66; Şahin vd., 2013: 770; Taşpınar, Alptürker ve Şahin, 2015).
Vatandaşın kamu hizmetlerinin yürütülmesinden duyduğu memnuniyetin ölçülebileceği en uygun
yönetim birimi yerel yönetimler, belediyelerdir. Çünkü kamu hizmeti sunan kurumların faaliyet alanı ne kadar
küçülürse, vatandaşların istek ve beklentilerini belirlemek ve memnuniyetini artırmak da o kadar
kolaylaşmaktadır (Eryılmaz, 2008: 132). Ancak hizmet sunumunda dikkat edilmesi gereken, bu hizmetlerin
yerine getirilmesinde vatandaşların memnuniyetlerinin ne derece sağlanabildiğinin ölçülebilmesi ve düşük
memnuniyet düzeyi tespit edilen hizmetler için düzeltici-önleyici faaliyetler geliştirilerek, vatandaş odaklı bir
hizmet sunumu gerçekleştirilebilmesidir (Henden ve Henden, 2005: 49; Göküş ve Alptürker, 2011: 123). Bu
bağlamda, yerel hizmetlerde kalitenin göstergesi olarak hizmetin muhatabı olan yani belediyenin görev alanında
yaşayan vatandaşların bu hizmetlerden tatmin olma ya da olmama durumlarının tespit ve analiz edilmesi
gerekmektedir (Demirel vd., 2013: 33).
Memnuniyet araştırmaları, kamu yönetimindeki ve yönetim-vatandaş ilişkisindeki paradigma değişimini
yansıtması bakımından önemlidir. Söz konusu değişim, vatandaşın kamu hizmetleri ve kamu kurumları
karşısındaki konumunu müşteri olarak tanımlaması bakımından eleştirilmektedir. Bununla birlikte, vatandaşı ve
vatandaşın istek, beklenti ve memnuniyetini yönetimin merkezine yerleştirmesi; memnuniyet araştırmaları
aracılığıyla kamu yönetimi ve özellikle belediyeler üzerinde bir baskı aracı yaratması açısından olumlu
bulunmaktadır. Ayrıca, son dönemde birçok belediye, hizmet sunduğu vatandaşların memnuniyetini ölçen
çalışmalar da yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda, çalışmaların sonuçlarını analiz etmek, hizmet ve yönetim
anlayışını bu çerçevede yeniden düzenlemek, belediye yönetimlerinin başarısını ve halkın memnuniyetini
artıran bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Akyıldız, 2012: 4417).
3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesini ölçen, bu doğrultuda hizmetten memnun veya memnun
olmayanlar hizmetlerin kullanıcısı olan vatandaşlardır. Bunun yanında, vatandaşların sunulan hizmetlerden
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memnuniyetlerini değerlendirirken, her zaman objektif olmadıkları da gözlenmektedir. Bazı vatandaşların,
hizmetin sunuluş biçimine dikkat ettiği, bazıları ise daha önceki deneyim ve beklentilerine göre sunulan
hizmetlerden memnuniyet algıları oluşmaktadır. Litaratürde yerel yönetimlerin özelde de belediyelerin sunduğu
hizmetlerden vatandaşların memnuniyetlerini etkileyen faktörler arasında, “cinsiyet, daha önce yaşanmış olunan
tecrübe, meslek, gelir durumu, kültür, siyasi parti taraftarlığı gibi faktörlerin bulunduğu ve bu tür faktörlere göre
vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin etkilendiği belirtilmektedir (Ardıç, Yüksel ve Çevik
2004; İnce ve Şahin 2011; Sarıyer 2008; Kurgun ve diğerleri 2008; Usta ve Memiş 2010; Kara ve Gürcü 2010;
Göküş ve Alptürker 2011; Akyıldız 2012; Yücel, Yücel ve Atlı 2012; Menteşe 2013; Daştan ve Delice 2015;
Gürel ve Özel, 2013; Örselli ve Bayrakcı, 2016: 30-38).
Çalışmada; Konya’da yerel düzeyde sunulan hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit
ve analiz edilerek; Konya’daki belediyelerin sundukları yerel hizmetlerde bir nevi “Vatandaş Karnesi”nin
oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, “Konya ölçeğinde sunulan yerel hizmetlerden
vatandaşlar memnun mudur?”; “Vatandaşların Konya’da yaşamak ile ilgili düşünceleri nedir?”;
“Vatandaşların Konya’da hangi hizmetleri problem olarak görmektedirler?” “Vatandaşlar Büyükşehir ve İlçe
Belediye Başkanından memnun mudur?” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda
Konya’da yaşayan vatandaşların yerel hizmetlere ilişkin kanaatleri ve tutumları saptanarak, buradan elde edilen
veriler birbiriyle ilişkilendirilerek analiz edilmektedir.
Çalışmanın amacı doğrultusunda vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerini tespit edebilmek
için nicel bir alan araştırması planlanmıştır. Çalışma model olarak kesitsel tarama (survey) modeline göre
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır.
Anket formunda yer alan sorular vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerini ölçmeye yönelik literatürde
daha önce gerçekleştirilen anket çalışmalarından esinlenerek oluşturulmuştur (Ayrıntılı bilgi için bakınız Örselli
ve Bayrakcı, 2016: 30-38). Anket çalışması 17 Şubat 2016-03 Mart 2016 tarihleri arasında belirlenen örneklem
planı (bakınız Tablo. 1) doğrultusunda Konya İlinde toplam on üç ilçede gerçekleştirilmiştir. Anket
çalışmasında toplam on dokuz anketör ve iki saha koordinatörü görev almıştır. Anket çalışmasının uygulama
aşaması tamamlandıktan sonra, tutarlı cevaplara sahip anket formlarındaki veriler kodlanarak SPSS 22.0
programına yüklenmiş ve daha sonra analiz aşamasına geçilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini
araştırmak için benzer sorularda Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin güvenilirliği 0,831 olarak
tespit edilmiştir.
Anket çalışmasının coğrafi kapsamı, Konya İli sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerlerini
kapsamaktadır. Araştırmanın evrenini Konya İl sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Anket çalışması Konya’da on üç ilçe ve yüz on bir mahallede toplam
1503 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1. Örneklemin İlçelere Göre Dağılımı
İlçeler
Sayı
%
Selçuklu
457
30,4
Meram
256
17,0
Karatay
220
14,6
Ereğli
116
7,7
Akşehir
89
5,9
Cihanbeyli
42
2,8
Beyşehir
61
4,1
Seydişehir
52
3,5
Çumra
50
3,3
Ilgın
49
3,3
Kulu
39
2,6
Karapınar
46
3,1
Kadınhanı
26
1,7
Toplam
1503
100,0
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Konya’da, hangi ilçelerde kaçar anket yapılacağı 01 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi seçmen
sayısına göre tespit edilmiştir. En yoğun seçmen sayısına sahip ilk on üç ilçe örneklem kapsamına dâhil
edilmiştir. Belirlenen ilçeler Konya’daki seçmen sayısının %90’ına tekabül etmektedir. Bu bağlamda,
örneklemin evreni oldukça büyük oranda yansıttığı söylenebilir. İlçelerde 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi nüfus yoğunluğuna göre belirlenen mahalleler örneklem olarak seçilmiştir. Yerleşim birimlerinin
tespitinden sonra, belirlenen mahallelerde hangi sokaklarda veya caddelerde anketin uygulanacağı rastsal
yöntemle seçilmiştir. Görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde olasılıklı örneklemeden vazgeçilmiş, cinsiyet
ve yaş kotaları uygulanmıştır.
4. ANKET ÇALIŞMASININ ANALİZ VE BULGULARI
Çalışmanın bu bölümünde vatandaşların yerel hizmetlerden duyduğu memnuniyet düzeyini tespit ve
analiz edebilmek için gerçekleştirilen alan araştırmasının bulgularına yer verilmektedir.
4.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Analizi
Çalışmaya katılan örneklemin sosyo-demografik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla yöneltilen
sorulardan ilki, katılımcıların cinsiyet dağılımını belirlemeye yönelik olmuştur.
Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet
Sayı
%
Erkek
763
50,8
Kadın
740
49,2
Toplam
1503
100,0

Katılımcıların cinsiyet dağılımı incelendiğinde %49,2’sinin “kadın”; %50,8’inin “erkek” olduğu
görülmektedir. Katılımcılar cinsiyet açısından değerlendirildiğinde 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
cinsiyet verilerine göre Konya evrenini çok az farkla yansıttığı söylenebilir.
Tablo 3. Katılımcıların Yaş Dağılımı
Yaş
Sayı
%
18-24
257
17,1
25-34
375
25,0
35-44
346
23,0
45-54
239
15,9
55 ve üstü
286
19,0
Toplam
1503
100,0

Katılımcıların yaş özellikleri incelendiğinde, 18-24 yaş arası %17,1; 25-34 yaş arası %25; 35-44 yaş
arası %23; 45-54 yaş arası %15,9; 55 ve üzeri yaş ise %19 olduğu gözlenmektedir. Örneklemin genç bir profile
sahip olduğu belirtilebilir.
Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumu
Eğitim
Sayı
%
Okur-yazar
56
3,7
İlkokul
665
44,2
Ortaokul
201
13,4
Lise
333
22,2
Üniversite
222
14,8
Lisans üstü
18
1,2
Cevap Yok
8
0,5
Toplam
1503
100,0

Katılımcıların, eğitim durumu incelendiğinde; %3,7’sinin “okur-yazar”, %44,2’sinin “ilkokul mezunu”,
%13,4’ünün “ortaokul mezunu”, %22,2’sinin “lise mezunu”, %14,8’inin “üniversite mezunu”, %1,2’sinin
“lisansüstü mezun” oldukları görülmektedir.
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Tablo 5. Katılımcıların Gelir Dağılımı
Gelir
0- 2000 TL
2001-4000 TL
4001-6000 TL
6001 TL ve üzeri
Cevap Yok
Toplam

Sayı
1201
216
33
16
37
1503

%
79,9
14,4
2,2
1,1
2,5
100,0

Gelir durumu yönünden katılımcılar incelendiğinde, katılımcıların %56,6’sı 2000 TL ve altı, %37,1’i
2001-4000 TL, %3,9’u 4001-6000 TL, %1,7’si 6001 TL ve üzeri gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. Elde
edilen bulgulara göre katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 2000 TL ve altı gelir sahibi oldukları
gözlenmektedir.
Tablo 6. Katılımcıların Meslek Dağılımı
Meslek
Sayı
Ev Hanımı
552
Küçük Esnaf/Zanaatkâr
236
İşçi
169
Öğrenci
163
Emekli
156
Özel sektör çalışanı
43
Serbest meslek erbabı (Av. Dr., Müh. vb.)
33
Devlet Memuru
29
İşsiz/İş arıyor
28
Öğretmen/Öğretim Üyesi
27
Çiftçi/Ziraatçı/Hayvancı
24
Özel sektörde Orta/Üst düzey yönetici
14
Tüccar/İş adamı/Sanayici
29
Toplam
1503

%
36,7
15,7
11,2
10,8
10,4
2,9
2,2
1,9
1,9
1,8
1,6
0,9
1,9
100,0

Katılımcıların meslek gruplarına göre dağılımları incelendiğinde; %36,7’si “ev hanımı; %15,7’si
“küçük esnaf/zanaatkâr”; %11,2’sinin “işçi”; %10,8’i “öğrenci”; %10,4’ü “emekli”; %2,9’unun “özel sektör
çalışanı”; %2,2’si “serbest meslek erbabı”; %1,9’u “ devlet memuru”; %1,9’u “işsiz”; %1,8’inin
“öğretmen/öğretim üyesi”; %1,6’sı “çiftçi-ziraatçı-hayvancı”; %0,9’u “özel sektörde orta-üst düzey yönetici”;
%1,9’unun “tüccar/iş adamı/sanayici” olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 7. Katılımcıların Siyasi Parti Taraftarlığı
Siyasi Parti Taraftarlığı
Sayı
%
AK Parti
1000
66,5
CHP
50
3,3
MHP
81
5,4
HDP
8
0,5
Hiçbiri
242
16,1
Diğer
15
1,0
Cevap Yok
107
7,1
Toplam
1503
100,0

Katılımcıların hangi siyasi partiye kendini yakın hissettiğini belirleyebilmek için “kendinizi hangi siyasi
partiye yakın hissediyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %66,5’i Adalet ve Kalkınma
Partisi, %3,3’ü Cumhuriyet Halk Partisi, %5,4’ü Milliyetçi Hareket Partisi, %0,5’i Halkların Demokratik
Partisi’ne yakın hissettiğini belirtmiştir.
4.2.Katılımcıların “Konya’da Yaşamak” İle İlgili Algıları
Konya’da yaşamanın veya yaşamaktan ne kadar memnuniyet duyulduğu ve katılımcıların Konya ile
ilgili düşüncelerini öğrenebilmek için örneklem grubuna bir dizi önerme verilmiş ve bu önermelere katılıp
katılmadıkları sorulmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 8’de düzenlenmiştir.
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Tablo 8. Katılımcıların Konya’da Yaşamak İle İlgili Algıları
Konya’da Yaşamak…
Ortalama Katılma Düzeyi
Konya çocuk büyütmek için ideal bir şehir
4,20
84,0
Konya yaşanılabilir bir şehir
4,14
82,9
Konya yaşlılık dönemini geçirmek için iyi bir yer
4,07
81,4
Konya’da kendimi güvenli hissediyorum
4,12
82,3
Konya’da yaşamaktan memnunum
4,13
82,6
Konya diğer şehirlere ulaşım için rahat bir şehir
4,19
83,7

Not: (i) Ölçekte ortalama hesaplanırken; tamamen katılıyorum 5, katılıyorum 4, ne katılıyorum ne katılmıyorum 3, katılmıyorum 2 ve hiç
katılmıyorum 1 anlamındadır. Fikrim yok diyenler ortalama hesabına dâhil edilmemiştir.

Elde edilen bulgular incelendiğinde katılımcıların Konya’da yaşamak ile ilgili en çok “Konya çocuk
büyütmek için ideal şehir” önermesine katıldıkları görülmüştür. Az bir farkla katılımcılar “Konya diğer
şehirlere ulaşım için rahat bir şehir”; “Konya yaşanılabilir bir şehir”; “Konya’da yaşamaktan memnunum”;
“Konya’da kendimi güvenli hissediyorum” ve “Konya yaşlılık dönemini geçirmek için iyi bir yer” önermelerine
büyük oranda katılmaktadırlar. Bu bağlamda bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların oldukça büyük bir
bölümünün Konya’da yaşamaktan memnun olduğu görülmektedir.
Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin Konya’da yaşamak algısını etkileyip etkilemediğini
tespit edebilmek amacıyla yapılan istatiksel analiz sonucu; katılımcıların cinsiyetleri ile Konya’da yaşama
algıları arasında bir ilişkinin olmadığı; bir başka ifade ile Konya’da yaşamaktan erkeklerin de, kadınların da
aynı memnuniyet düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaş dağılımlarına göre Konya’da yaşamak
algılarının değiştiği, 45 yaş ve üzerindekilerin, genç yaştakilere göre daha memnun oldukları; eğitim düzeyi
yükseldikçe Konya’da yaşamaktan duyulan memnuniyetin azaldığı tespit edilmiştir.
4.3. Konya’nın En Önemli Sorunları
Katılımcılar tarafından Konya’da önemli görülen problemlerin tespit edilebilmesi için kendilerine
“Sizce Konya’nın en önemli üç sorunu nedir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve en fazla üç seçenek
işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Verilen cevaplar Tablo 9.’da düzenlenmiştir.
Tablo 9. Konya’nın En Önemli Sorunları
Cevaplar
F
Cevaplar
İçindeki%
Trafik-Ulaşım
430
14,3
Göçmenler/Suriyeliler
382
12,7
İşsizlik
381
12,6
Bir sorun yok
298
9,9
Geçim sıkıntısı
215
7,1
Yol kaldırım yapım ve bakımı
180
6,0
Otopark
145
4,8
Hava kirliliği
109
3,6
Eğitim
102
3,4
Çöp ve temizlik hizmeti
97
3,2
Sosyal/kültürel faaliyet azlığı
91
3,0
Park bahçe yapım ve bakımı
86
2,9
Güvenlik
77
2,6
Altyapı-Kanalizasyon
74
2,5
Sosyal tesis eksikliği
64
2,1
Doğalgaz
46
1,5
Gürültü
45
1,5
İmar-iskân
42
1,4
Kentsel dönüşüm
31
1,0
Sağlık hizmetleri yetersizliği
27
0,9
Elektrik sorunu
25
0,8

Katılımcılar
İçindeki %
28,6
25,4
25,3
19,8
14,3
12,0
9,6
7,3
6,8
6,5
6,1
5,7
5,1
4,9
4,3
3,1
3,0
2,8
2,1
1,8
1,7
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23
5
39
3014

0,8
0,2
1,3
100,0

1,5
0,3
2,6
200,5

Not: Bu soruda birden fazla cevap alınmıştır ve katılımcılar içindeki yüzde 1503 kişi üzerinden hesaplanmaktadır.

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların %28,6’sı “trafik-ulaşım” sorununu Konya’nın en önemli
sorunu olarak görmektedir. İkinci önemli sorun olarak görülen konu ise (%25,4) “göçmenler/Suriyeliler”;
üçüncü önemli sorun (%25,3) “işsizlik” olarak katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Katılımcıların %14,3’ü
“geçim sıkıntısı”, %12’si “yol-kaldırım bakımı”, %9,6’sı “otopark sorununu”, %7,3’ü “hava kirliliği”ni
Konya’nın en önemli sorunları olarak görmektedirler. Bir sorun olmadığını belirtenlerin oranı (%19,8)
azımsanmayacak kadar yüksektir.
Katılımcıların cinsiyetlerine göre Konya’da önemli gördükleri sorunlarda bir farklılığın olup olmadığına
ilişkin yapılan analizde “trafik-ulaşım ve otopark sorunu”nu erkeklerin, kadınlara göre daha fazla belirttikleri,
“işsizlik ve geçim sıkıntısı”nı ise kadınların, erkeklere göre daha fazla dile getirdikleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların yaş dağılımlarına göre Konya’da sorun olarak gördükleri konuların farklılaştığı tespit edilmiş; 1824 yaş aralığındaki katılımcıların “işsizliği, trafik-ulaşımı ve sosyal-kültürel faaliyet azlığı”nı diğer katılımcılara
göre daha fazla dile getirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yaşı arttıkça “işsizliği, altyapıkanalizasyonu, eğitimi, sosyal-kültürel faaliyet azlığı, sosyal tesis eksikliği, hava kirliliği”ni sorun olarak
belirtme oranlarının azaldığı, bunun yanında katılımcıların yaşı arttıkça “imar-iskân, park-bahçe yapım ve
bakımı, çöp ve temizlik hizmeti”ni sorun olarak belirtme oranlarının ise arttığı bulunmuştur. Katılımcıların
eğitim düzeylerine göre ise sorun algılamasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
4.4. Yerel Hizmetlerden Memnuniyet
Yerel düzeyde sunulan hizmetlerden katılımcıların ne kadar memnun olduklarını belirleyebilmek için
kendilerine “Konya’yı düşünerek aşağıdaki hizmetlerden ne kadar memnun olduğunuzu söyler misiniz?”
şeklinde bir soru yöneltilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 10.’da düzenlenmiştir.
Tablo 10. Yerel Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet
Yerel Hizmetler
112 Acil Sağlık/Ambulans Hizmetleri
155 Polis İmdat Hizmeti
İtfaiye hizmetleri
KOMEK Kursları
Mezarlık ve cenaze hizmetleri
Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri
Devlet okullarındaki eğitim
Zabıta hizmetleri
Güvenlik ve asayiş
Tapu hizmetleri
Kentsel dönüşüm çalışmaları
İmar-iskân, ruhsat hizmetleri
Kadınlara yönelik sosyal hizmetler
Sosyal Sigorta ve Emeklilik Hizmetleri
Yaşlılara yönelik hizmetler
Muhtarlık hizmetleri
Müzeler
Çocuklara yönelik hizmetler
Sosyal yardımlar
Engellilere yönelik hizmetler
Sanatsal ve kültürel hizmetler (konser-şenlik)
Doğalgaz hizmeti
Trafik düzenleme ve denetleme hizmeti
Gençlere yönelik hizmetler

Ortalama
4,11
4,11
4,07
4,07
4,04
3,90
3,88
3,88
3,86
3,82
3,82
3,82
3,81
3,81
3,78
3,77
3,77
3,76
3,74
3,73
3,66
3,65
3,64
3,62

Memnuniyet Düzeyi
82,2
82,2
81,5
81,4
80,8
78,1
77,6
77,5
77,1
76,5
76,4
76,3
76,3
76,3
75,6
75,5
75,5
75,1
74,8
74,6
73,3
72,9
72,7
72,4
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Not: (i) Ölçekte; Hiç memnun değilim 1; Memnun değilim 2; Ne memnun, ne de değilim 3; Memnunum 4; Oldukça memnunum 5
anlamındadır.

Elde edilen bulgular incelendiğinde yerel düzeyde sunulan hizmetlerden katılımcıların en fazla
memnuniyet duyduğu hizmet “112 Acil Sağlık/Ambulans Hizmetleri”dir. İkinci sırada “155 Polis İmdat
Hizmeti”; üçüncü sırada “İtfaiye Hizmetleri” en çok memnuniyet duyulan yerel nitelikteki hizmetlerdir. En az
memnuniyet duyulan üç hizmet ise, “gençlere yönelik hizmetler; trafik düzenleme ve denetleme hizmetleri ile
doğalgaz hizmeti” olarak belirtilmiştir. Son üç sırayı paylaşan hizmetlerin memnuniyet ortalamaları
incelendiğinde Konya genelinde aslında oldukça yüksek düzeyde memnuniyet duyulan hizmetler olduğu
görülmektedir. Ancak diğer yerel hizmetlere göre katılımcılardan bu hizmetlerin puan sıralamasında daha az
puan aldığı söylenebilir.
Katılımcıların cinsiyetlerine göre yerel hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeylerinde bir
farklılığın olup olmadığını tespit edebilmek için yapılan istatiksel analiz sonucu; katılımcıların cinsiyetlerine
göre yerel hizmetlerin bazılarında duyulan memnuniyet düzeylerinin farklılaştığı görülmüştür. Bulgulara göre
kadınlar “imar-iskân, ruhsat hizmetleri, sosyal sigorta ve emeklilik hizmetleri, trafik düzenleme ve denetleme
hizmetleri, zabıta hizmetleri”nden erkeklere göre daha fazla memnundurlar. Ayrıca katılımcıların yaşları
arttıkça hizmetlerden görece olarak memnuniyet düzeyleri artmakta; bunun dışında katılımcıların eğitim düzeyi
yükseldikçe yerel hizmetlerden memnuniyet düzeyi azalmaktadır.
Tablo 11. İlçelere Göre Yerel Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet
KADINHANI

KARAPINAR

KULU

ILGIN

ÇUMRA

SEYDİŞEHİR

BEYŞEHİR

CİHANBEYLİ

AKŞEHİR

EREĞLİ

KARATAY

MERAM

SELÇUKLU

Yerel Hizmetler

KONYA

Memnuniyet Düzeyi

112 Acil Sağlık/Ambulans
82,2 81,0 85,8 85,0 86,8 79,4 70,8 81,4 82,4 78,0 71,8 79,0 86,6 80,8
Hizmetleri
155 Polis İmdat Hizmeti
82,2 78,8 87,2 85,2 86,6 81,6 79,0 80,6 83,0 77,6 71,4 80,0 84,0 81,6
İtfaiye hizmetleri
81,5 79,6 84,0 81,8 84,6 81,8 75,0 82,0 82,4 78,8 76,2 77,8 88,6 86,6
KOMEK Kursları
81,4 82,4 87,8 85,6 72,0 81,6 75,6 75,4 76,6 76,8 75,6 80,0 71,6 82,2
Mezarlık ve cenaze hizmetleri
80,8 79,6 84,6 86,4 83,2 81,6 73,2 77,6 79,2 78,4 70,6 79,0 85,2 81,6
Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri 78,1 76,4 82,4 78,8 76,8 77,6 77,0 77,8 81,2 76,8 71,8 75,4 76,0 82,4
Devlet okullarındaki eğitim
77,6 73,2 80,6 81,0 79,0 76,8 74,4 79,4 80,4 78,4 74,6 79,0 78,6 86,2
Zabıta hizmetleri
77,5 75,2 82,0 79,2 75,0 83,0 77,0 75,0 79,2 77,2 68,2 75,2 75,6 77,6
Güvenlik ve asayiş
77,1 79,2 79,8 77,0 78,0 75,0 68,8 77,4 74,6 77,2 78,0 79,0 78,6 76,4
Tapu hizmetleri
76,5 74,8 81,2 77,8 73,4 78,8 74,2 72,8 80,8 74,2 69,8 79,4 69,6 76,8
Kentsel dönüşüm çalışmaları
76,4 74,8 80,0 80,8 73,6 79,4 73,6 71,6 77,6 78,8 70,6 73,4 70,4 79,0
İmar-iskân, ruhsat hizmetleri
76,3 75,4 81,2 75,0 72,6 80,6 73,6 74,0 81,6 74,8 76,4 74,8 65,6 77,6
Kadınlara yönelik sosyal
76,3 76,2 79,2 77,8 73,0 79,4 69,8 66,8 75,6 76,4 73,8 73,4 72,6 85,6
hizmetler
Sosyal Sigorta ve Emeklilik
76,3 74,2 82,2 76,8 72,2 76,8 73,4 72,4 78,0 74,8 69,8 79,4 76,0 83,2
Hizmetleri
Yaşlılara yönelik hizmetler
75,6 74,8 80,4 88,0 74,8 77,0 69,8 72,8 79,2 76,4 69,4 68,8 69,2 75,0
Muhtarlık hizmetleri
75,5 72,6 81,4 76,0 72,0 77,6 70,0 71,4 80,4 77,2 73,4 76,4 70,4 87,2
Müzeler
75,5 84,8 80,6 76,0 69,0 78,2 69,8 73,4 80,0 77,2 74,6 70,8 64,4 74,6
Çocuklara yönelik hizmetler
75,1 86,2 79,4 75,2 76,6 77,6 64,8 67,2 69,6 80,4 71,8 70,8 75,2 74,0
Sosyal yardımlar
74,8 72,6 81,2 82,4 70,6 75,4 71,8 74,0 78,0 78,8 67,0 72,4 66,0 75,8
Engellilere yönelik hizmetler
74,6 70,8 77,6 77,6 76,4 77,6 65,6 75,0 77,6 78,8 69,4 72,2 73,4 82,4
Sanatsal ve kültürel hizmetler
73,3 78,6 84,0 77,2 66,6 76,4 69,0 72,2 75,0 76,6 73,0 70,8 61,8 70,4
(konser-şenlik)
Doğalgaz hizmeti
72,9 81,6 82,2 78,0 74,6 52,8 59,0 55,0 74,6 73,4 72,6 62,8 49,8 53,8
Trafik düzenleme ve denetleme
72,7 77,6 75,0 78,8 71,6 74,0 72,2 66,8 74,4 76,4 72,4 70,2 67,6 70,8
hizmeti
Gençlere yönelik hizmetler
72,4 70,0 72,4 85,4 72,8 75,8 67,4 69,2 76,2 78,0 71,8 70,2 70,4 74,6
Toplam Ortalama Değer
76,8 77,1 81,3 80,1 75,5 77,3 71,5 73,4 78,2 77,1 72,3 74,6 72,8 78,2
Not: Tablodaki sıralama Konya geneline göre yapılmıştır. İşaretli/koyu olan kutucuklar Konya’daki yerel hizmetlerden en çok memnuniyet
duyan ilk üç ilçeyi göstermektedir. (ii) “Toplam Ortalama Değer” katılımcıların tüm yerel hizmetlerden duydukları memnuniyet ortalamalarının
toplanarak, toplam sayıya bölünmesi yöntemiyle tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgular incelendiğinde; Selçuklu İlçesi 7; Meram İlçesi 21; Karatay İlçesi 12; Ereğli İlçesi
3; Akşehir İlçesi 4; Seydişehir İlçesi 7; Çumra İlçesi 5; Kulu İlçesi 3; Karapınar İlçesi 3; Kadınhanı İlçesi 7
farklı yerel hizmet türünde memnuniyet sıralamasında ilk 3 sırayı aldığı bulunmuştur. Toplam 24 farklı türdeki
yerel hizmetten duyulan memnuniyet düzeyinde ilk 3 sırada yer alan ilçe Meram olarak tespit edilmiştir. İlk 3
sırada yer alma sıklığına göre ikinci sırayı Karatay İlçesi; üçüncü sırayı ise Selçuklu, Seydişehir ve Kadınhanı
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ilçeleri almıştır. Elde edilen bulgulara göre Meram İlçesinde yaşayanlar yerel hizmetlerden en çok memnuniyet
duyanlardır. Diğer yandan, Konya geneli memnuniyet ortalamasının üzerinde bulunan diğer ilçe ise Akşehir,
Seydişehir ve Çumra olarak sıralanmaktadır. Bu ilçelerde yaşayanların da sunulan hizmetlerden oldukça
memnun oldukları belirtilebilir.
4.5. Katılımcıların Belediye Başkanından Memnuniyeti
Katılımcıların Konya Büyükşehir Belediye Başkanından memnuniyet düzeylerini ölçebilmek için
“büyükşehir belediye başkanından memnun musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir.
Verilen cevaplar incelendiğinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanından katılımcıların %68,5’i
memnun, %15,8’i kısmen memnun, %15,2’i ise memnun değildir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların
oldukça büyük bir bölümü büyükşehir belediye başkanından memnuniyet duymaktadır.
Tablo 12. Konya Büyükşehir Belediye Başkanından Memnuniyet
Memnuniyet
Evet, memnunum
Kısmen memnunum
Hayır, memnun değilim
Cevap yok
Toplam

Sayı
1029
228
238
8
1503

%
68,5
15,2
15,8
0,5
100,0

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve siyasi parti taraftarlığı)
göre büyükşehir belediye başkanından memnuniyet düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit edebilmek
için bazı istatiksel analizler yapılmıştır.
Tablo 13. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanından Memnuniyeti

Erkek
Cinsiyet

Büyükşehir Belediye Başkanınızdan memnun musunuz?
Evet, memnunum
Hayır, memnun
Kısmen
Toplam
değilim
memnunum
63,0%
22,1%
14,9%
100,0%

Kadın

74,8%

8,2%

17,0%

100,0%

Toplam

68,8%

15,3%

15,9%

100,0%

Ss

Sig.(p)

2

0,000*

İstatistik
56,260
Pearson ChiSquare
Not: *Fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

İlk olarak katılımcıların cinsiyetine göre büyükşehir belediye başkanından memnuniyetin farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin yapılan analizde, kadınların Konya Büyükşehir Belediye Başkanından
memnuniyetlerinin (%74’8), erkeklerin memnuniyetlerinden (%63,0) daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Yaş gruplarına göre Büyükşehir Belediye Başkanından duyulan memnuniyet düzeyinin farklılaşıp
farklılaşmadığına dair yapılan analizde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Büyükşehir Belediye Başkanından Memnuniyeti

Büyükşehir
Belediye
Başkanınızdan
memnun
musunuz?

Evet, memnunum
Hayır, memnun
değilim
Kısmen
memnunum

Yaş grubu
Ortaokul
Lise

Okuryazar
76,8%

İlkokul

Üniversite

72,7%

69,8%

65,2%

61,5%

Lisans
üstü
61,1%

3,6%

12,9%

17,6%

17,1%

19,0%

16,7%

19,6%

14,4%

12,6%

17,7%

19,5%

22,2%

Çalışmanın genelinde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre yapılan karşılaştırmalar katılımcıların “cinsiyetlerine, yaş dağılımlarına, eğitim
durumlarına ve siyasi parti taraftarlığı”na göre yapılmıştır. Katılımcıların gelir durumlarına göre herhangi bir karşılaştırma yapılmamıştır. Örneklemin
gelir dağılımı açısından büyük bir çoğunluğunun 2000 TL ve altı olarak tespit edilmesi, ayrıca üst gelir diliminde bulunan katılımcıların bazı nedenlerden
dolayı ve bazılarının işsiz/iş arıyor olabileceği nedeniyle gerçek gelirlerini beyan etmeme ihtimalleri bulunduğundan katılımcıların gelir durumlarına göre
karşılaştırmalı analizlerin yapılmasından vazgeçilmiştir.
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Pearson ChiSquare
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100,0%

100,0%

100,0%

İstatistik

Ss

Sig.(p)

21,298

10

0,019<0,05*

100,0%

100,0%

100,0%

Katılımcıların eğitim durumlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanından memnuniyetlerinde bir
farklılığın olup olmadığı araştırılmış ve eğitim durumu ile katılımcıların Konya Büyükşehir Belediye
Başkanından memnuniyet düzeyleri arasında ters korelasyon tespit edilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların eğitim
düzeyi arttıkça Konya Büyükşehir Belediye Başkanından memnuniyet oranları azalmaktadır.
Tablo 15. Katılımcıların Siyasi Parti Taraftarlığına Göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanından Memnuniyeti
Kendinizi hangi siyasi partiye yakın hissediyorsunuz?
AK Parti

CHP

MHP

HDP

Hiçbiri

Diğer

Evet, memnunum

74,7%

46,0%

47,5%

50,0%

59,4%

40,0%

Hayır, memnun değilim

12,4%

22,0%

28,8%

12,5%

20,5%

40,0%

Kısmen memnunum

12,9%

32,0%

23,8%

37,5%

20,1%

20,0%

Toplam

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

İstatistik

Ss

Sig.(p)

68,099a

10

0,000*

Pearson Chi-Square

Katılımcıların kendilerini yakın hissettikleri siyasi partiye göre Konya Büyükşehir Belediye
Başkanından memnuniyet oranları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. AK Parti’ye yakın olduğunu
belirtenlerin Konya Büyükşehir Belediye Başkanından memnuniyeti, diğer parti taraftarlarına göre daha fazla
bulunmuştur.
Tablo 16. İlçe Belediye Başkanından Memnuniyet
Memnuniyet
Sayı
%
Evet, memnunum
951
63,3
Kısmen memnunum
327
21,8
Hayır, memnun değilim
221
14,7
Cevap yok
4
0,3
Toplam
1503
100,0

Katılımcıların İlçe Belediye Başkanlarından memnuniyet düzeylerini belirleyebilmek için “İlçe
Belediye Başkanınızdan memnun musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular
incelendiğinde, katılımcıların %63,3’ü ilçe belediye başkanından memnun, %14,7’si kısmen memnun, %21,8’i
memnun olmadıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda; ilçe belediye başkanından duyulan memnuniyet düzeyi
büyükşehir belediye başkanından duyulan memnuniyet ile kıyaslandığında görece biraz daha az olduğu
söylenebilir. Ancak yine de katılımcıların büyük bir çoğunluğu yaşadıkları ilçenin belediye başkanından
memnun görünmektedirler.
Tablo 17. Katılımcıların Cinsiyetine Göre İlçe Belediye Başkanı’ndan Memnuniyeti

Erkek
Cinsiyet

İlçe Belediye Başkanınızdan memnun musunuz?
Evet,
Hayır, memnun
Kısmen
Toplam
memnunum
değilim
memnunum
57,6%
28,4%
14,1%
100,0%

Kadın

69,5%

15,0%

15,4%

100,0%

Toplam

63,4%

21,8%

14,7%

100,0%

Ss

Sig.(p)

2

0,000*

İstatistik
39,509
Pearson ChiSquare
Not: *Fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

Katılımcıların cinsiyetlerine göre, ilçe belediye başkanından memnuniyetlerinin farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin yapılan analizde, kadınların İlçe Belediye Başkanından duydukları memnuniyetlerinin


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler seçiminde AK Parti Belediye Başkanlığını (%63,4) kazanmıştır.
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(%69,5), erkeklerin duydukları memnuniyetlerinden (%57,6) daha fazla olduğu tespit edilmiş ve sonuçlar
istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Katılımcıların yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre ilçe belediye
başkanından duyulan memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Tablo 18. Katılımcıların Siyasi Parti Taraftarlığına Göre İlçe Belediye Başkanından Memnuniyeti
Kendinizi hangi siyasi partiye yakın hissediyorsunuz?
AK Parti

CHP

MHP

HDP

Hiçbiri

Diğer

Evet, memnunum

68,6%

44,0%

49,4%

12,5%

54,4%

26,7%

Hayır, memnun değilim

18,1%

30,0%

35,8%

50,0%

28,2%

53,3%

Kısmen memnunum

13,2%

26,0%

14,8%

37,5%

17,4%

20,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Toplam
Pearson Chi-Square

100,0%

100,0%

100,0%

İstatistik

Ss

Sig.(p)

58,661a

10

0,000*

Katılımcıların siyasi parti taraftarlığı ile İlçe Belediye Başkanından memnuniyet oranları arasında
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde AK Parti’ye yakın olduğunu belirten
katılımcıların ilçe belediye başkanından duydukları memnuniyetleri, diğer katılımcılara göre daha fazla
bulunmuştur.
5. SONUÇ
Katılımcıların “Konya’da yaşamak…” ile ilgili en fazla “Konya çocuk büyütmek için ideal şehir”
önermesine; ikinci olarak “Konya diğer şehirlere ulaşım için rahat bir şehir”; üçüncü olarak ise “Konya
yaşanılabilir bir şehir” önermelerine katıldıkları tespit edilmiştir. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde,
katılımcıların oldukça büyük bir bölümünün Konya’da yaşamaktan memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcıların Konya’da yaşamak ile ilgili düşüncelerinin yaşadıkları ilçelere göre farklılaşıp-farklılaşmadığına
ilişkin yapılan analizde; memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu ilçenin Meram İlçesi olduğu bulunmuştur.
Katılımcılara göre Konya’nın en önemli sorunları sıralamasında ilk sırayı; “trafik-ulaşım”, ikinci sırayı
“göçmenler/Suriyeliler”; üçüncü sırayı “işsizlik” sorunu almıştır. Ancak Konya’da herhangi bir sorun
olmadığını belirtenlerin oranı (%19,8) ise azımsanmayacak kadar yüksektir. Katılımcıların sosyo-demografik
özelliklerine göre Konya’nın en önemli sorun algılarında bazı farklılıkların olduğu bulunmuştur.
Katılımcıların, Konya geneli yerel hizmetlerden memnuniyet düzeyinin %76,8 olduğu; bu bağlamda
Konya’daki yerel hizmetlerden oldukça yüksek oranda memnuniyet duyulduğu tespit edilmiştir. Elde edilen
bulgulara göre; en fazla memnun olunan hizmet “112 Acil Sağlık/Ambulans Hizmetleri”dir. İkinci sırada “155
Polis İmdat Hizmeti”; üçüncü sırada ise “İtfaiye Hizmetleri” en fazla memnuniyet duyulan yerel hizmetlerdir.
Bunun yanında katılımcıların en az memnuniyet duydukları üç hizmet “gençlere yönelik hizmetler; trafik
düzenleme ve denetleme hizmetleri ile doğalgaz hizmeti” olarak belirtilmiştir. Ancak son üç sırada yer alan
hizmetlerin memnuniyet ortalamaları değerlendirildiğinde aslında bu hizmetlerden de katılımcıların oldukça
yüksek düzeyde memnuniyet duydukları görülmektedir. Ayrıca, katılımcıların yaş dağılımları ile yerel
hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu; yaş arttıkça hizmetlerden
görece olarak memnuniyet düzeylerinin arttığı; eğitim durumu ile memnuniyet düzeyi arasında farklılığın
olduğu, eğitim düzeyi yükseldikçe memnuniyet düzeyinin azaldığı; katılımcıların siyasi parti taraftarlığına göre
ise yerel hizmetlerden duydukları memnuniyetleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Örneklem kapsamına dâhil edilen on üç ilçede Belediye Başkanlığını 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler seçiminde AK Parti kazanmıştır. Bu
açıdan değerlendirildiğinde kendini AK Partiye yakın hissettiğini belirten katılımcıların hem Büyükşehir Belediye Başkanından hem de ilçe Belediye
Başkanından diğer parti taraftarlarına göre daha yüksek düzeyde memnuniyet duyması şaşırtıcı bir sonuç değildir.
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Katılımcıların oldukça büyük bir bölümü büyükşehir belediye başkanından memnuniyet duymaktadır.
Bunun yanında kadınların Konya Büyükşehir Belediye Başkanından memnuniyetlerinin erkeklerin
memnuniyetlerinden daha fazla olduğu; yaş gruplarına göre memnuniyet düzeyinin değişmediği; eğitim
düzeyine göre katılımcıların belediye başkanından memnuniyetleri arasında ters korelasyon; yani eğitim düzeyi
arttıkça Konya Büyükşehir Belediye Başkanından memnuniyet oranlarının azaldığı; kendisini AK Parti’ye yakın
hissedenlerin memnuniyet düzeylerinin, diğer parti taraftarlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların ilçe belediye başkanlarından memnuniyet düzeyinin de oldukça yüksek olduğu (%63,3);
ancak büyükşehir belediye başkanından duyulan memnuniyet ile kıyaslandığında görece biraz daha az olduğu
bulunmuştur. Kadınların erkeklere göre ilçe belediye başkanından duydukları memnuniyetlerinin daha fazla
olduğu; ancak yaş grupları ve eğitim düzeylerine göre memnuniyet düzeyinin farklılaşmadığı; kendisini AK
Parti’ye yakın hisseden katılımcıların ilçe belediye başkanından duydukları memnuniyet düzeyinin diğer
katılımcılara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Konya’da vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerini tespit ve analiz edebilmek amacıyla
yürütülen bu çalışmanın sonuçlarına göre; vatandaşların genel itibariyle yerel-kamusal hizmetlerden büyük
ölçüde memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Vatandaşların sosyo-demografik özelliklerinin hizmetlerden
tatmin ve memnuniyet düzeylerine etkisinin bazı hizmet türlerinde olduğu tespit edilmiş ve çalışmanın bu
sonuçlarının literatürde yapılan benzer çalışmaların sonuçlarıyla paralellik arz ettiği görülmüştür.
Sonuç olarak; Konya’da vatandaşların yerel hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeylerinin
arttırılabilmesi için vatandaşlar tarafından problem olarak görülen hizmetlerin daha kaliteli ve beklentilere
uygun olarak sunulmasına öncelik verilerek ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
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MÜLKİ İDARE AMİRİNİN BELEDİYE MECLİSİ KARARLARINDAKİ İDARİ
VESAYET DENETİMİ: YARGI İÇTİHATLARI VE AVRUPA YEREL
YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
Kadir Burak TURGUT
İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi
kburakturgut@gmail.com
ÖZ
Türk idari yapısında merkezi idare, idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla yerel yönetimler üzerinde
idari vesayet yetkisine sahiptir. İdari denetim türü olan idari vesayet, kanunla belirlenen istisnai bir yetkidir. İdari
vesayet kavramıyla ilgili tartışmalara katkı yapmak amacıyla, bu çalışmada, Anayasa, kanunlar, yüksek
mahkeme kararları ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bağlamında, mülki idare amirlerinin belediye
meclisi kararlarına karşı sahip olduğu idari vesayet yetkisi araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, iç ve dış
denetimin yetersiz kalması sebebiyle belediye meclisi kararlarında idari vesayetin gerekli olduğu ve idari
vesayetin nasıl kullanılacağına ilişkin soru işaretlerinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İdari Vesayet, Mülki İdare Amiri, Belediye Meclisi Kararları

Administrative Tutelage Supervision in Municipal Council Decisions of Civil Governors: A
Research in the Context of Judicial Precedent and European Charter of Local Self Government
Abstract
In the Turkish administrative structure, the central administration has the authority of administrative
tutelage over the local governments in order to ensure the integrity of the administration. Administrative
Tutelage, which is the type of administrative supervision, is an exceptional authority determined by law. In order
to make a contribution to the debate on the concept of administrative tutelage, this study investigated
administrative tutelage supervision in municipal council decisions of civil governors in the context of the
Constitution, the laws, the high court decisions and the European Charter of Local Self Government. This study
found that administrative tutelage is required in the decisions of the municipal council due to insufficient internal
and external supervision and there are questions about how to use administrative tutelage in the decisions of the
municipal council.
Keywords: Administrative Tutelage, Civil Governor, Municipal Council Decisions

1. GİRİŞ
Merkezi idare, idari merkeziyetçiliğin sakıncalarını ortadan kaldırmak, yönetimde etkinliği ve
verimliliği en iyi şekilde gerçekleştirmek, devletin yüklendiği çeşitli ekonomik ve toplumsal
görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetim birimlerine yasalarla tüzel
kişilik kazandırarak, çalışma alanlarında bağımsız bir şekilde kendi organları eliyle karar alma ve
uygulama olanağı tanınmıştır (Coşkun, 1976: 15). Ancak merkezi idare yerel yönetimlere bu yetkiyi
tanımlarken kamu hizmetlerinde birliğin sağlanması, yerel ihtiyaçların yeterince karşılanması gibi
amaçlarla denetleme yetkisini saklı tutmuştur.
Bu denetleme ihtiyacı idarenin bütünlüğünü sağlama isteğiyle açıklanabilir. Anayasa’nın 123.
maddesine göre “idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür.” İdarenin bütünlüğü ilkesi demokrasinin
bir gereğidir (Gözler, 2009: 195). Halkın iradesi, cumhurbaşkanı, milletvekilleri, başbakan ve
bakanlarla aracılığıyla idareye nüfuz etmektedir. Ancak, başbakan ve bakanlar, parçalı yapıda olması
nedeniyle idareye hakim olamıyorlarsa, halkın iradesinin de idareye yansıması mümkün değildir
(Gözler, 2009: 195). Yerinden yönetim kuruluşları da seçimle göreve geldiklerinden demokratiklik
açısından bir problemleri yoktur. Ancak, yerinden yönetim kuruluşlarında sadece belirli bir yörede
ikamet eden kişilerin iradesi temsil edilir. Merkezi idarede ise bütün halk temsil edilir. Belirli bir
yörede oturanların iradesi, halkın iradesine tabi olmalıdır (Gözler, 2009: 195).
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Devlet dışında kendi tüzel kişiliği bulunan yerinden yönetim kuruluşlarının devletin
bütünlüğüne uygun şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla idari vesayet kavramı
oluşturulmuştur.
2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun1 Türk yerel yönetim kurumları açısından bir dönüm
noktası olmuştur. 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında Türk yerel yönetiminde ikili bir yapılanma
oluşmuştur. Buna göre yerel yönetimler 51 ilde il özel idaresi, belediye ve köy şeklinde varlığını
devam ettirirken, 31 ilde yerel yönetim birimi olarak sadece büyükşehir belediyesi kalmıştır. Başka bir
ifade ile bu bölgelerde tek kademeli mahalli idare birimine geçilmiştir. Dahası, Türkiye nüfusunun
%75’i büyükşehir belediyesi olan bölgelerde yaşamaktadır (Şinik, 2013: 170). Büyükşehir
belediyelerinin olduğu bölgelerde il özel idarelerinin ve köylerin kaldırılması sonucunda en önemli
yerel yönetim birimi olarak büyükşehir belediyeleri ve belediyeler kalmıştır. Belediyelerin 2 karar
organı olarak belediye meclisleri, belediye organları arasında en önemlisidir. Belediye, hareketlerini
belediye meclisi kararları ile şekillendirir. Bu yüzden belediye kurumu içerisinde denetim
uygulanması gereken en önemli alan belediye meclisi kararlarıdır. Bu durum, belediye meclisi
kararlarına karşı idari vesayet yetkisinin önemi ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışmada, belediye meclisi kararlarına karşı mülki idare amirlerinin idari vesayet
yetkisinin kapsamını, önemini ve gerekliliğini anlamak amacıyla; sırasıyla idari vesayet, işlemler
üzerinde idari vesayet, belediye meclisi kararları üzerinde mülki idare amirlerinin idari vesayet yetkisi,
mahkeme kararlarında belediye meclisi kararları üzerinde mülki idare amirlerinin idari vesayeti,
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın belediye meclisi kararları üzerindeki idari vesayetine
bakışı ve idari vesayet dışında belediyelerin denetimi konuları ele alınacaktır.
2. İDARİ VESAYET DENETİMİ
Anayasa’nın 127. maddesinde idari vesayet yetkisinin hangi amaçlarla ve hangi sınırla
kullanılacağına yer vermiştir.
“Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine
uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve
mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde
idari vesayet yetkisine sahiptir.”
Buna göre idari vesayetin kullanım amaçları,

Mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi

Kamu görevlerinde birliğin sağlanması

Toplum yararının korunması

Mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanmasıdır.
Bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla idari vesayet yetkisi merkezi idareye verilmiştir. Yerel
yönetimlere idari ve mali özerklik tanınmış olmasına karşın, 1924 yılından itibaren Anayasalarımızda,
merkezi yönetime, yerinden yönetim kuruluşlarını denetleme yetkisi verilmiş bu yetki Anayasa’da
idari vesayet olarak somutlaşmıştır (E:2008/28, K:2010/30).
Danıştay’a göre idari vesayet; “ Bir kamu hukuku kurumu olan idari vesayet, merkezi idareye,
yerinden yönetim idarelerinin icraya ilişkin bazı kararlarını, idari işlem ve eylemlerini kamunun ve
yöre halkının çıkarları açısından denetleme amacıyla tanınmış sınırlı bir yetkidir (E: 1980/4070,
K:1981/4814)3.”
6360 sayılı Kanun’da birçok madde için, 2014 yerel yönetim seçimleri sonrasında yürürlüğe gireceği
belirtilmiştir.
2
Bundan sonraki belediye ifadesiyle belediye ve büyükşehir belediyeleri kastedilecektir.
3
Aktaran Gözler ve Tan, 2013: 152
1
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İdare hukukçuları idari vesayeti çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Bunlardan bazılarına
değinelim. Onar’a göre idari vesayet, merkezin merkez dışındaki idarelerinin icrai kararlarını ve idari
fiil ve hareketlerini denetlemek ve gerektiğinde bozabilmek yetkisidir (Onar, 1960: 622). Arslan’a
göre idari vesayet, merkezden yönetimin yerinden yönetim sistemi üzerinde kurulan idare ve
kurumların eylem ve işlemlerini kanunla öngörülen sınır içinde denetlemek ve kararlarını bozabilmek
yetkisidir (Arslan, 1978: 59).
Yıldırım’a göre idari vesayet, kamu düzeni ve idarede bütünlüğü sağlamak için, kamu yararı
amacıyla, yerinden yönetim idarelerinin işlemlerini denetleme yetkisidir (Yıldırım. 2005:
30).Gözübüyük’e göre idari vesayet, yerinden yönetim kuruluşlarının, kendilerinin dışındaki, başka bir
yönetsel kuruluş tarafından yasaların öngördüğü sınırlar içerisinde denetlenmesidir (Gözübüyük, 2008:
100).
Günday’a göre, idari vesayet, devletin bütünlüğü ve kamu hizmetlerinin ülke düzeyinde,
uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, devlet tüzel kişiliğinin ve bu tüzel kişiliği temsil eden
merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisidir (Günday,
2011: 84). Gözler ve Kaplan’a göre idari vesayet, merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının
eylem ve işlemleri üzerinde kanunla öngörülmüş durumlarda sahip olduğu sınırlı bir denetim yetkisidir
(Gözler, 2015: 115).
İdari vesayet yetkilerinin kapsamı organlar ve işlemler üzerindeki idari vesayet yetkileri olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Çalışmamızda işlemler üzerindeki idari vesayet yetkilerinin üzerinde
durulmaktadır.
2.1. İşlemler Üzerinde İdari Vesayet Denetimi
Merkez yönetimi bu yöntemi uygulayarak yaptığı denetimlerde, denetlenen organın
işlemlerinin yasalara uygunluğunu ve yerindeliğini denetler ve kamu tüzel kişilerinin yasalara saygılı
olmasını sağlar (Coşkun, 1976: 27). İşlemler üzerindeki denetim, kamu tüzel kişisinin aldığı veya
alacağı kararlara karşı vesayet makamlarının hareketine uygun bulunan tedbirlerin tamamını
anlayabiliriz. Yerinden yönetime verilen özerklik derecesine göre ve vesayet makamına verilen idari
vesayetin genişliğine göre yerinden yönetimin kararları idari vesayet denetimine tabi tutulur. Mahalli
idarelerin almış olduğu kararlar içinde mali işlemler istisnasız her ülkede merkezi idarenin denetimi
altındadır (Arslan, 1991: 511).
Yerinden yönetim kuruluşlarının denetimi iki yönden olur. Birincisi yerinden yönetimin
kanuna uygun olmayan tarzda karar almaktan veya yetkisi dışında faaliyette bulunmaktan korumaktır.
Buna hukuka uygunluk denetimi denir. İkincisi ise, hukuki yönden doğru olsa bile, merkezi idarenin
fikrine göre genel menfaatlere aykırı faaliyetlerde bulunmak veya kararlar almaktan yerinden yönetimi
korumaktır (Arslan, 1991: 511). Buna da yerindelik yönünden denetim adı verilir.
İdari vesayet denetimini uygulandığı zamana göre de ikiye ayırabiliriz: karardan önce yapılan
denetim ve karardan sonra yapılan denetim. Karardan önce yapılan denetime örnek olarak ön izini,
karardan sonra yapılan denetime örnek olarak da iptal, onama, düzeltme, erteleme, yeniden
görüşülmesine isteme ve yargıya başvurmayı sayabiliriz.
Ön İzin: Önceden izin alınması gereken durumlarda, vesayet makamı izin almadan bir karar
alırsa alınan bu karar geçersiz olur. Bu durumda merkezi idare elindeki yetkileri kullanabilir (Arslan,
1991: 517).
İptal: Yerinden yönetim kuruluşlarının aldıkları kararların, genel veya mahalli menfaate aykırı
görülmesi veyahut mevzuata aykırı görülmesi halinde, vesayet makamı tarafından kararın bütün
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hukuki neticeleriyle birlikte ortadan kalkmasıdır (Onar, 1966: 627-628).Vesayet makamının bir kararı
iptal etmesi durumunda, yerinden yönetim kuruluşunun yürürlüğe girmiş işleminin geçmişe yönelik
olarak ortadan kaldırılması sonucunu doğurur.
Onama: Onama, yerinden yönetim makamları tarafından alınan kararların, idari vesayet
makamlarının incelemeye yetkili bulunduğu belirli işlere ait olması halinde hukukilik veya yerindelik
denetimleridir. Onama iptalden farklı olarak, alınmış ama henüz yürürlüğe girmemiş kararlarla
ilgilidir. Onama var olan işleme yürürlük kazandıran bir işlemdir. Onama işlemi için kanunlarda bir
süre belirlenir. Bu süre içinde onama yapılmamış ise işlemin onandığı varsayılır (Gözler ve Kaplan,
2015: 120). Onay, yerinden yönetim idaresinin kararının bir unsuru değildir. Şu halde asıl işlemle
yani yerinden yönetim idaresinin kararıyla merkezin onay kararı birbirinden ayrı birer işlemdir (Onar,
1966: 625- 629). Vesayet makamı ile yerinden yönetim idarelerinin farklı kamu tüzel kişiliklerinin
olması sonucunda buradaki işlemler birbirinden ayrılmıştır.
Kararın Yeniden Görüşülmesini İsteme: Kimi durumlarda kanunlar, idari vesayet makamına,
yerinden yönetim organlarının alınan kararın yeniden görüşülmesini isteme yetkisi verebilir. 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda bunun örneğini görmek mümkündür.
Yargıya Başvurma Yetkisi: Vesayet makamına kanunlarla verilmiş olan vesayet yetkisi, bu
kararlar aleyhine idari yargıya başvurmaktan ibaret olabilir. Anayasa Mahkemesi 2011 yılında önce
aldığı kararlarında idari vesayet yetkisinin “yerinden yönetim kuruluşlarının organlarının kararlarına
karşı idari yargıda dava açma” usulünde kullanılabileceğine dair bir ibare kullanmamış hatta bu
şekilde kullanılacak bir idari vesayet yetkisinin Anayasa’da yer alan idari vesayet tanımına aykırı
olacağına hükmetmiştir. Ancak 2011 yılı ve sonrası yıllarda aldığı kararlarda idari vesayet yetkisinin
yargıya başvurma usulünde de kullanılabileceğine işaret etmiştir.
Yürütmenin Durdurulması Yetkisi: Yerinden yönetim kuruluşları tarafından alınan kararların,
kanunlarla yetkili idari vesayet makamı tarafından uygulanmasının geri bırakılmasıdır.
Kamu Tüzel Kişinin Yerine Geçerek Karar Alma (İkame): Vesayet makamının yerinden
yönetimler yerine karar alması veya yerinden yönetim organlarının aldıkları kararlar üzerinde
değişiklik veyahut düzeltme yapabilmesidir. Vesayetin ağır şekli olan ikame, sadece çok özel
durumlarda kullanılabilir. Esasen ikame idari vesayet yetkisinin kapsamında yer almaz. Bazı
durumlarda mevzuat, yerinden yönetim kuruluşlarına karar alma ve davranışta bulunma
yükümlülükleri yüklemiş olabilir. Buna rağmen, yerinden yönetim organları o kararı almakta veya
davranışta bulunma konusunda ihmal gösterebilirler. Bu gibi durumlarda yerel yönetimlere yüklenmiş
olan görevleri vesayet makamı yerine getirir. Bu yetkinin ikinci kullanım şekli de vesayet makamının
yerinden yönetim idaresinin kararlarında düzeltme veya değişiklik yapabilmesi şeklinde ortaya çıkar.
Anayasa Mahkemesi de bazı durumlarda vesayet makamının yerinden yönetim kuruluşların yerine
geçerek işlem yapabileceğini kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına göre (E:2013/19,
K:2013/100);
“Vesayet makamlarınca bu yetki yerinden yönetim kuruluşunun işlemlerini iptal, onama,
erteleme, izin verme, tekrar görüşülmesini isteme, düzeltme şeklinde kullanılabileceği gibi bunların
organlarının kararlarına karşı idari yargı mercilerinde dava açma yetkisi şeklinde de kullanılabilir.
Buna karşılık vesayet yetkisi kural olarak merkezî idareye, yerinden yönetim kuruluşları yerine
geçerek icrai karar alma yetkisi vermez. Ancak, Anayasa Mahkemesi kararlarında da vurgulandığı gibi
yerinden yönetim kuruluşlarının kanunla kendilerine verilen görevleri hiç yapmaması veya
Kanunu’nun öngördüğü şekilde yapmaması gibi kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda kanunla
öngörülmek kaydıyla, merkezî idareye yerinden yönetim kuruluşunun yerine geçerek karar alma
yetkisi tanınabilir.
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…Kanunu’nun öngördüğü hal ve şartlarda özellikle merkezi idare ile idari vesayet ilişkisi
içinde bütünleşen yerinden yönetim idare ve kurumlarının herhangi bir işlemi yapmamak hususundaki
temerrüdü ya da ihmali hallerinde, denetimi makamının, asıl yetkili olan organ yerine geçeceği işlem
yapması, idare hukuku öğretisinde genellikle paylaşılan bir görüştür.”
Anayasa Mahkemesi daha eski tarihli bir kararında da istisnai durumlarda vesayet makamının
resen işlem yapabileceğini kabul etmiştir (E.1984/12, K:1985/6):
“Kural olarak vesayet makam doğrudan doğruya yerinden yönetim idaresi yerine geçecek bir
işlem yapamaz. Ancak; idare hukuku öğretisinde çok sıkı kayıt ve temerrüt ve ihmali gidermek için
vesayet makamı resen işlem yapma yetkisiyle donatılabileceği kabul edilmektedir.”
Bu yetkinin genel amacı, yerinden yönetim idaresini, kanunen verilmiş bazı zorunlu görevleri
yerine getirmeye veya alması gereken kararları almaya zorlamaktır (Arslan, 1991: 519).
2.2. Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi
5393 Sayılı Belediye Meclisi Kanunu’ndaki “Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi”
başlığı ile düzenlenen 23. maddeye göre;
“Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden
görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile
yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen
kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî
yargıya başvurabilir.
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare
amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.”
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda meclis kararlarının kesinleşmesi hükmüne göre:
“Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün
içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden
görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe
belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük
mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya
başvurabilir.”
Bu iki düzenleme4ye göre, mülki idare amirlerinin belediye meclisi kararları üzerindeki idari
vesayet yetkisi kanunla belirtilmiş özel durumlar dışında tamamen kaldırılmıştır. Sadece, belediye
meclisi kararlarının yürürlüğe girebilmeleri, mülki idare amirine gönderilmesi koşuluna bağlı
kılınmıştır. Aslında Anayasa Mahkemesi’nin 04.02.2010 tarihi itibari ile iptal edilmesinden önce 5393
sayılı Kanunu’nun 23. maddesinin 5. fıkrasında ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14.
Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’nda kararların kesinleşmesi bölümündeki farkları
sıralayacak olursak;
1) Belediye başkanı meclisin kararlarını beş gün içinde iade edebiliyorken, büyükşehir belediye başkanı
meclis kararlarını yedi gün içinde iade edebilmektedir.
2) Kesinleşen meclis kararına belediye başkanı on gün içinde idari yargıya başvurabiliyorken, büyükşehir
belediye başkanın kanunda belirlenmiş bir süre sınırı yoktur. Dolayısıyla genel dava açma süresi olan
altmış gün içinde idari yargıya başvurabilir.
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maddesinin 5. fıkrasında “mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya
başvurabilir.” hükmü yer almaktaydı. Fakat bu hüküm iptal edilmiştir. Bu hüküm olmamasına rağmen
mülki idare amiri belediye meclisi kararlarına karşı idari yargıya başvurabilecektir. Fakat açacağı iptal
davasında menfaati ihlal koşulu olması gerekecektir.

2.3. Mahkeme Kararlarında Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki İdari Vesayet
Denetimi
Anayasa Mahkemesi 04.02.2010 tarihinde verdiği iki kararda, Anayasa’nın merkezi idareye
127. maddenin 5. fıkrasındaki düzenleme ile tanıdığı idari vesayet yetkisinin hem 127. madde, hem de
idarenin bütünlüğü ilkesinin düzenlediği 123. maddeye göre yerindelik denetimini kapsadığı
gerekçesiyle idari vesayet yetkisini hukukilik denetimi ile sınırlayan yasal düzenlemeleri Anayasa’ya
aykırı bulmuştur. 04.02.2010 tarihinde alınan kararlardan birinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 23.
Maddesinin 5. fıkrasını, diğerinde de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesinin 5.
fıkrasını Anayasa’nın 123. ve 127. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir.
İlgili iptal kararlarında Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 127. maddesinin 5. fıkrasında
tanımlanan idari vesayet yetkisinin yasa koyucunun takdirine bırakılmadığına hükmetmiştir
(E:2008/27, K:2010/29; E:2008/28; K:2010/30):
“Bu fıkrada, merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde idari vesayet ' ... yetkisine sahiptir.'
denilerek, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisini kullanıp kullanmayacağı yasa
koyucunun takdirine bırakılmamıştır. Ayrıca fıkradaki idari vesayet yetkisinin, hukuka uygunluk
denetiminin yanında yerindelik denetimini de içerdiği açıktır. (…)
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun beşinci fıkrasının iptali istenilen 23. maddesinde belediye
meclisi kararlarının kesinleşme ve yürürlüğe girme yöntemi gösterilmektedir.
Maddenin birinci fıkrasında, Belediye başkanının, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını,
gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebileceği; ikinci
fıkrasında, yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye
meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararların kesinleşeceği, üçüncü fıkrasında
Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya
başvurabileceği, dördüncü fıkrasında kararların kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderileceği, mülkî idare amirine gönderilmeyen kararların
yürürlüğe girmeyeceği, iptali istenilen beşinci fıkrasında mülkî idare amirinin hukuka aykırı gördüğü
kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabileceği, son fıkrasında ise kesinleşen meclis kararlarının
özetlerinin yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulacağı belirtilmektedir.
5393 sayılı Kanunun belediye meclisi kararlarının kesinleşme ve yürürlüğe girme yönteminin
gösterildiği 23. maddesinin iptali istenilen beşinci fıkrasında, merkezi idareye, belediye meclisi
kararları aleyhine idari yargı mercilerine başvurma yetkisi verildiği görülmektedir.
Açıklanan duruma göre, maddenin beşinci fıkrasında yer alan, 'Mülkî idare amiri hukuka
aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.' biçimindeki kuralın, merkezi idarece
Anayasa'nın 127. maddesinde çizilen çerçeve içinde kullanılması gereken, idarenin bütünlüğü ilkesinin
gerektirdiği bir vesayet yetkisini içermediği sonucuna varılmıştır.
Bu nedenle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 123. ve 127. maddelerine aykırıdır. İptali
gerekir.”
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Anayasa Mahkemesi “yetkisine sahiptir” cümlesini bir zorunluk olarak ele almakta ve idari
vesayet yetkisinin Anayasa’da “hukuka uygunluk” denetiminin yanı sıra “yerindelik denetimini” de
içerir şeklinde düzenlenebileceğini belirtmektedir (Aydın, 2011: 959). Anayasa Mahkemesi, mülki
idare amirlerinin illaki onama veya geri gönderme gibi etkili bir idari vesayet denetimi yetkisine sahip
olması gerektiği düşüncesindedir (Gözler ve Kaplan, 2015: 198). Bu sebeple Anayasa Mahkemesi
ilgili maddeleri iptal ederken bu iptal hükmünün bir yıl süre sonra yürürlüğe gireceğini açıklamıştır.
Bu süreyi yasa koyucunun yeni bir hüküm çıkarması için bırakmıştır. TBMM’nin Anayasa
Mahkemesinin beklediği yönde bir değişiklik yapmaması üzerine Anayasa Mahkemesi’nin beklediği
üzere mülki idare amirlerinin idari vesayet yetkisi artmamış, bilakis daha da azalmıştır.
Mülki idare amirinin dava açma hakkının kanunlarda açıkça düzenlenmemesi, doğal olarak
onların dava açamayacağı anlamına gelmez. Anayasa Mahkemesinin verdiği bu iptal hükmü
sonrasında mülki idare amirleri, ancak İYUK’taki menfaat ihlali koşulu gerçekleştikten sonra dava
açabileceklerdir.
Danıştay 8. Dava Dairesi 2011 yılında verdiği bir kararında Anayasa Mahkemesi’nin aldığı
kararları da yorumlayarak mülki idare amirlerinin belediye meclisi kararlarına karşı dava açabileceğini
kabul etmiştir (E:2011/8483, K:2012/496):
“… Anayasa Mahkemesi’nin 4.2.2010 gün ve E:2008/27, K:2010/29 sayılı kararı ile; 5393
sayılı Belediye Yasasının "Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 23. maddesinin 5. fıkrasında yer
alan "Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir" kuralı iptal
edilmiştir. Bu kararın gerekçesinde; bu kuralın, merkezi idarenin Anayasa’nın 127. maddesinde çizilen
çerçeve içinde kullanması gereken bir vesayet yetkisini içermediği belirtilmiştir. Diğer bir anlatımla
vesayet makamının yargı yoluna başvurmasında sakınca görülmemiş, klasik vesayet araçlarının
yanında yetersiz kalacağı gerekçesine dayanılmıştır.
Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin 7.2.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 3.11.2011 gün
ve E:2011/11, K:2011/151 sayılı kararı ile 5393 sayılı Yasanın iptal edilen kuralına benzer nitelikte bir
düzenleme içeren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasasının 22. maddesinin ikinci fıkrasının iptali
istemi ise reddedilmiştir. Bu kararın gerekçesinde ise; vesayet makamlarının vesayet yetkisini, mahalli
idarelerin işlemlerini iptal, onama, erteleme, izin verme, tekrar görüşülmesini isteme ve düzeltme
şeklinde kullanabileceği gibi mahalli idare organlarının kararlarına karşı idari yargı mercilerinde dava
açma yetkisi şeklinde de kullanabileceğine işaret edilmiştir.
Alıntısı yapılan kararlar birlikte değerlendirildiğinde; merkezi idarelerin, vesayet yetkisini
kullanabilecekleri nitelikteki mahalli idare organlarının kararlarına karşı kendi tasarrufları ile
oluşturacakları inceleme ve değerlendirme yetkisinin kullanılma yöntemlerinin neler olduğu
belirlenerek bu yöntemlerin yanı sıra dava yolu ile de vesayet yetkisinin kullanılma olanağı bulunduğu
belirlenmiştir.
…Anayasa Mahkemesi’nin son kararı ile mülki idare amirlerinin vesayet yetkisine sahip
olduğu mahalli idare organlarının kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabileceği kabul edilmiş
olması karşısında, vesayet yetkisi bir anlamda hukuken denetleme yetkisi ve olanağı bulunmayan
işlemlere yönelik olarak 5442 sayılı Yasadan doğan genel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında
hukuki denetimi sağlamak üzere idari yargıyı harekete geçirme hakkının bulunmadığı hukuken kabul
edilebilir değildir.”
Danıştay bu kararında Anayasa Mahkemesi içtihatlarını inceleyerek mülki idare amirlerinin
dava açma yetkisine sahip olduğunu kabul etmiştir. Fakat mülki idare amirlerine kanunla idari vesayet
yetkisi tanınmadığından dolayı, idare mahkemeleri mülki idare amirlerinin açtıkları davaları ehliyet
yönünden eksikliği gerekçe göstererek reddedebilmektedirler5.
Sivas İdare Mahkemesi, 12.08.2011, E: 2011/1172, K:2011/1074, Sivas İli, Kangal ilçesi, Malatya Yolu, Deve
köprüsü mevkii 4. km'de bulunan işletmeye bar ve birahane işletmeciliği ruhsatı verilmesine ilişkin Belediye
5

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

Danıştay İdari İşler Kurulu 2009 yılında verdiği iki kararında idari vesayet yetkisinin iptal
davası açmak suretiyle kullanılmasının bir vesayet denetimi sayılıp sayılmayacağı konusunun tartışma
konusu olduğunu belirterek, Anayasa 127. Maddesinde yer alan amacı gerçekleştirmek için idari
vesayet denetiminin yerindelik denetimi yapılmadan asla yapılamayacağına hükmetmiştir (E:2009/7,
K:2009/14; E:2009/15, K:2009/19). Ayrıca aynı kararlarında Danıştay, yargısal denetimin yerindelik
denetimini içermediğini savunmaktadır.
Anayasa Mahkemesi 2011 yılından önce verdiği kararlarda, merkezi yönetimin dava açma
yoluyla idari vesayet yetkisini kullanmasını etkisiz bir denetim olarak nitelemiş ve buna ilişkin yasal
düzenlemeler de iptale konu olmuştur. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin idari vesayetin hangi usullerde
kullanılabileceği konusunda yorum değişikliğine gittiği görülmektedir. Şöyle ki, Anayasa Mahkemesi,
2007, 2008 ve 2010 yılında aldığı kararlarda idari vesayet yetkisinin “düzeltme, onama, erteleme, izin,
tekrar görüşülmesini isteme, düzeltme” usullerinde kullanılabileceğini belirtirken, 2011, 2012, 2013 ve
2014 yıllarında aldığı kararlarda, bunlara ek olarak “yerinden yönetim kuruluşlarının organlarının
kararlarına karşı idari yargıda dava açma” yetkisini de idari vesayet yetkisi kapsamında
değerlendirmiştir. Yukarıda değindiğimiz üzere Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları’nda
2010 yılında iptal edilen “Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya
başvurabilir.” hükmü sonrasında yasa koyucu Anayasa Mahkemesi’nin istediği şekilde idari vesayeti
daha da arttırıcı yeni bir düzenleme gerçekleştirmemesi üzerine, Anayasa Mahkemesi de bu yöndeki
tutumunu değiştirerek dava açmanın da idari vesayet yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine
hükmetmiştir.
Sivas İdare Mahkemesinin örneğinde olduğu gibi mülki idare amirlerinin ehliyetsizlik
yönünden reddedilmemeleri adına mahalli idare kanunlarında en azından idari yargıya başvurabilme
yetkilerinin belirtilmesi gerektiği açıktır.
2.4. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki
İdari Vesayet Denetimine Bakışı
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adıyla Türkçe’ye çevrilmiş olan belge bir uluslararası
sözleşmedir. Avrupa Konseyi’ne üye olan 47 devletten 43’ü Şartı hem imzalamış, hem de onaylayarak
iç hukuk yönünden bağlayıcı hale getirmiştir 6. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye tarafından
1988’de imzalanmış, 1992’de, 3723 sayılı yasa ile onaylanmıştır7.
Türkiye, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın onaylayıp iç hukuku açısından “bağlayıcı”
duruma getirdiği için, yerel yönetimlerle ilgili yasa tasarılarında ve yasalarda, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nın maddelerinden bir bölümüne uyulması doğrultusunda çaba harcandığı
gözlemlenmektedir 8 (Keleş, 2011: 509). Peki Şart, belediye meclisi kararlarına karşı idari vesayet
konusunda hangi ifadeleri kullanmıştır?

Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada; mülki idare amirinin idari vesayet denetimine tabi olmayan
işlemlerden olan dava konusu işlemin iptalini istemede dava açma ehliyeti bulunmadığından, dava ehliyet
yönünden reddedilmiştir. Fakat yukarıda da belirtiğimiz üzere Danıştay bu kararı bozmuştur.
6
Bu 43 devletten birçoğu, kendi özellikleri ve çıkarları doğrultusunda Sart’ın kimi maddelerine çekinceler
koydukları görülmektedir (Keleş, 2013: 34).
7
Anayasa’nın 90. maddesine göre, uluslararası anlaşmalar yalnız kanunla onaylanır.
8
Anayasa’nın 90. maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” ifadesi yer aldığından iç hukukta temel hak ve özgürlüklerle ilgili
yapılacak yasal düzenlemeler Şart’ın kurallarıyla çeliştiği takdirde, Anayasa’ya göre uyulması gereken kurallar
Şart’ın kuralları olacaktır. Ancak Şart’a koyulan çekinceler bu durumun istisnasıdır. Türkiye’nin Sart’ın 10 kadar
madde ve fıkrasına çekince koyduğu yani, kendisini bu kurallarla bağlamaktan kaçındığı gözlemlenmektedir.
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İdari vesayete ilişkin hükümler, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 8. maddesinde yer
almaktadır 9 . Burada, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki yönetsel denetim ve gözetim
yetkisinin, eylem ve işlemlerinin yalnızca hukuka uygunluk yönünden kullanılabileceğini öngörmekte,
yerindelik denetimine izin vermemektedir (AYYÖŞ, m.8). Bu durum kural olmakla birlikte, özel
durumlarda yerindelik denetiminin yolu da açık tutulmuştur (Keleş, 2010: 15).Bu da, üst düzeydeki
yönetimlerin uygun görecekleri görevleri onlar adına yerel yönetimlerin yerine getirmeleri durumunda
yapılması söz konusu olan yerindelik denetimidir.
Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyulmasını sağlamak amacıyla,
Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi 10 örgütüyle, üye ülkelerin yerel yönetimlerini
yönlendirir. Kongre vasıtasıyla, üye ülkeleri izler, denetler ve yerel yönetim sistemlerini belli ilkeler
doğrultusunda değiştirmeye teşvik eder (Güler, 2005: 35). Kongre 1997, 2005, 2007 ve 2011
yıllarında Türkiye için tavsiye kararları almıştır11. Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç ve dış denetimin yeterli olacağına
dikkat çekmekle birlikte (Knape ve Van Staa, 2011: 11), tavsiye kararlarında idari vesayet konusu ile
ilgili eleştirileri ve beklentiler şöyledir:
Türk Anayasası’nın 127. maddesinde ve diğer kanunlarda karşılığı bulunan idari vesayet
yetkisi, Türk yerelleşme projesinde bir engel oluşturmaktadır. Bu sebeple, yerelleşmeye ilişkin
anayasal reform gerçekleştirilmeli ve idari vesayet yetkisi kaldırılmalıdır. Kongre özellikle Türk
Anayasası’nın 127. maddesinin 5. fıkrasının değiştirilmesi üzerinde durmaktadır. Kongre’nin istediği,
bu fıkranın, örneğin, “Yerel yönetimler idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlar olarak, yerellik ilkesi
gereklerine göre denetlenir.” gibi bir biçime dönüştürülmesidir (Güler, 2005: 42). Bu da idari vesayet
kurumunun en azından terminolojik olarak kaldırılması anlamına gelmektedir.
3. İDARİ VESAYET DIŞINDA BELEDİYELERİN DENETİMİ
İdari vesayet denetimi kapsamının dışında da belediyeler denetime tabi tutulmaktadır. Bu
denetimleri iç denetim, dış denetim olarak ikiye ayırabiliriz
3.1. İç Denetim
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63. maddesine göre iç denetim;
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir (2014 Yılı Mahalli İdareler
Genel Faaliyet Raporu, s. 159).
Mahalli idarelerde iç denetçi olabilecek kişiler 5018 sayılı Kanunu’nun geçici 5. maddesinde
belirtilmiştir. Buna göre:
“Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye
Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak
“Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi
MADDE 8- 1- Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunla veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda
ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
2- Yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimi normal olarak sadece kanunla ve anayasal ilkelerle uygunluk
sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bununla beraber, üst makamlar yerel makamları yetkili kıldıkları işlerin
gereğine göre yapılıp yapılmadığını idari denetimine tabi tutabileceklerdir.
3- Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların
önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır. (Türkiye’nin çekince koyduğu
paragraf)”
10
Kongre’nin rolü, yerel ve bölgesel demokrasinin düzeyini güçlendirmek, yerel ve bölgesel yönetişimi
geliştirmek ve bunların özerkliklerini güçlendirmektir (Erbay ve Akgün, 2013: 124).
11
The Congress of Local and Regional Authorities: Recommendation 29 (1997), Recommendation 176(2005),
Recommendation 229 (2007), Recommendation 301(2011)
9
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Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında
çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi,
Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha
önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî
idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi, Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri
ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde;
Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl
bulunanlar, mahallî idarelerde İç Denetçi, olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.”
Bu metin dikkatli bir biçimde incelendiğinde, belediye iç denetçilerinin ancak, merkezi idare
veya merkezi idareye yardımcı kuruluşlarda çalışmış, belli bir tecrübeye sahip kişilerin olabilecekleri
görülmektedir.
Anayasa’nın 127. maddesinde tanımlanan idari vesayet yetkisi de merkezi idarenin mahalli
idareler üzerinde sahip olduğu yetki olduğundan, merkezden, belediyelere atanan iç denetçileri de idari
vesayet denetiminin uygulayıcıları olarak düşünülebilir.
İç denetçiler mahalli idarelerin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk, mali denetim ve
performans denetimini yürütmektedirler (2014 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, s.159).
Bu denetçilerin atanmasına, 5018 sayılı Kanunu’nun geçici 5. maddesi ile başlanmıştır. Bu
madde 22.12.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 2005 yılında çıkarılan İl Özel İdaresi
Kanunu ve Belediye Kanunu ile merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde azalan denetimin madde
ile arttırılmaya çalışıldığı söylenebilir.
2009 – 2014 yılları arasında belediyelerin iç denetçi kadro sayısı ve bu kadrolarının
doluluklarını gösteren tablolar aşağıdadır12.

Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Tahsis Edilen Doldurulan
Kadro Sayısı Kadro Sayısı
515
203
515
253
684
252
701
238
512
186
512
199
512
217

Doluluk
Oranı
39%
49%
37%
34%
36%
39%
42%

Bu veriler incelendiğinde belediyelere tahsis edilen iç denetçi kadrolarının doluluk oranlarının
%50’nin altında olduğu gözlemlemekteyiz. Ayrıca 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de var olan 1397
adet belediye için tahsis edilen iç denetçi kadro sayısı 512’dir. Her belediyeye bir adet iç denetçi
tahsis edilse bile belediyelerin %36’sı denetlenebilme potansiyeline sahiptir. Fakat 512 kişilik
kadronun da 217’sinin doldurulduğunu düşününce belediyelerin yalnızca %15’inin denetlenebilmesi
mümkün kılar.
3.2. Dış Denetim
5018 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 68. maddesine göre dış denetim, Sayıştay
tarafından harcama sonrası yapılan denetimdir. Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış
denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu
12

Bu tablolar MİGM Yıllık Genel Faaliyet Raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine
raporlanmasıdır. Aşağıdaki kurum denetim kapsamına alınan kurumların sayılarının yer aldığı tablolar
yer almaktadır (2014-2015 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu):

Sayıştay Başkanlığınca 2015 yılı denetim döneminde 51 adet il özel idaresi, 30 adet
büyükşehir belediyesi, 19 adet büyükşehire bağlı kuruluş, 51 adet il belediyesi olmak üzere toplam
1.481 mahalli idareden 151 adet mahalli idare denetim programına alınmıştır. Ayrıca 2014 yılı
denetim programı kapsamında 88 ilçe belediyesi, 24 belediye şirketi ve 4 il özel idare şirketi
denetlenmiştir.
Sayıştay tarafından yapılan dış denetim mevcut il özel idarelerin, Büyükşehir ve il
belediyelerinin tamamını kapsamaktadır. Fakat büyükşehir bağlı kuruluşu, ilçe ve belde
belediyelerinin Sayıştay tarafından denetlenmesinde sayısal olarak büyük eksiklikler bulunmaktadır.
Mahalli idareler üzerinde gerçekleştirilen iç ve dış denetimin sayısal boyutları incelendiğinde,
iç denetçi kadrolarının büyük çoğunluğunun boş kaldığı, dış denetimin hususunda ise, ilçe
belediyelerinin denetiminde birçok eksiklikler bulunduğunu görmekteyiz.
İç ve dış denetime ilişkin bu bölüm MİGM’nin Genel Yıllık Faaliyet Raporundaki veriler ile
hazırlanmıştır. Bu faaliyet raporlarında dikkat çeken diğer bir nokta da iç denetim, dış denetim ve

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan denetime yer verilen bu raporlarda mülki idare amirleri tarafından
yapılan denetimlere ve bu denetimlerin sayısal rakamlarına ilişkin bilgi verilmemesidir.
Bence, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, hazırladığı yıllık faaliyet raporlarında, mülki idare
amirlerinin kullandığı idari vesayet denetimine yer vermelidir. Mülki idare amirlerinin onanmasına
tabi tutulan işlemlerin kaç tanesinin onaylanmadığı, mahalli idarelerin kaç tane kararı idari yargıya
götürüldüğü; bu kararların niteliği itibariyle sınıflanması gibi verilere dayanılarak, idari vesayet
yetkisinin hangi alanlarda somutlaştığına dair genel veri tabanı oluşturulmalıdır. Oluşturulacak veri
tabanı, idari vesayet konusunda çıkarılabilecek yasalarda referans olabilir.
4. SONUÇ
Anayasa Mahkemesi’nin 2010/29 ve 2010/30 sayılı kararlarında mülki idare amirlerinin
hukuka aykırı gördüğü belediye meclisinin kararlarına karşı idari yargıya başvurabilme yetkisini
kaldıran düzenleme, mülki idare amirlerinin belediyeler üzerindeki idari vesayet denetimini azalmıştır.
Anayasa Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu’nun meclis kararlarının kesinleşmesi bölümünde yer alan “mülki idare amiri hukuka aykırı
gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir.” hükmünü iptal etmiştir. Gerekçe olarak da bu
ifadenin Anayasa’da yer alan idari vesayet tanımını tam anlamıyla karşılamadığını göstermiştir.
Anayasa Mahkemesi’ne göre idari vesayet yetkisinin yalnızca hukuka uygunluk denetimi şeklinde
yargı eliyle gerçekleşmesi idarenin bütünlüğü ilkesini zayıflatmaktadır. Anayasa Mahkemesi, idari
vesayet yetkisinin, Anayasa’da yer alan şekliyle hukuka uygunluk denetiminin yanı sıra yerindelik
denetimini de içerdiğini savunmaktadır.
Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü Anayasa Mahkemesi mülki idare amirlerinin belediye
meclisi kararlarına karşı dava açma yetkisini kaldırırken yerine daha kapsamlı bir idari vesayet
yetkisinin koyulması gerektiğini belirtmiş ve yasa koyucunun yeni bir düzenleme getirebilmesi
amacıyla, iptal hükmünün 1 yıl sonra yürürlüğe konacağını belirtmiştir. Fakat 1 yıl içinde yasama
organı konuyla alakalı bir düzenleme yapmamıştır.
Anayasa mahkemesi tarafından verilen iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesi
sonucunda; mülki idare amirleri, belediye meclisi kararlarına karşı, ancak İdari Yargılama ve Usulü
Kanunu’ndaki menfaat ihlali koşulu gerçekleştikten sonra dava açabileceklerdir. Bununla birlikte,
Anayasa Mahkemesi mülki idare amirlerinin dava açma hükmünü iptal ederken yaptığı yorumlamalar
sebebiyle Danıştay mülki idare amirlerinin kanunda ibare yer almasa bile dava açma ehliyetlerinin
olduğu kabul etmektedir (E:2011/8483, K:2012/496). Oysaki idari vesayet yetkisi istisnai bir yetkidir
ve ancak kanunla belirtilen özel durumlarda uygulanabilir.
Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi ise, yerel yönetimler kanunlarında iptale
sebep olan, Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan idari vesayet yetkisinin AYYÖŞ’a uyum sürecinde
bir engel olduğunu belirtmekte ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan
iç ve dış denetimin yeterli olacağına dikkat çekmektedir (Knape ve Van Staa, 2011: 11).
Oysa Kongre’nin işaret ettiği iç ve dış denetimine ilişkin yaptığımız araştırmalar, bize, iç
denetim kadrolarının yarısından fazlasının boş olduğu ve dış denetim olarak adlandırılan Sayıştay
denetiminin de ilçe ve belde belediyelerin yarısından fazlasına uygulanamadığını göstermektedir.
AYYÖŞ’nin 3. maddesinin 2. fıkrası gereğince, yerel yönetimlerin, saydam, hesap verebilir
bir yapıda olması gerekmektedir (Keleş, 2011: 509). Hesap verilebilirlik ve şeffaflık konusunda iç ve
dış denetimin de yetersiz olduğu göz önünde tutulursa, idari vesayet yetkisinin önemi ortaya
çıkmaktadır.
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Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yukarıda değindiğimiz 2 iptal kararı ve yerel yönetim
ile ilgili mevzuatlardan ötürü idari vesayet uygulamalarında belirsizlikler yaşanmaktadır. Konu ile
ilgili önerilerimiz aşağıdadır.
 İdari vesayet yetkisi ancak kanunla belirlendiğinden uygulanacak vesayet yetkisinin araçları
ve kapsamı belirtilmelidir.
 Anayasa Mahkemesi idari vesayet yetkisi kapsamında değerlendirilen bir kanunu iptal
etmeden önce, idari vesayet yetkisinin sınırlarının belirlenmesinde, kanun koyucunun
takdirinin olduğunu göz önüne almalıdır.
 Yeni kabul edilecek kanun tasarıları hazırlanırken bu Kanunu’nun uygulayıcıları olan mülki
idare amirlerinin, yerel yönetim birimlerinin ve yüksek mahkemelerin görüşleri alınmalıdır 13.
 Alınan görüşler doğrultusunda vakit kaybetmeden gerekli düzenlemeler yapılmalı bu belirsiz
duruma son verilmelidir.
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BİMER UYGULAMASININ HESAP VEREBİLİR YÖNETİME ETKİSİ:
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ
Atif ÇİÇEKLİ
YYÜ SBE Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
Edremit Kaymakamı, Edremit Belediye Başkan V.
atifcicekli@gmail.com

ÖZ
Modern yönetimlerde geleneksel sorumluluk mekanizmalarının yetersizliğinden hareketle, kamu
yönetiminde yönetişimin etkinliğini artırmaya yönelik temel bir prensip olarak hesap verebilirlik kavramına
vurgu yapılmaktadır. Kamu yönetiminin hesap verebilirliği, değişen kamu hizmeti anlayışı bağlamında oldukça
önemli bir konudur. Bu bağlamda yönetişim anlayışının temel dayanaklarından olan hesap verebilirlik prensibi
şeffaf ve demokratik bir yönetimin vazgeçilmezidir.
Gelişmiş ülkelerde son 30 yıllık süreçte, ülkemizde ise özellikle son 10 yıllık süreçte uygulamaya
konulan yönetişim prensiplerden hareketle, kamunun hesap verebilirliğini sağlamaya yönelik pek çok yasal
düzenleme yapılmıştır. Ülkemiz yönetim sisteminde, bu yasal düzenlemelerden hareketle kamuda daha şeffaf ve
daha hesap verebilir bir yönetime geçiş sürecinde geliştirilen ve uygulamaya konulan birtakım projeler
mevcuttur. Bu projelerin en önemlilerinden biri de 2006 yılında hayatımıza giren BİMER uygulamasıdır. Bu
çalışmada Türkiye’de, BİMER uygulamasının hesap verebilir bir yönetime etkisi, 2015 yılı Van sağlık hizmetleri
örneklemi bağlamında, incelerek, sonuçları değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: BİMER, Hesap Verebilirlik, Yönetişim.
The Effect of BİMER Application on Accountability Management: The Case of Van Province Health
Services

Abtsract
With reference to inability of traditional responsibility mechanism at modern managements, it has been
emphasized to accountability concept as a basic principle for increasing governance impact in public
administration. The accountability of public administration is a quite important subject in the context of
perception of variable public service. Thus, the accountability principle which is basic foundation of governance
mentality is indispensable for a transparent and democratic management.
A number of legal regulations have been made for providing accountability of public with reference to
governance principles that introduced at the last 30 years in developed countries and especially at the last 10
years in our country. In consideration of these legal regulations in management system in our country, there are
so many projects developed and introduced at transition process for more transparent and accountable
management. One of the most important projects is BIMER application introduced in 2006. In this study, impact
and result of BIMER application to the accountable management in Turkey is evaluated with perspective of
health services example of Van in 2015.
Keywords: BIMER, Accountability, Governance.

1. GİRİŞ
21. Yüzyılın başında olduğumuz şu günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz yönetim
anlayışı da, yeni dünya düzenine paralel olarak bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Özellikle
1990’lı yıllardan itibaren, yönetişim (governance) düşüncesi ortaya çıkmış ve yönetişim düşüncesinin
optimum düzeyde hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik yönetişimin temel prensipleri olarak
adlandırılan birtakım ilkeler kamu yönetimi disiplininde yerini almıştır. Bu bağlamda yönetişim
düşüncesinin temel bileşenlerinden biri olan “hesap verebilirlik” kavramının ülkemiz yönetim
sisteminde etkinlik kazanması 2000’li yılların başına denk gelmektedir. Günümüz dünyasının yönetim
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anlayışında, geleneksel hesap verebilirlik mekanizmaları değişime uğrayarak, hesap verme kavramı
yeniden şekillenmiştir. Esasında hesap verme anlayışı dikey ve yatay bir nitelik kazanarak daha
çoğulcu bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmaktadır.
Son yıllarda gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de
hesap verebilirlik bağlamında pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerden
hareketle kamuda daha şeffaf, daha demokratik ve daha hesap verebilir bir yönetime geçiş sürecinde
geliştirilen ve uygulamaya konulan birtakım projeler mevcuttur. Bu projelerden bir tanesi de, bir edevlet projesi olan BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) uygulamasıdır. Esasında, BİMER
uygulaması 24 Şubat 2006 tarihinde bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak faaliyete geçirilen
önemli bir halkla ilişkiler projesidir. 7 gün 24 saat iletişim kanalları açık tutularak dünyanın herhangi
bir noktasından hiçbir kısıtlama olmaksızın devlet organlarına ulaşma imkanı sağlayan BİMER
uygulaması, vatandaşın istek, şikayet talep ve önerilerini rahatlıkla devlete iletmelerine olanak
tanımaktadır.
BİMER uygulamasının biri vatandaş diğeri devlet olmak üzere iki temel hedef kitlesi olduğu
söylenebilir. Vatandaş açısından bakıldığında; kamu politikası karar alma süreçlerine daha etkin
katılım, devlete olan güven ve aidiyet duygularının kuvvetlendirilmesi ve memnuniyetlerinin
artırılması gibi amaçlar ön plana çıkarken, devlet aygıtı ve kurumları açısından ise; hizmetlerin daha
hızlı, kaliteli, verimli ve vatandaş odaklı sunulabilmesi, kamu çalışanlarının keyfi tutum ve
uygulamalarının minimize edilmesi, performanslarında artış kaydedilmesi, kamu kaynaklarının daha
bilinçli ve etkin kullanımı hedeflenmektedir (Turan vd. 2015:219).
Esas itibariyle BİMER uygulaması ülkemizde son 10 yıllık süreçte hayata geçirilen bir
uygulamadır. Dolayısıyla günümüze kadar Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak
BİMER’in gerek sağlık hizmetleri alanında, gerekse diğer alanlarda özellikle de hesap verebilir bir
yönetim anlayışı perspektifinden kamuya etkilerini içeren ayrıntılı bir incelemenin bulunmadığı
görülmektedir. Zira yapılan alan araştırması ile BİMER uygulamasının kamuyu ne ölçüde hesap
verebilirliğe sevk ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Her ne kadar yapılan alan araştırmasında,
vatandaşların BİMER uygulamasına ilişkin görüşleri, Van İlinde sağlık hizmetleri alanında 2015
yılında gerçekleştirilen başvurularla ve alan araştırmasında kullanılan anketteki maddelerle sınırlı
tutulmuş olsa da bu çalışmanın, yönetime bu konuda izlemesi gereken politikalar hususunda yol
gösterici bir çalışma olacağı ve ülke düzeyinde yapılacak bu tarz çalışmalara örnek teşkil edeceği
kanaatindeyim.
Bu açıklamalar doğrultusunda, bu çalışmanın ilk kısmında yönetişim ve hesap verebilirlik
kavramları ile BİMER uygulaması genel hatlarıyla ele alındıktan sonra BİMER’e (Başbakanlık Bilgi
İletişim Merkezi) yapılan şikayet ve başvuruların hesap verebilir bir yönetime etkilerini ortaya
koymak amacıyla, Van İlinde Sağlık Hizmetleri alanında 2015 yılında BİMER’e yapılan başvurularla
ilgili alan araştırması yapılarak, araştırma sonuçları bilimsel olarak değerlendirilmiştir.
2. YÖNETİMDE MODERN BİR YAKLAŞIM: YÖNETİŞİM KAVRAMI
Küreselleşen dünya düzeninde hemen hemen her alanda çok yönlü bir değişim yaşanmaktadır.
Teknolojik, sosyolojik ve kültürel alanlarda meydana gelen bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinden
doğal olarak yönetim disiplini de etkilenmektedir. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün
ülkelerin yönetim anlayışlarını yeni dünya düzenine paralel olarak değiştirme eğilimine girdikleri
görülmektedir.
Günümüzde tüm dünyada meydana gelen bu değişim süreci sınıflandırıldığında; sanayi
toplumundan bilgi toplumuna, fordist üretimden esnek üretime, ulus devletler dünyasından
küreselleşmiş dünyaya, modernist düşünceden post modernist düşünceye geçişlerin olduğu bir tablo ile
karşılaşılmaktadır (Özer; 2006:59). Hemen hemen her alanda meydana gelen bu değişimler hiç
kuşkusuz yönetim bilimini de etkilemiştir.
Yönetim disiplininde; 1970’lerde “Kamu Yönetimi”, 1980’lerde “Kamu Politikası ve
Yönetimi”, 1990’larda ise, yaşanan hızlı değişim sürecinin sonucu olarak “Yönetişim” ismi hakim
olmaya başlamıştır (Özer, 2006:59). Önceden belirlenen bir ortak amacı gerçekleştirmek için, tek
özneli, merkezi, hiyerarşik bir iş bölümü içinde, araçsal rasyonelliği ön plana alarak, yapan, üreten,
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bunun için kaynakları ve yetkileri kendilerinde toplayan yönetimden; önceden belirlenen bir iyiye
doğru değil, insan haklarına dayalı performans ölçütlerini gerçekleştirerek, çok aktörlü, desantralize
ağsal ilişkiler içinde, iletişimsel bir rasyonellik anlayışı içinde, kendisi yapmaktan çok toplumdaki
aktörleri yapabilir kılan, yönlendiren, kaynakların yönlendirilmesini kolaylaştıran yönetişim anlayışı
yönetimde hakim olmaya başlamıştır (Tekeli,2012:667).
Kısaca, “birlikte yönetmek” anlamına gelen yönetişim (governance) kavramı, “yönetim” veya
“yönetmek” (togovern) kavramından türetilmiş ve son otuz yıllık süreçte popüler hale gelerek
“yönetim” kavramının alternatifi olmuştur (Eryılmaz, 2011:53). Devlet Planlama Teşkilatı’nın
Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu raporuna göre yönetişim; “… merkezi otoritenin
yukarıdan aşağıya doğru hakimiyetini esas alan klasik hiyerarşik yönetim anlayışı yerine tüm
toplumsal aktörlerin karşılıklı işbirliği ve uzmanlaşmasına dayanan, katılımcılığı ve sivil toplum
kuruluşlarını ön plana çıkaran, saydamlığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu, yetki devri ve
yerindeliği (subsidiarity) esas alan bir anlayışı anlatmak için kullanılan bir kavramdır (Toksöz,
2008:17). Bu kavram için karşılıklı, çok yönlü bir ilişkiler ağını ifade eden dinamik bir yapıya sahiptir
denilebilir.
Esasen 1996 İstanbul Habitat II Konferansı ile dilimize giren yönetişimin aktörler bazında üç
boyutu vardır. Bunlar; devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu aktörlerden her birinin
kendine özgü rolleri olup aralarında eşitlik ilişkisi bulunmaktadır. Bu sistemde biri diğerine üstün
değildir (Özer, 2006:62-69). Bu kavram verimliliği azalan klasik yönetim yapılarının tek başlarına
hareket etmeleri yerine, birlikte düzenleme, birlikte yönetim, birlikte üretim ve kamu-özel işbirliğini
(ortaklığını) içermektedir (Yılmaz, Ökmen, 2004:40). Bu bağlamda yönetişim düşüncesinin geleneksel
kamu yönetimi anlayışının sorgulanamayan, katı, merkeziyetçi ve aşırı kuralcı yapısını, vatandaşların
görüş ve isteklerine önem veren, daha esnek, katılımcılığı ön planda tutan, daha özgürlükçü ve
demokratik bir yapıya dönüştürdüğünü söylemek mümkündür.
Yönetişimin amacı, toplumsal sorunlarla ve çağdaş toplumların karmaşıklığını, dinamiklerini
ve çeşitliliğini oluşturan olgularla baş edebilmek olarak açıklanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak
günümüz yaklaşımında, yalnızca hak talep eden yurttaşlık anlayışı yerine, ödev ve sorumlulukları
göğüsleyen bir “aktif vatandaşlık” kavramı belirginleşmeye başlamıştır ve bu doğrultuda yönetime
duyarlı bir yurttaş bilinciyle katkı sunma yaklaşımından söz edilebilir. Aslında yönetişim, çok
merkezli karar alma yapısının katılımcı politikalarla desteklendiği çoğulcu bir topluluk modelini
kurmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda da, çoğulcu ve katılımcı bir modeli öngören katılımcı
demokrasi ile bütünleşmektedir (Doğan, Ustakara, 2013:3). Katılımcılık dolayısıyla sivil toplum
kuruluşlarının ve özel kesimin de yönetime, karar almadan denetime kadar her aşamada katılması, bu
kavramın temelini oluşturmaktadır (Özer, 2006:65). Katılımcı anlayışla kamu politikalarının
oluşturulması, birey-kamu yönetimi ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu
katkılardan birincisi, bireyler kamu politikası oluşturulması sürecine katılmakla o politikayı
sahiplenmektedirler. İkincisi, farklı kesimlerin, farklı bilgi ve deneyime sahip bireylerin yönetime
katılımı, kamu politikasının kalitesini artırmaktadır. Üçüncü olarak, bireylerin kamu politikası
oluşturma ve yönetimin işleyişi süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkan sağlamak
suretiyle demokratik eğitim düzeyinin yükselmesine de hizmet etmektedir (Eryılmaz, 2011:55,56).
Bütün bunlar çok seslilik anlamına gelir ki bu da demokratik bir yönetimin vazgeçilmezidir.
Yönetişim; ayrıca kamusal sorumluluk ve denetim anlayışına da yepyeni bir yaklaşım
getirmiştir. Bu yeni anlayışa göre, kamusal sorumluluk genişlemekte ve yönetilenler de yönetim
sürecine dahil edilmektedir. Bu anlayış geleneksel yönetim anlayışını yersiz kıldığı gibi yönetim
kavramını da yetersiz hale getirmiştir (Batal, 2010:5). Toplumu yönlendirmek ve yönetmek konusunda
sorumluluk dengesinin devletten sivil topluma doğru kaymakta olduğuna işaret edilmektedir
(Eryılmaz, 2011:54). Bu çerçevede yönetimde modern bir yaklaşım olarak yönetişim düşüncesinde
halkın refah seviyesinin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hususlarında devlet, özel sektör
ve sivil toplum ortak sorumluluk taşımaktadır. Bu manada sorumluluk paylaşımı bir yandan hizmet
kalitesini artırırken diğer yandan daha kaliteli yaşam şartlarının oluşmasına yardımcı olacaktır.
Yönetişim kavramı devletin rolünde önemli değişiklikler öngörmekte; devlet merkezli
yönetimden, toplum ve birey merkezli yönetime geçişi ifade etmektedir (Temiz, 2012:204). Bir
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anlamda devleti daha minimal, daha az merkeziyetçi bir yapıya kavuşturmayı hedeflerken yerel
yönetimleri de daha aktif bir pozisyon almaya sevk etmektedir. Yerel yönetimler, diğer paydaşları olan
vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etme ve paydaşların yönetim ve karar alma
süreçlerinde aktif rol üstlenmesini destekleme sorumluluklarını bizzat üstlenmektedir (Ergen,
2012:321,322). Böylece geleneksel yönetim anlayışının merkeziyetçi yapısının yerini çok aktörlü bir
yönetişim anlayışı almaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru şekillenen tek yönlü, hiyerarşik, dikey ilişkiler
yerini yönetişim düşüncesiyle hep birlikte yönetmeyi öngören yatay ilişkilere bırakmaktadır.
Yönetimde modern bir yaklaşım olarak yönetişim düşüncesinin maksimum düzeyde
optiminizasyonunun sağlanması açısından literatürde yönetişimin birbirini tamamlayan başlıca dokuz
temel prensibinden söz edilmektedir. Temel sorun bu prensiplerin uygulanabilirliği noktasında
oluşmakta ve yönetişim düşüncesinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi bu prensiplerin etkin
uygulanmasıyla doğru orantılı olmaktadır.
Yönetişim kavramının temel prensiplerini ise; şeffaflık, tutarlılık, dürüstlük ve eşitlik,
katılımcılık, etkinlik ve oransallık, hukukun üstünlüğü, cevap verebilirlik, stratejik vizyon, ile hesap
verebilirlik şeklinde ifade etmek mümkündür (Toksöz, 2008:18-19).
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yönetişim kavramının benimsenmesiyle birlikte son
yıllarda uygulamaya geçirilen birçok proje mevcuttur. Bu projelerden bazıları yerel yönetimler,
bazıları özerk kurumlar, bazıları da merkezi yönetim tarafından uygulanmaktadır. Örneğin; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılında satın aldığı 172 adet otobüsün rengini vatandaşlar tarafından
yapılan oylama ile belirlemesi yönetişime oldukça güzel bir örnektir. Aynı şekilde IDO da feribot
alımında böyle bir yöntemi tercih ederek vatandaşların kullanacağı araçları seçmesini sağlamıştır
(Turan vd. 2015:218). Bu tarz uygulamalar vatandaşlarda onların düşüncelerine değer verildiği algısını
oluşturarak yönetime karşı memnuniyetlerini artırmaktadır.
Bu tür küçük ölçekli, devamlılığı ve kapsamı çok geniş olmayan örneklerin yanında çok daha
anlamlı ve kapsamlı bir yönetişim uygulaması olan elektronik devlet (e-devlet) projesi, yönetişim
anlayışı kapsamında bahsedilmesi ve üzerinde durulması gereken önemli bir uygulamadır. E-Devlet ile
alışılagelmiş hantal ve bürokratik devlet yapısı, yerini daha hızlı, modern, şeffaf, katılımcı ve müşteri
odaklı, düşük maliyetli çalışan devlet modeline bırakmaktadır (Turan vd. 2015:218).
Son olarak, yönetim ile yönetişim kavramları arasındaki tarihsel sürece dayalı genel bir
karşılaştırma yapılacak olursa; 21. yüzyılın yönetişim anlayışının; 20. yüzyılın yönetim anlayışını
oldukça kapsamlı bir değişime uğrattığı, merkeziyetçilik yerine yerelliği, üniter yapı yerine
federalizmi, katı bürokrasi yerine katılımı, kapalılık yerine açıklığı, hiyerarşi yerine hesap verebilirliği
ve sorumluluğu getirerek, adeta “yönetsel bir devrimin altına imzasını” attığı ve yönetişim kavramında
yönetimden farklı olarak, hiyerarşik ilişki yerine heterarşik bir ilişki olduğunu belirtmek gerekir (Özer,
2006:63).
Bütün bu açıklamaların ışığında şunları söyleyebiliriz: Yönetimde modern bir yaklaşım olarak
yönetişim kavramı, geleneksel yönetim anlayışının dogmalarından olan sorgulanamayan, katı,
merkeziyetçi, aşırı kuralcı bir devlet yapısını, daha esnek, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir yapıya
dönüştürmüştür. Hepimizin bildiği gibi eskiden kamu kurumlarına gidildiği zaman şu tip ifadelerle
karşılaşılmaktaydı: “Bugün git yarın gel”, devletin malı deniz” vs. gibi. Ancak, bugün gelinen noktada
yönetişim düşüncesinin hayata geçirilmesiyle birlikte bu tip bir kamu yönetiminin insancıl olmadığı ve
kaliteli bir hizmet anlayışından uzak olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla; insan haklarına saygılı,
kaliteli, katılımcı, hesap verme sorumluluğu yüksek, şeffaf bir yönetim anlayışı toplumun bütün
kesimlerince kabul görecek uygulanabilirliği yüksek bir yönetim anlayışıdır.
3. YÖNETİŞİMİN VAZGEÇİLEMEZ İLKESİ HESAP VEREBİLİRLİK
1980’li yıllardan itibaren ülkelerin yönetim anlayışlarında geleneksel yapıdan uzaklaşılarak
modern bir yaklaşımın egemen olmaya başladığını görmekteyiz. Kamu yönetimi literatüründe yeni
kamu yönetimi olarak adlandırılan bu modern anlayış çerçevesinde değerlendirebileceğimiz yönetişim
düşüncesinden hareketle, yönetişimin temel prensiplerinden hesap verebilirlik kavramı yönetimde her
geçen gün daha da önemli bir statüye kavuşmaktadır.
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1980’lerden sonra kamu yönetiminde yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkışında etkili olan
sebeplerden birisi, kamu sektörüne karşı duyulan güvenin giderek azalmasıdır. Kamu yönetimine karşı
ortaya çıkan bu güven krizinin aşılması ve kamu yönetiminde dürüstlüğün sağlanması için kullanılan
anahtar kelimelerden ilki ise hesap verebilirliktir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:19).
Hesap verebilirlik esas itibariyle hesaplamayla ilgilidir ve muhasebecilikten alınmış bir
kavramdır. Bu bağlamda bazı yazarlar tarafından 1980’li yıllardan önce bu kavramın dar bir açıdan ele
alınarak, daha çok finansal hesaplamalar ve muhasebe konularıyla ilişkilendirildiği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede kavramın başlangıçta, örneğin ”Ne kadar para kazanıldı?”, “Ne kadar harcandı?” gibi
konularla ilgili kantitatif bir olgu olduğu ileri sürülmektedir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:21,22). Zira,
hesap verebilirlik kavramı geçmişte bugüne nazaran daha dar kapsamlı düşünülmüş, ancak günümüzde
muhasebedeki anlamından çok daha derin bir anlam kazanarak yönetişimin en önemli unsurlarından
biri haline gelmiştir.
En genel ve kabul edilen biçimiyle hesap verebilirlik; bir kişinin eylem ve faaliyetleri
nedeniyle bir otoriteye karşı sorumlu olması şeklinde tanımlanmaktadır (Taner, 2012:31). Bir yönetim
kavramı olan hesap verebilirlik (accountability), kamu görevlilerinin yetkilerini kullanmalarından ve
yapmış oldukları faaliyetlerden sorumlu tutulmalarını ifade etmektedir (Gül, 2008:73). Geleneksel
anlamda hesap verebilirlik ise, kontrol ve yönetim kabiliyetine sahip kişi ve kurumların, başka ve
dışarıda olan otoritelere cevap verme ihtiyacı (Dubnick, 2003:405) olarak tanımlanmaktadır.
Sahip olduğu çeşitli boyutlar dolayısıyla farklı anlamları bulunan hesap verebilirlik diğer bir
tanımda, iktidarda olanların, toplumun tümüne hizmet etme ve cevap verme zorunluluğu olarak yer
almaktadır. O halde kamu yönetiminde hesap verebilirlik yöneten-yönetilen ilişkisinde, yönetilen
açısından beklenti veya istek, yöneticiler açısından yerine getirilmesi zorunlu bir nitelik taşımaktadır
(Demirol, 2014:69). Taşıdığı bu nitelikten dolayı hesap verebilirlik kavramının hesap soran ve hesap
veren olmak üzere iki tarafının olduğu görülmektedir. Bu tanımlamalardan hareketle hesap
verebilirliğin yöneticilerin takdir yetkilerini kullanarak kendi arzu ve istekleri doğrultusunda
gerçekleştirdikleri bir eylemden ziyade, daha çok bir zorunluluk şeklinde yerine getirildiğini
söyleyebiliriz.
Hesap verebilirlik, kamuyu önemli ölçüde etkileyen sorumlulukların yerine getirilmesiyle
ilgili olarak kamusal alandaki cevap verme yükümlülüğüdür. Cevap veren yönetim anlayışı
yaklaşımının temelinde yatan görüş ise, “vatandaş önce gelir” sloganı ile özetlenmektedir (Demirel,
2013:362). Özel sektör yönetim politikasında da “müşteri velinimettir” şeklinde bir anlayışın hakim
olduğu bilinen bir gerçektir. O halde, yönetişim düşüncesinin vazgeçilmez bir unsuru olan hesap
verebilirlik çerçevesinde kamu yönetiminde de bu politikaya benzer bir tutum sergilenerek, vatandaşın
her şeyden daha önemli olduğu görüşü giderek yaygınlık kazanmaktadır.
Hesap verebilirlik aslında bir olasılık içermektedir. Günlük hayatta herhangi bir aktör, aldığı
her karar ve yerine getirdiği her faaliyet için açıklamada bulunmamaktadır. Ancak tüm davranışları
için sorgulanabilme olasılığı bulunmaktadır. “Kamu görevlileri, yerine getirdikleri tüm faaliyetler için
hesap verebilir olmalıdır” denildiğinde bununla, yerine getirdikleri tüm faaliyetlerin sorgulanabilme
olasılığının bulunduğu kastedilmektedir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:22). Hiç şüphesiz, böyle bir
olasılığın varlığı yöneten yönetilen ilişkilerinde daha dürüst, daha temiz bir toplumun oluşturulması
noktasında caydırıcı bir etkide bulunacaktır.
Esasında hesap verebilirlik temelde iki boyutlu bir kavram olarak açıklanmaktadır. Birinci
boyutuyla hukuka ve otoritelere bağlılık şeklinde açıklanırken, ikinci boyutuyla ahlaki bağlılıkla,
ahlaki standartlara bağlı kalarak ahlak dışı yaklaşım ve davranışlardan kaçınma olarak açıklanmaktadır
(Fesler, Kettl, 1996:317). Bu bağlamda hesap verebilirliği sağlamanın bir yolu yasa, tüzük, yönetmelik
gibi maddi yaptırımlı hukuk kuralları diğer yolu ise; örf ve adet kuralları, görgü kuralları, dini kurallar
gibi daha çok kültürel değerlerden kaynaklanan ahlaki kurallardır.
Hesap verebilirliğin özellikleri konusunda ise, literatürde üç temel özelliğine dikkat
çekilmektedir. Her şeyden önce hesap verebilirlik kişinin dışındaki bir makama ya da otoriteye
açıklamada bulunulmasını gerekli kılması nedeniyle dışsaldır (Demirel, 2013:363). Bu dış otorite, halk
olabilir, üst yönetici olabilir veya parlamento olabilir (Demirol, 2014:70). İkincisi, sosyal bir
etkileşim ve karşılıklılık içerir yani taraflardan biri cevap ve düzeltim isterken diğeri buna cevap verir
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ve yaptırımları kabul eder (Taner, 2012:32). Karşılıklı olarak taraflar arasında istek-zorunluluk
temelinde bir iletişim gerçekleşmektedir (Demirol, 2014:70). Çünkü hesap verebilirlik, açıklamada
bulunmayı, cevapları araştırmayı, sorgulamayı ve yapılan hataları düzeltmeyi ve sonuçta uygulanacak
yaptırımları kabul etmeyi gerektirmektedir. Son olarak ise, hesap verebilirlik ilişkisinde hesap soranın,
hesap sorabilme hakları kabul edilmektedir. Çünkü hesap verebilirlik ilişkisinde taraflar arasında
eşitlik bulunmamaktadır. Bu ilişkide hesap soranın, hesap veren üzerinde bir takım hakları
bulunmaktadır. Hesap verebilirlik ona muhatap olanların üzerinde bir güçtür (Eryılmaz, Biricikoğlu,
2011:22,23).
Bu çerçevede, hesap verebilirlik kamu yönetiminde demokrasinin bir gereği olarak devletvatandaş ilişkilerinde, devlete karşı halkın güveninin tesis edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda
kamu yönetiminde bir denetim mekanizması olarak görev yapan hesap verebilirlik, yönetimde
verimliliği artırarak gayri ahlaki uygulamaların yaşanmasını önleyici bir işlev görmektedir.
Kamu yönetiminde hesap verebilirlik olgusu, denetim işlevi temelli olmakla birlikte özünde
kamu yararının en üst seviyede sağlanabilmesinin bir aracı olarak da değerlendirilmelidir. Kamu
yönetimini özel sektörden farklı kılan kilit kavram olan kamu yararının ne derece sağlanabildiği hesap
verebilirlik mekanizmaları ile ölçülebilir. Dolayısıyla hesap verebilirlik kamu yönetim sisteminin
tümünü sarmalayan ve etkinliğini artıran bir yönetim ilkesi olarak görülebilir (Demirol, 2014:70). Bu
etkinliğin artması ise; yönetimde açıklık, şeffaflık ve dürüstlüğün bir sonucu olarak ortaya çıkan hesap
verebilirlik kavramı ile doğru orantılıdır.
4. KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİĞİN AMAÇLARI VE
ÖNEMİ
Kamu yönetiminde son dönemlerde en fazla kullanılan kavramlardan birinin hesap verebilirlik
olduğu söylenebilir. Esasında, hesap verebilirlik bir kişiden beklenilebilecek en önemli ve hayati bir
performans (Romzek ve İngraham, 2000:240) olarak yönetimde bütün dikkatleri üzerine çeken bir
kavramdır.
Dünya genelinde hesap verebilirlik kavramına baktığımızda örneğin Amerikan sistemi içinde
hesap vermenin, kamu için ne kadar doğal, sıradan ve önemli olduğu görülmekte ve bu durum
örneklerle açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Chicago, Washington ve New York’ta hesap verebilirlik,
günlük olarak kullanılan şehir metrolarını geliştirme ve tamir çalışmalarında, çocuk servislerinin gidiş
ve dönüş zamanlarının planlanmasında, şehir polisine güvenin artmasında en çok kullanılan tanım ve
yaklaşım olarak kabul görmektedir (Callahan, 2006:108). Esasen modern yönetimlerde geleneksel
sorumluluk mekanizmalarının yetersizliğinden hareketle, kamu yönetiminde yönetişimin etkinliğini
artırmaya yönelik temel bir prensip olarak hesap verebilirlik kavramına vurgu yapılmaktadır.
Kamu yöneticilerinin yürüttüğü hizmetler, kullandığı yetki ve kaynaklar, onların daha çok
hesap verebilir olmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü kamu yöneticilerinin devlet yönetiminde rolü
artmakta ve buna karşı mevcut hesap verebilirlik biçimleri, kamu yöneticilerinin hesap verebilirliğini
sağlamada yetersiz kalmaktadır. Hal böyle olunca, devletin sürekli unsurları olan uzun vadeli kamu
çıkarını ve güvenini sağlayacak olan kamu yöneticilerinin yolsuzluk, yozlaşma ve özel çıkarların
peşinde koşma gibi kendilerine toplumca duyulan güveni zedeleyen eylem ve işlemlere karşı etkin
olarak hesap verebilirliği nasıl sağlanacaktır? Sorusu bütün demokratik ülkelerde önemli bir tartışma
konusu olmaktadır (Eryılmaz, 2011:330). Kamu hizmetlerinin niteliği ve özel hizmetlerden farklı
yönleri, kamuda hesap verebilirliğin önemini artırmaktadır (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:27).
Hesap verebilirliğin birincil fonksiyonu “demokratik kontrol” dür. Hiyerarşi zincirindeki tüm
unsurlar devrettikleri yetkilerini, bünyelerinde çalışanları yaptıkları işlerden sorumlu tutarak kontrol
altında tutmak isterler. Hesap verebilirlik ilişkilerinin en uç noktasında bulunan ve hükümetin
performansını değerlendiren vatandaşlar, seçimlerde kullandıkları oyları aracılığıyla politikacılar
üzerinde yaptırım uygulayabilmektedir (Keklik vd. 2011:173). En basit şekliyle “halkın halk
tarafından halk için yönetimi” olarak tanımlanan demokrasinin etkin bir şekilde işleyebilmesi seçimle
gelen siyasal aktörlerin, uyguladıkları politikalar, aldıkları kararlar nedeniyle topluma karşı sorumlu
tutulabilmelerinden geçmektedir (Taner, 2012:35). Toplumların demokratikleşme düzeyi geliştikçe,
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toplumun devletten daha çok hesap verebilirlik talep ettiği bilinen bir gerçektir. Çünkü hesap
verebilirlik, aslında demokratik kontrolün bir gereğidir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:28). Bu yönüyle
hesap verebilirlik demokratik yönetimin en önemli göstergelerinden birisi, vazgeçilmez bir unsuru
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak daha demokratik bir yönetimi gerçekleştirmek için, belirli zamanlarla yapılan seçimler
yeterli değildir. Bununla birlikte, yöneticilerin kendi meslektaşlarına, seçilenlere, diğer kamu
kurumlarına, kamu hizmetinden yararlananlara, vergi mükelleflerine ve halk gibi geniş kitlelere karşı
hesap vermeleri gerekir. Bu, kamu yönetiminin herkese karşı hesap vermesi demektir (Eryılmaz,
Biricikoğlu, 2011:28). Dolayısıyla hesap verebilirlik hususunda ulaşılmak istenen nokta, yalnızca
astların üstlerine karşı hesap verdiği dikey hesap verebilirlikten ziyade, aynı kademedekilere karşı
hesap verebilirliği ifade eden yatay hesap verebilirlik ile üstlerin astlarına karşı hesap verebilirliğinin
gerçekleştirilebilir olmasıdır.
Geniş
kapsamlı
bu
hesap
verebilirlik
anlayışı,
sadece
siyasal
sistemin
demokratikleştirilmesiyle sağlanamaz; aynı zamanda kamu yönetimi sisteminin de
demokratikleştirilmesini gerektirir. Demokrasinin hem siyasal sistemde ve hem de yönetsel sistemde
derinleştirilmesini ve içselleştirilmesini birlikte ele almak gerekir (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:29).
Kamuda hesap verebilirliğin amaçlarından ilki, kamusal yetkilerin yanlış kullanımının ve
suiistimalinin önlenerek kaynakların hukuka ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını
sağlamaktır (Taner, 2012:36). Hesap verebilirlik demokratik yönetim anlayışının bir gereği olduğu
kadar, kendilerine yetki, kaynak ve görev verilen kamu çalışanlarının, kendilerinden beklenildiği gibi
hareket edip etmediklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:28).
Hesap verebilirliğin diğer amacı, kamu yönetiminin meşruluğunu sürdürmeyi sağlar ya da onu
geliştirir, yolsuzluk, rüşvet, eş-dost, ve akrabayı kayırma olarak bilinen nepotizm başta olmak üzere
hukuk ve etik dışı davranış ve eğilimleri önleyerek kamu yönetiminde dürüstlük ve doğruluğun
(integrity) tesis edilmesine aracılık eder (Taner, 2012:36). Hesap verebilirlik mekanizmalarının verimli
işlemesiyle, kamu yönetiminde yolsuzluk ve yozlaşmaların asgari seviyeye indirgenmesi mümkün
olabilecektir.
Hesap verebilirlik ilkesi aynı zamanda, NPM (New Public Management – Yeni Kamu
Yönetimi) ilkelerinin hayata geçirilmesinde alt yapı sağlama amacına hizmet etmektedir. NPM
modelinin üzerinde durduğu “bürokrasiyi vatandaşlara ve onun meşru temsilcileri konumunda olan
siyasetçilere daha fazla hesap verebilir kılma” amacıyla, hesap verebilirliğin genel amaçları arasında
paralellik bulunmaktadır (Keklik vd. 2011:174,175). Hesap verebilirlik yeni kamu yönetimi
anlayışının kilit noktasında bulunmakta ve bu tarz yönetim anlayışının başarılı bir şekilde hayata
geçirilmesiyle etkin hesap verebilirlik arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.
Son olarak hesap verebilirlik, yasaları ve kamu politikası kararlarını sadakatle ve doğru bir
biçimde uygulamak, kamu yararını korumak (Eryılmaz, Biricikoğlu, 2011:27) ve yönetişim
düşüncesinde sıkça değinilen sürekli öğrenmenin teşvik edilmesi(Keklik vd. 2011:174) amaçlarına
hizmet etmektedir.
Bu çerçevede kamusal hesap verebilirlik, kamu yönetiminin dürüst ve adil şekilde işlemesini
hedeflemektedir. Hesap vermenin kamuya açık olma yönü, rüşvet ve yolsuzluklara, akraba
kayırmacılığına, yetki suiistimaline vb. davranışlara karşı önemli bir güvencedir (Keklik vd.
2011:173). Kamu yöneticilerinin, aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemlerden dolayı kamuya hesap
verebileceklerinin bilincinde olmaları, görevlerini kötüye kullanmalarını engelleyerek caydırıcı bir etki
yapacaktır. Aynı zamanda yöneticileri vicdan muhasebesi yapmaya sevk ederek iç denetim
mekanizmalarını çalıştıracaktır. Bütün bu açıklamalar “Herkesin polisi kendi vicdanıdır” sözüyle net
bir şekilde ifadesini bulmaktadır. Esasında yalnızca kamu yöneticilerinin değil, kamu veya özel
sektörün bütün kademelerinde halka hizmet eden herkesin hesap verebilirlik, şeffaflık, katılım gibi
yönetişim prensipleri çerçevesinde aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekir.
5. BİMER UYGULAMASI
Kamu Yönetimi denilince gizliliğin yoğun şekilde yaşandığı, yönetişimin, paylaşımın
görülmediği, her şeyi devletin belirlediği, yönetilenlerin ise buna uymak zorunda olduğu düşünülür.
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Devlet her şeyin en iyisini bilir anlayışı doğrultusunda, kamuoyuyla bilgiler paylaşılmamakta, halk
bilinçlendirilmemekte, her şey kapalı kapılar ardında yürütülmektedir. Yönetimin böyle daha verimli
çalışabildiği, devletin üstün olduğu ve devlet çıkarlarının korunması gerektiği gibi nedenlerle
yönetimde gizlilik meşrulaştırılmıştır (Koçak, 2010:116,117).
Bugün gelinen noktada, yönetimde modern yaklaşımlar ve hesap verebilirlik çerçevesinde
uygulamaya konulan yönetişim prensipleri ile devletlerin kamu hizmetlerini sunum politikaları
değişmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde son otuz yıllık süreçte, ülkemizde ise özellikle son on yıllık
süreçte uygulamaya konulan yönetişim ilkeleri doğrultusunda, yönetimde şeffaflık, açıklık ve hesap
verebilirlik kapsamında yeni düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemeler, kamu
yönetiminin dışa kapalı yapısını değiştirerek yönetimde gizlilik çıkmazının aşılmasına imkan
tanımaktadır.
Esasen bu yasal düzenlemelerin ortak amacı, yönetimde açıklığı, halkın kamu yönetimini
denetlemesini, yönetime katılmasını (Akyıldız, Demir, 2011:589) ve kamunun hesap verebilirliğini
sağlamaktır.
Birçok demokratik ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de özellikle son on yıllık süreçte
gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarının yasal zemini oluşturulmuş ve bu reformların hayata
geçirilmesine yönelik birçok proje geliştirilmiştir. 2006 yılından itibaren uygulamaya konulan bir edevlet projesi olan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) uygulaması da, kamu yönetiminin hesap
verebilirliğinin sağlanması noktasında oldukça kapsamlı ve önemli bir projedir.
BİMER, vatandaşların her türlü talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerilerini iletişim kanalları
aracılığıyla (internet, telefon, mektup, faks veya şahsen) doğrudan Başbakanlığa ve Başbakanlık
aracılığıyla ilgili mercilere ulaştırabildiği çok yönlü bir halkla ilişkiler uygulamasıdır (T.C.
Başbakanlık Faaliyet Raporu, 2014:21).
BİMER uygulaması, 20 Ocak 2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
başbakanlık genelgesi ile kuruluş ve işleyişine ilişkin hususların belirlendiği, 24 Şubat 2006 tarihinde
bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak faaliyete geçirilmiştir. BİMER sisteminin uygulamaya
konulmasıyla birlikte devletle halk arasındaki iletişim kanalları 7 gün 24 saat açık tutulmuş,
vatandaşlar dünyanın herhangi bir yerinden kesintisiz ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın BİMER
üzerinden Başbakanlığa ulaşma imkanına kavuşmuşlardır. Bu uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancılar, kamuya daha hızlı, daha ekonomik ve daha etkin bir
erişim imkanına sahip olmuşlardır. 3071 sayılı “Dilekçe Hakkı Kanunu” ile 4982 sayılı “Bilgi Edinme
Kanunu” çerçevesinde bu uygulama ile vatandaşlara her türlü ihbar, şikayet, görüş, öneri ve taleplerini
devlete bildirme olanağı sağlanmıştır (Turan vd. 2015:219).
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü ve e-devletin işleyişini hızlandırmak amacıyla
başlatılan, 32.038 kullanıcı ile 25.738 kurum ve kuruluşun alt birimlerinde hizmete sunulan BİMER
uygulaması, kamusal iletişimde coğrafi uzaklığı ve yönetişimsel etkileşimi “anlık” veya “günlük”
mesafeye indirmiş, devletin hizmet sunumunda “vatandaş odaklı” duyarlılığını da ön plana çıkarmıştır
(Turan 2015:219).
2006/3 sayılı Başbakanlık genelgesinde günümüz devlet yapısı ve kamu yönetimi literatüründe
ön plana çıkan “yönetişim” ve “yönetime katılma” kavramlarının önemime vurgu yapılmış, bu
kavramların hayata geçirilebilmesi için, yurttaşların yönetime ilişkin şikayet, talep, görüş ve
önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik iyi işleyen, hızlı ve etkin bir sistemin kurulmasının
yönetimin başarısı için olduğu kadar, demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi açısından da
vazgeçilmez bir gereklilik olduğu belirtilmiş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bu şikayet, talep,
görüş ve önerilerin derhal işleme alıp değerlendirmesi, sonuçlandırması ve başvuru sahibine süratle
cevap verilmesi istenmiştir (Başbakanlık BİMER Hakkında Genelge, 2006:1).
BİMER Projesiyle, ülke genelinden aranabilir bir telefon numarası tahsisi (150) ile bir bilgi
işlem programının (e-başvuru) kullanılması öngörülmekte, böylece vatandaşlar tarafından yapılan
yazılı veya sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine
iletilerek, mümkün olan en kısa sürede cevaplandırılması, gecikme olması halinde ilgili birimin
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uyarılması, işlemlerle ilgili istatistiksel raporların alınması ve bütün bu işlemlerin merkezden
denetlenmesi öngörülmektedir (Başbakanlık BİMER Hakkında Genelge, 2006:1).
İsteyen her vatandaş BİMER’e başvuru yapabilir. Başvuru yolları; şahsen, telefon, internet,
faks ve mektuptur (http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgFaq.aspx – Sıkça Sorulan Sorular).
BİMER uygulamasının biri vatandaş diğeri devlet olmak üzere iki temel hedef kitlesi olduğu
söylenebilir. Vatandaş açısından bakıldığında kamu politikası karar alma süreçlerine daha etkin
katılım, devlete olan güven ve aidiyet duygularının kuvvetlendirilmesi ve memnuniyetlerinin
artırılması gibi amaçlar ön plana çıkarken, devlet aygıtı ve kurumları açısından ise hizmetlerin daha
hızlı, kaliteli, verimli ve vatandaş odaklı sunulabilmesi, kamu çalışanlarının keyfi tutum ve
uygulamalarının minimize edilmesi, performanslarında artış kaydedilmesi, kamu kaynaklarının daha
bilinçli ve etkin kullanımı hedeflenmektedir (Turan vd. 2015:216).
Esas itibariyle BİMER uygulamasının aynı zamanda bir hesap verebilirlik mekanizması olarak
faaliyet gösterdiğini, hesap verebilir bir kamu yönetimi perspektifinden ülkemiz için reform
niteliğinde bir proje olduğunu belirtmek gerekir. Ancak burada asıl üzerinde durulması ve irdelenmesi
gereken; BİMER uygulaması etkin bir hesap verebilirlik mekanizması olarak kuruluş amacına hizmet
etmekte midir? BİMER uygulaması kamu çalışanlarını ne ölçüde hesap verebilir kılmaktadır? gibi
hususların ayrıntılı bir şekilde incelenerek değerlendirilmesidir.
6. VAN SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ
Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde adeta bir reform niteliğinde olan BİMER
uygulamasının hesap verebilir bir kamu yönetimine etkileri 2015 yılı Van Sağlık Hizmetleri
örnekleminden hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda BİMER uygulamasının kamuyu
ne ölçüde hesap verilebilirliğe sevk ettiğini analiz etmek amacıyla 2015 yılında Van ilinde sağlık
hizmetleri alanında BİMER’e yapılan başvuruların anket ve sayısal veri değerlendirmesi yöntemleri
kullanılmak suretiyle alan araştırması yapılmıştır.
Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde başvuruda bulunanların demografik
özelliklerine yönelik sorular, ikinci bölümde BİMER Uygulamasının Etkinliğine ilişkin sorular,
üçüncü bölümde ise, BİMER uygulamasının Kamuda Hesap Verebilir ve Şeffaf Yönetim Anlayışına
Katkılarına İlişkin sorular yer almaktadır.
BİMER Uygulamasının Kamuda Hesap Verebilir ve Şeffaf Yönetim Anlayışına Katkılarına
ilişkin sonuçları belirlemek için ölçme aracı olarak 5 noktalı likert ölçeğine göre ( Kesinlikle
katılıyorum…. Kesinlikle katılmıyorum ) ifadeler hazırlanmıştır. Anket çalışması Nisan 2016 yılında
154 başvuru sahibine uygulanmıştır.
Anketler vasıtasıyla elde edilen veriler SPSS 17.00 (Statistical Package for Social Sciences)
programına yüklenerek analiz edilmiştir. Analiz yapılırken SPSS Statisticks 17.00 programına
yüklenen değişkenler için frekans değerleri ve çapraz tabloları alınmıştır.
6.1. Araştırmanın Bulguları
Araştırma bulguları, anket sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Anket sonuçları değerlendirilirken, öncelikli olarak ankete katılanlara (Van ilinde sağlık
hizmetleri alanında 2015 yılı içerisinde BİMER’e başvuruda bulunanlar) ilişkin kişisel bilgilere yer
verilmiştir. Daha sonra bulgular; başvuranların BİMER uygulamasının etkinliğine ilişkin tutumları ile
BİMER uygulamasının kamuda hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışına katkıları noktasında
etkinliği olmak üzere üç düzeyde incelenmiştir.
6.1.1.

Başvuranların Demografik Bilgileri

Ankete katılan, BİMER üzerinden başvuruda bulunanların (Van ilinde sağlık hizmetleri
alanında 2015 yılı içerisinde BİMER’e başvuruda bulunanlar) kişisel özellikleri; cinsiyet, yaş, eğitim
durumu, gelir düzeyi, medeni hal ve meslek değişkenleri açısından analiz edilerek aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Başvuranların Demografik Bilgileri

DEMOGRAFİK BİLGİ
CİNSİYET

YAŞ

Eğitim Durumu

Gelir Düzeyi

Medeni Hal

Meslek

DEĞİŞKEN
ERKEK
KADIN
15 - 20
2
1
2
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
57 ve üzeri
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Lisansüstü
500 TL ve altı
501 – 1000 TL
1001 – 1500 TL
1501 – 2000 TL
2001 – 2500 TL
2500 TL ve üstü
Kayıp Sistem
Bekar
Evli
İşçi
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Öğrenci
Ev Hanımı
Çalışmıyor
Diğer

5

SAYI
113
41
3
2 7
47
33
22
12
5
5
22
33
12
77
10
13
3
12
5
16
52
53
45
109
13
78
10
28
6
5
9
5

%
73,4
26,6
1,9
17,5
30,5
21,4
14,3
7,8
3,2
3,2
14,3
21,4
7,8
50,0
6,5
8,4
1,9
7,8
3,2
10,4
33,8
34,4
29,2
70,8
8,4
50,6
6,5
18,2
3,9
3,2
5,8
3,2

BİMER üzerinden başvuruda bulunanların kişisel bilgileri cinsiyet değişkenine göre
değerlendirildiğinde araştırmaya %73,4’ü erkek, % 26,6’sı kadın olmak üzere toplamda 154
başvuranın katıldığı görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre dağılım oranları arasında ciddi bir
farklılık söz konusudur. Başvuruda bulunanların önemli bir çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Bu
durumun en önemli nedeni ülkemiz toplumsal yapısının genel olarak ataerkil - erkek egemen bir
yapıdan oluşması ve bu yapının ciddi bir yansımasının araştırmanın yapıldığı bu coğrafyada yaşanıyor
olmasıdır. Buna rağmen başvuruda bulunanların 1/4 ‘nün kadınlardan oluştuğu görülmektedir.
Başvuruda bulunanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde başvuruların özellikle 2630 ile 31-35 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Başvuruda bulunanlardan 26-30 yaş aralığına
sahip grup % 30,5’lik bir orana sahipken, 31-35 yaş aralığındaki grup ise % 21,4’lük bir orana sahiptir.
Başvuruda bulunanların % 6,4 gibi bir oranını ise, orta yaş üzeri olarak nitelendirilen 46 ve üzeri yaş
gurubu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda başvuranların çoğu genç ve orta yaş gurubundan oluşmaktadır.
Başvuranların çoğunluğunun genç nüfustan oluşması, yönetişim anlayışı doğrultusunda yönetim
alanında ülkemizde hayata geçirilen reformların ve BİMER uygulamasının henüz çok yakın bir tarihte
gerçekleştirilmiş olması ve genç neslin reformlar konusunda daha bilinçli olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Ayrıca başvuranların çok azının orta yaş üzeri kişilerden oluşması, geleneksel kamu
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yönetimi anlayışı doğrultusunda “üstün devlet zayıf vatandaş” profilinin bir tezahürü olarak itaat
kültürü sonucunda özellikle orta yaş üzeri grubun sorunlarını rahatsızlık duysalar dahi şikayet konusu
yapmak istememelerinden kaynaklanmaktadır.
Başvuruda bulunanlar eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde ise, başvuranların
eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında ankete katılanlardan
yüksekokul, üniversite ve yüksek lisans eğitimine sahip olanların oranı % 64,3’dür. Bu doğrultuda
başvuranların yarısından fazlasının üniversite mezunu olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumun
en önemli nedeni, BİMER’e başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğunun memur statüsünde
bulunan kamu personelinden oluşmasıdır. Ayrıca eğitim seviyesi ile bireylerin yasal hakları
konusundaki bilinç düzeyleri arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Bu durumun bir sonucu olarak
eğitim seviyesi yüksek bireyler yaşadıkları sorunların çözümü noktasında daha bilinçlidir. Diğer bir
neden ise, teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde internet kullanım olanaklarının artması ve
isteyen herkesin dünyanın herhangi bir yerinden istediği saatte BİMER üzerinden başvuruda bulunma
imkanına kavuşmuş olmasıdır.
Genelde gelir seviyesi yüksek kişilerin BİMER üzerinden daha fazla başvuruda bulunduğu
görülmektedir. Bu durum bize bireylerin gelir düzeyleri ile bilinç düzeyleri arasında doğrusal bir
ilişkinin varlığını göstermektedir. Bireylerin gelir seviyesi arttıkça bilinç düzeyleri artmakta, bilinç
düzeyleri arttıkça beklentileri de artmakta bu durumun doğal bir sonucu olarak şikayetleri veya
talepleri de artmaktadır. Ayrıca günümüzde bireyler gelir seviyelerine bağlı olarak özel hastanelerden
daha fazla yararlanma imkanına kavuşmuşlardır. Özel hastanelerin sağlık hizmetleri konusundaki
uygulamalarını gözlemleyen bireyler aynı hassasiyeti kamu hastanelerinden de beklemekte, aynı
hassasiyet gösterilemediği zaman da doğal olarak şikayetleri artmaktadır. Tabi bilindiği üzere özel
hastanelerin hassasiyet sebebinin daha çok ticari kaygılar olduğuna burada değinmeye gerek yoktur.
Bununla birlikte ankete katılan toplam 154 başvurandan 53’ü gelir düzeyiniz nedir sorusu karşısında
çekimser davranarak, gelir düzeyleri konusunda bilgi vermek istememişlerdir. Çalışma kapsamında
dikkati çeken diğer bir husus ise, başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğunun evli bireylerden
oluşuyor olmasıdır.
Çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda bulunanların yarısından fazlasının memur
statüsündeki kişilerden oluştuğu görülmektedir. Çalışma esnasında yapılan çapraz sorgulamalar
neticesinde bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe bilinç düzeylerinin arttığını bunun sonucunda da
BİMER üzerinden istek, şikayet ve taleplerini daha rahat dile getirebildikleri görülmektedir.
Çalışmanın konusu dahilinde BİMER’e en az başvuruda bulunanlar ev hanımı, öğrenci ve
çalışmayanlardır. Yine yaş ve meslek değişkenleri arasında yapılan çapraz sorgulamalar neticesinde
öğrenci statüsünde bulunan 15-25 yaş grubunu oluşturanların BİMER üzerinden daha az başvuruda
bulunmalarının nedeninin ise, henüz ekonomik bağımsızlıklarını kazanamamış olmaları ve hayata
bakış açılarının daha pozitif olmasından kaynaklı yaşanan problemler karşısında ciddi bir rahatsızlık
duymamaları olarak değerlendirilebilir.
6.1.2.

Başvuranların BİMER Uygulamasının Etkinliğine İlişkin Tutumları

Çalışmanın konusu dahilinde BİMER’e başvuruda bulunanların, BİMER uygulamasının
etkinliğine yönelik tutumları; BİMER üzerinden kaç kez başvuruda bulundukları, daha önceki
şikayetlerinin çözülüp çözülmediği, benzer şikayetlerle karşılaşılıp karşılaşılmadığı, şikayetle ilgili
geri dönüşün gerçekleşip gerçekleşmediği, şikayet konusunun çözülüp çözülmediği ve son olarak da
BİMER görevlisinin olumsuz bir tavır sergileyip sergilemediği hususları açısından analiz edilerek
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 2. Başvuranların BİMER Uygulamasının Etkinliğine İlişkin Tutumları

KATILIMCI YARGILARI

DAĞILIM

EVET

HAYIR

KISMEN

TOPLAM

BİMER Üzerinden Birden
Fazla Şikâyette Bulundunuz
mu?

KAYIP
SİSTEM

KİŞİ

79

75

-

-

154

%

48,7

51,3

-

-

100

KİŞİ

14

42

19

79

154

%

9,1

27,3

12,3

51,3

100

KİŞİ

50

17

8

79

154

%

32,5

11,0

5,2

51,3

100

KİŞİ

112

29

13

-

154

%

72,7

18,8

8,4

-

100

KİŞİ

31

98

22

3

154

%

20,1

63,6

14,3

1,9

100

KİŞİ

2

147

1

4

154

%

1,3

95,5

,6

2,6

100

Daha Önceki Şikâyetleriniz
Çözüldü mü?

Benzer Şikâyetlerle
Karşılaşıyor musunuz?

BİMER’e Şikâyetinizle İlgili
Geri Dönüş Oldu mu?

Şikâyet Konusu Çözüldü mü?

BİMER Görevlisinin
Tahkikat Yaparken Olumsuz
Tavır ve Tutumlarıyla
Karşılaştınız mı?

Çalışmanın konusu dahilinde BİMER üzerinden başvuruda bulunanların yarısından fazlasının
yalnızca bir kez başvuruda bulunduğu görülmektedir. Buna karşın başvuranlardan yarısına yakını
BİMER üzerinden birden fazla başvuruda bulunmuşlardır. BİMER üzerinden birden fazla başvuruda
bulunanların yalnızca % 9,1’lik bir kısmının şikayet konularının çözüldüğü görülmekte, buna karşın
azımsanmayacak bir oran olan % 27,3’lük bir oranın daha önceki şikayetlerinin çözüme
ulaştırılmadığı, % 32,5’lik bir oranın ise, benzer şikayetlerle karşılaştıkları görülmektedir.
Yapılan başvuruların büyük bir kısmına BİMER tarafından geri dönüş yapılmıştır. Bu noktada
başvuruda bulunanların, başvurularının değerlendirilmeye alındığı, geri dönüşler konusunda sıkıntı
yaşanmadığı, BİMER’in geri dönüş mekanizmasının etkin çalıştığı görülmektedir. Esasında başvuruda
bulunanların tamamına geri dönüş yapılmaktadır. Ancak geri dönüşler genelde e-posta yoluyla
yapıldığı için araştırma esnasında başvuranların bir kısmının e-postalarına bakmadığı veya posta
kutusunun açılmadığı şeklindeki beyanlarından başvuruların tamamına geri dönüş yapıldığı sonucuna
ulaşılmaktadır.
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BİMER üzerinden başvuruda bulunanların % 63,6 gibi önemli bir oranının şikayet konularının
çözülmediği, sorunlarının devam ettiğigörülmektedir. Bu çerçevede Başvuranların “Şikayet Konusu
Çözüldü mü?” sorusu ile “BİMER’e Şikayetinizle İlgili Geri Dönüş Oldu mu?” sorusuna verdikleri
cevapların dağılımı birlikte değerlendirildiğinde aralarında zıt bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir.
Bu bağlamda, BİMER üzerinden yapılan başvurulara geri dönüşlerin sağlanması noktasında
BİMER’in etkinliğinin yüksek olduğunu, ancak sorunların çözümü noktasında ise BİMER’in
etkinliğinin zayıf olduğu görülmektedir.
BİMER üzerinden başvuruda bulunanların % 95,5 gibi neredeyse tamamına yakınının BİMER
görevlisinin tahkikat yaparken olumsuz bir tavrıyla karşılaşmadıkları görülmektedir. Esasında bu
durumun en önemli nedeni BİMER başvuruları neticesinde, BİMER tarafından geri dönüşlerin e-posta
yoluyla olması ve e-postalarda da hitabet tarzı itibariyle başvuranlarda olumsuz kanaat oluşturacak
herhangi bir unsurun bulunmamasıdır.
Tablo 2’de yer alan kayıp sistem değerleri BİMER üzerinden başvuruda bulunanlardan bir
bölümünün ilgili ifadeler karşısında çekimser davranarak cevap vermek istememelerinden
kaynaklanmaktadır. Bu durumun nedeni ise, anket çalışması esnasında her ne kadar kendileri
açısından olumsuz bir durum teşkil etmeyeceği tarafımızdan belirtilmiş olsa da başvuruda
bulunanların kendileri açısından olumsuz bir durum teşkil edeceğini düşünerek ilgili ifadeler
karşısında çekimser davranmaları olarak değerlendirilebilir.
6.1.3.

Başvuranların BİMER Uygulamasının Kamuda Hesap Verebilir ve Şeffaf
Yönetim Anlayışına Katkılarına İlişkin Tutumları

Kayıp Sistem

Toplam

-

154

Tamamen
Katılıyorum

BİMER Kamuda hesap verebilen bir KİŞİ

12

Katılıyorum

Kamu
hizmetlerinin
sunumunda KİŞİ
yaşadığım sorunların çözümüne yönelik
%
haklarımı biliyorum.
Nereye nasıl şikayette bulunacağımı KİŞİ
biliyorum.
%
BİMER Kamuda şeffaf bir yönetim KİŞİ
anlayışının
gelişmesine
katkıda
bulunmaktadır
%

Emin değilim

derece

Katılmıyorum

ne

Kesinlikle
Katılmıyorum

Aşağıdaki
ifadelere
katılıyorsunuz?

Dağılım

Bu başlık altında elde edilen bulgular, kamuda hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, çalışmamızın konusu dahilinde BİMER’e başvuruda
bulunanların yasal hakları konusundaki bilgi düzeyleri, BİMER uygulamasının kamuda şeffaf ve
hesap verebilir bir yönetim anlayışının gelişimine katkıları ile BİMER’in denetim görevi yaparak
kamuda hukuksuz uygulamaları engellemesine ilişkin tutumları, başvuruda bulunanların şikayet
konularının bekledikleri doğrultuda ve zamanında çözülüp çözülmediği, BİMER uygulamasına
yönelik memnuniyet dereceleri ile bu memnuniyet veya memnuniyetsizlik neticesinde BİMER’i
başkalarına tavsiye etme düzeyleri son olarak da BİMER’i bundan sonra da kullanıp
kullanmayacaklarına yönelik tutumları incelenip değerlendirilerek aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

,6

13,0

16,9

61,7

7,8

-

100

-

10

22

105

17

-

154

-

6,5

14,3

68,2

11

100

9

31

28

73

13

-

5,8

20,1

18,2

47,4

8,4

9

32

25

75

13

1

20

26

95

-

154
100
154

an
isi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
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BİMER Devlet ve vatandaş arasındaki
iletişim kopukluğu sorununu çözmüştür.
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-

100

KİŞİ
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9

-
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%
BİMER Bireylerin haklarını aramasına KİŞİ
hizmet etmektedir.
%
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BİMER şikâyetlerimi beklediğim gibi KİŞİ
çözdü.
%
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3,9
6
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53
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100
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%

3,9

16,9

4,5

40,3

34,4

-

100

BİMER Bürokrasiyi azaltmıştır.
BİMER Denetim görevi yaparak kamuda
hukuksuz uygulamaları engellemektedir.

BİMER şikâyetlerimi zamanında çözdü.

KİŞİ
%

BİMER’in hizmetlerinden genel olarak KİŞİ
memnunum.
%
KİŞİ
BİMER’i başkalarına tavsiye ederim.
BİMER’i bundan sonra da kullanmaya
devam edeceğim.

Çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda bulunanların, genel manada yasal hakları
ile başvuru yolları konusundaki bilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, başvuruda
bulunanların çoğunun eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluşmasından kaynaklanması şeklinde
açıklanabilir.
BİMER üzerinden başvuruda bulunanların genel olarak BİMER uygulamasının vatandaş ile
devlet arasındaki iletişim kopukluğu sorununu çözmesi, bürokrasiyi azaltması, denetim görevi
yaparak kamuda hukuksuz uygulamaları engellemesi ve BİMER’in bireylerin haklarını aramasına
hizmet etmesi hususlarında memnun oldukları görülmektedir. Buna karşın, BİMER uygulamasının
bireylerin şikayetlerini bekledikleri yönde ve zamanında çözmesi noktasındaki etkinliğinin düşük
olduğu görülmektedir. Çünkü çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda bulunanların
yarısından fazlası BİMER’in şikayetlerini bekledikleri gibi ve zamanında çözmediğini belirtmiştir.
Başvuruda bulunanlardan % 1.9 gibi bir oranı ise, “BİMER şikayetlerimi beklediğim gibi ve
zamanında çözdü” ifadeleri karşısında görüş bildirmek istememişlerdir.
Bu bağlamda memnuniyetsizlik yaşayanların yukarıda da belirtildiği üzere, bu
memnuniyetsizliklerinin nedeni araç olarak BİMER sistemi değil yaşadıkları sorunların tam manasıyla
çözüme kavuşturulamamış olmasıdır. Esasında başvuruda bulunanların büyük bir çoğunluğu,
vatandaşların görüş, istek ve şikayetlerini kolay ve hızlı bir şekilde başbakanlığa iletme imkanına
kavuşmalarını sağlayan BİMER gibi bir uygulamanın varlığından son derece memnundurlar.
Her ne kadar BİMER üzerinden başvuruda bulunanların, sorunları tam manasıyla çözüme
kavuşturulamamış olsa da bundan sonraki yaşamlarında da BİMER uygulamasını kullanmaya devam
edecekleri ve başka insanlara da tavsiye edecekleri görülmektedir. Esasında bu durum başvuranların
yaşadıkları sorunların çözümü noktasında ilk başvuru mercii olarak BİMER’i düşünmelerinden
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kaynaklanmaktadır.
Bu doğrultuda BİMER uygulaması yönetişim düşüncesinin temel prensiplerinden olan hesap
verebilirlik çerçevesinde değerlendirildiğinde ise, çalışma kapsamında BİMER üzerinden başvuruda
bulunanların genel olarak, BİMER uygulamasının kamuda daha şeffaf daha hesap verebilir bir
yönetimin tesis edilmesi noktasında olumlu katkılarının olduğunu belirttikleri görülmektedir. Her ne
kadar BİMER sistemi üzerinden başvuruda bulunanların problemleri tam manasıyla ve bekledikleri
yönde çözüme kavuşturulmamış olsa da, BİMER uygulamasının kamu çalışanlarını daha hesap
verebilir tuttuğu görülmektedir. Yapılan saha araştırması sonucunda BİMER uygulamasının kamuda
daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yönetimin tesis edilmesi ve denetim görevi yaparak kamuda
hukuksuz uygulamaları engellemesi hususlarında ciddi katkılarının olduğu görülmüştür.
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz kamu yönetimi anlayışı, kamu çalışanlarının daha şeffaf ve hesap verebilir bir
yapıda olmasını gerekli kılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde son otuz yıllık süreçte, ülkemizde ise özellikle
son on yıllık süreçte uygulamaya konulan yönetişim ilkeleri doğrultusunda, yönetimde şeffaflık,
açıklık, hesap verebilirlik kapsamında yeni düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu
düzenlemelerden hareketle ülkemiz kamu yönetiminde uygulamaya konulan birtakım projeler
mevcuttur. Bu projelerden biri de bir e-devlet projesi olan BİMER uygulamasıdır. Esasında, Bimer
uygulaması 24 şubat 2006 tarihinde bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak faaliyete geçirilen
önemli bir halkla ilişkiler projesidir.
Bu çerçevede, ülkemizde henüz 10 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan BİMER uygulamasının,
yönetişim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmeye çalışılan hesap verebilir bir yönetim anlayışına
etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz alan araştırmasında öncelikli olarak, Van ilinde
sağlık hizmetleri alanında 2015 yılı içerisinde BİMER üzerinden başvuruda bulunanlara ilişkin kişisel
bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda, toplam 154 başvuranın önemli bir oranı erkek, evli, eğitim
seviyesi ve gelir düzeyi yüksek, özellikle memur statüsüne sahip bireylerden oluşmaktadır.
Çalışma kapsamındayapılan görüşmeler ve edinilen veriler çerçevesinde, başvuruda
bulunanların yarısına yakını BİMER üzerinden birden fazla şikayette bulunmuştur ve şikayette
bulunanların önemli bir oranının şikayet konuları çözüme ulaştırılamamıştır. Bu noktada şunu da
belirtmekte fayda vardır. Esas itibariyle BİMER sistemi üzerinden şikayet, görüş ve öneri kapsamında
her türlü müracaat gerçekleştirilebilmektedir. Ancak çalışma kapsamında yalnızca şikayet içerikli
hususlarda başvuruda bulunulmuştur.
Yapılan başvuruların büyük bir kısmına BİMER tarafından geri dönüş yapılmıştır. Bu
noktada, BİMER’in geri dönüş mekanizması etkin çalışmaktadır. Esasında başvuruda bulunanların
tamamına geri dönüş yapılmaktadır. Ancak geri dönüşler genelde e-posta yoluyla yapıldığı için
araştırma esnasında başvuranların bir kısmının e-postalarına bakmadığı veya posta kutusunun
açılmadığı şeklindeki beyanlarından başvuruların tamamına geri dönüş yapıldığı sonucuna
ulaşılmaktadır.Bu çerçevede BİMER’in geri dönüş aracı olarak telefonu kullanmasını, bütün
başvurulara % 100 dönüşün sağlanması açısından daha sağlıklı bir yol olarak düşünmekteyiz ki bu
durum bireylerde memnuniyet duygularını artıracaktır.
Esas itibariyle, BİMER üzerinden yapılan başvurulara geri dönüşlerin sağlanması noktasında
BİMER’in etkinliği yüksektir. Ancak sorunların çözümü noktasında BİMER’in etkinliği oransal
olarak düşüktür diyebiliriz.Bununla birlikte BİMER üzerinden başvuruda bulunanların neredeyse
tamamına yakını BİMER görevlisinin tahkikat yaparken olumsuz bir tavrıyla karşılaşmamışlardır. Bu
durumun en önemli nedeni ise, BİMER başvuruları neticesinde, BİMER tarafından geri dönüşlerin eposta yoluyla olması ve e-postalarda da hitabet tarzı itibariyle başvuranlarda olumsuz kanaat
oluşturacak herhangi bir unsurun bulunmamasıdır.
Her ne kadar BİMER’in geri dönüş mekanizmasının etkin çalıştığını belirtmiş olsak da
başvurulara yalnızca e-posta üzerinden geri dönüş yapılması, vatandaşla yüz yüze görüşme şeklinde
bir tahkikatın yapılmaması hususlarının irdelenmesi gerekmektedir. Zira 657 Sayılı Devlet Memurları
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Kanunu ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun
hükümlerine göre, BİMER başvuruları neticesinde araştırmacının genelde sağlık hizmetleri
personelinin ifadesine başvurduğu, buna karşın başvuruda bulunanların yalnızca BİMER üzerinden
yaptığı başvuruyu dikkate alarak başvuranlarla yüz yüze iletişime geçmediğini, bu durumun da
araştırmacının konuya verdiği önem ve tarafsızlık ilkelerinin sorgulanması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Bu noktada başvuranların tahkikat esnasında yüz yüze görüşülerek dinlenmesi, duygu,
düşünce, talep ve şikayetlerini sözlü olarak ifade edebilmelerine olanak tanınması, vatandaşlarda
kendilerinin önemsendiği, düşüncelerine değer verildiği gibi memnuniyet duygularını artıracaktır ki bu
durum vatandaş ile devlet arasındaki bağların daha da güçlenmesine imkan tanıyacaktır.
Sağlık hizmetleri sunumu üzerinden BİMER uygulamasının yapısı incelendiğinde
başvuruların (şikayet, görüş ve istek) alınması, başvuru konusunun incelenmesi, BİMER üzerinden
başvuruya yasal süresi içerisinde cevap verilmesi hususlarında sorun olmadığı, ancak araştırmamıza
katılan başvuru sahiplerinin beyanlarından anlaşıldığı üzere, başvuru konusunu araştırmakla görevli
araştırmacının (Başhekim, Başhekim yardımcısı, Müdür veya Şube Müdürü) idari maslahat yaptığına
dair, şikayete konu olan sağlık personelini uyarmakla beraber, başvuru sahibine de “aslında
personelimiz (şikayet konusu olan sağlık personeli) çok iyi bir personeldir, ancak bugün çok yoğun
çalıştı, bugün biraz rahatsızdı veya zor bir gününe denk geldi” gibi ifadelerle vatandaşı ikna etme
gayretine giriştiğini görmekteyiz. Araştırmacının başvuru konusuyla ilgili olarak idari maslahat
yapmasının en temel nedenlerinden biri BİMER uygulamasının içeriğinde bir çek-balans sisteminin
olmamasıdır. Sağlık hizmetleri kurumlarının şikayet konusu ile ilgili cevapları genelde BİMER eposta sistemi üzerinden vatandaşa iletilmektedir. Özellikle sağlık hizmetleri gibi teknik ve uzmanlık
gerektiren alanların denetiminin farklı bir birim tarafından gözden geçirilmesinin, araştırmacıyı idari
maslahattan, meslek taassubundan ve keyfilikten uzaklaştıracağını düşünmekteyiz. Örneğin BİMER
sürecinin sonucunda kurumun yazmış olduğu cevabi yazının bir örneğin ilgili makamlara gönderilmesi
konunun ciddiyetle takip edilip edilmediğinin tespitine olanak tanıyacaktır.
Bu noktada, BİMER üzerinden aktarılan sağlık hizmet sunumu problemlerinin kaynağının
fiziksel olmaktan çok genellikle hizmeti sunan personel kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bu durumun
nedenlerinden birisi olarak, bu coğrafyada görev yapan sağlık hizmetleri personelinin genellikle
kamuya ilk atamayla gelen sağlık personeli olmasından kaynaklı çoğunlukla genç personel profilinden
oluşması, bunun bir yansıması olarak da meslek tecrübesizliğinden ötürü iletişim kabiliyetlerinin zayıf
olması ve empati kurmakta güçlük çekmeleri olarak değerlendirebiliriz. Esasında Devlet, binaları ve
personelleriyle vatandaş nezdinde somut bir hale gelir. Dolayısı ile vatandaş ve devlet arasındaki
iletişim kanallarının daha da genişletilerek geliştirilmesi gerekir.
BİMER uygulamasının kamuda geleneksel kamu yönetimi anlayışının bürokrasi temelli
uygulamalarını en aza indirgeyerek, bürokrasiyi azalttığını görmekteyiz. Yeni kamu yönetimi
anlayışının yansıması olarak yönetişim düşüncesi çerçevesinde hayata geçirilen bu uygulama ile
vatandaş devlete eskiye nazaran daha rahat, daha kolay ve direkt ulaşma imkanına kavuşmuştur.
Son tahlilde yapılan çalışma kapsamında BİMER uygulamasıkamu yönetiminde bir hesap verebilirlik
mekanizması olarak kuruluş amacı doğrultusunda çalışmaktadır. Bir araç olarak yasalara uygun bir
şekilde şekli açıdan gayet düzgün işlemektedir. Ancak, sorunların çözümü noktasında yetersiz
kalmaktadır. Bununla beraber BİMER sistemi üzerinden başvuruda bulunanların problemleri tam
manasıyla ve bekledikleri yönde çözüme kavuşturulmamış olsa da bu uygulama, kamu çalışanlarını
daha hesap verebilir tutmaktadır.
Yapılan saha araştırması neticesinde BİMER uygulamasının sistem olarak vatandaş yararına
bir uygulama olduğu, vatandaşa dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kısıtlama olmaksızın 7
gün 24 saat iletişim kanallarının açık tutularak devlete ulaşma imkanını sağlayan bir araç olduğu,
bürokrasiyi azaltması hususunda düzgün işleyen bir mekanizma olması nedeniyle vatandaşlarda
memnuniyet duygularını artırdığı, kamuda daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir yönetimin tesis
edilmesi ve denetim görevi yaparak hukuksuz uygulamaları engellemesi hususlarında ciddi
katkılarının olduğunu görmekteyiz. Bu noktadan hareketle BİMER uygulaması hesap verebilir kamu
yönetiminin tesisinde önemli bir rol üstlenmektedir.
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Bu çerçevede “hesap verebilirlik bir sonuç değil, süreçtir”. Esasında sistem olarak BİMER
uygulamasında problem görülmemektedir. Zira, vatandaşın yeni kamu yönetimi anlayışı ve yönetişim
düşüncesi, dolayısı ile yönetişim ilkeleri konusundaki bilinç düzeyi arttıkça, daha hesap verebilir bir
yönetim talep edeceği ve buna bağlı olarak da yönetimin kalitesinin artacağı aşikardır.
Bu noktada temel sorun toplumsal değişim olup, toplumun daha demokratik, daha şeffaf, daha hesap
verebilir ve iletişim kabiliyeti yüksek olması yolunda, toplumu oluşturan tüm öğelerin benzer bir
bilinç düzeyine gelmesi gerekir ki, kamu da toplumun bir parçası olarak bütün bu değerler hususunda
standartların daha yüksek seviyelerde olduğu bir kamu hizmeti sunabilsin.
Son tahlilde şunu da belirtmeliyiz ki, özellikle son on yıllık süreçte ülkemizde yapılan yasal
düzenlemeler ve bu yasal düzenlemelerin akabinde gerçekleştirilen projeler incelendiğinde çok ciddi
reformların yapıldığını görmekteyiz. Ancak, bugün için yapılan yasal düzenlemeler toplum tarafından
tam olarak özümsenememiştir, zira toplumsal dönüşümler uzun vadeli olmakla beraber temeli
eğitimdir. Her ne kadar toplumsal dönüşümler uzun vadeli olsa da “sorunun tespiti, sürecin
başlangıcıdır”. Süreç başlamıştır ve her geçen gün ivme kazanarak işlemeye devam etmektedir.
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