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ÖZET 

Dünyada, tarihi çok eskilere dayanan yerel yönetimlerin, Türk idare kültürüne 
girmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine rastlamaktadır. Yerel 
yönetimler, bir geçiş sürecinden çok, zorunlu sebeplerden dolayı oluşturulmuş yeni 
yapılanmalardan biri olarak Osmanlı idari sistemine dahil edilmiştir. Yerel 
yönetimlerin belediye şeklinde örgütlenmesi ise 1800’lü yılların ilk yarısına denk 
gelmektedir. Tanzimat ile ortaya çıkan yerel yönetimlerde, özerkçi eğilimlerin 
olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Bu doğrultuda ilk belediye teşkilatı 1855 yılında 
İstanbul’da kurulmuştur.  Söz konusu yapılanmadan sonra büyükşehir belediye 
örgütlenmesinin yönetim sistemine dahil edilmesi için 129 yıl gibi bir süre geçmiştir. 
Bu süreçte bir İmparatorluk yıkılıp yerine Cumhuriyet temelli bir devlet kurulmuştur. 
Cumhuriyet döneminde, güçlü yerel yönetimlerin oluşturulması için gösterilen 
çabalar yetersiz kalmıştır. Bu durumun ekonomik, sosyal, politik birçok sebebi 
bulunmaktadır. Bu nedenle, hem kuramsal hem de uygulama boyutuyla yerel 
yönetimlerin irdelenmesi gerekmektedir.  

Yerel yönetim sisteminde bir çeşit yapılanma olan ve çalışmanın ana temasını 
oluşturan büyükşehir belediyeleri, 1984 yılında kurulmuştur. Bu tarihten yola çıkarak 
öncesi ve sonrasıyla büyükşehir belediyelerinin geçirmiş olduğu evrim, farklı 
başlıklar altında incelenmiştir. İnceleme yapılırken, hem teorik düzlemde hem de 
uygulamalı olarak belirlenen büyükşehir belediyelerinde demokrasi ve etkinlik 
boyutlarıyla bir analiz gerçekleştirilmiştir.  Çalışma ile genel olarak, büyükşehir 
belediyelerinin etkinliğinin ve demokratiklik açısından mevcut durumunun ortaya 
konulması ve daha etkin ve demokratik büyükşehir belediyelerinin oluşturulması için 
öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Etkinlik, Temsil, Yerel Katılım, Büyükşehir 
Belediyeleri, 6360 Sayılı Kanun.
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EFFICIENCY DIMENSIONS  

 
SUMMARY 

Before addressing the formation process of metropolitan municipalities, 
formation of local governments needs to be considered. Early adoption of local 
governments by Turkish administrative culture goes back to the final years of 
Ottoman Empire. Local governments have been created as one of new administrative 
structures due to necessities rather than a transition process in Ottoman history.  
Early municipal forms of local government organizations go back to first decades of 
1800s.  It is often mentioned that autonomists trends existed at local administrations 
during Tanzimat era. In this direction, the first municipal organization was 
established in 1855 in Istanbul. After the mentioned settlement, it took 129 years for 
metropolitan municipal organization’s getting involved in administrative system. . 
During this period, a collapsed empire has been replaced by a republic-based state. In 
republic period efforts were insufficient to develop strong local governments.  There 
are several economic, social and political reasons of this failure. Therefore, local 
authorities should be discussed with both theoretical and practical dimensions.  

Metropolitan municipalities which is a kind of settlement in administrative 
system and constitute the main theme of this study, was established in 1984. Based 
on prior to this date, evolution of metropolitan municipalities has been examined 
under the different headings with before and after. During the examination; 
metropolitan municipalities have been analysed in theoretical and practical ways 
with democracy and efficiency dimensions. In this study it is aimed the determining 
of metropolitan municipalities’ current situation about efficiency and 
democratization and offering suggestions for constituting more effective and 
democratic metropolitan municipalities. 
Keywords: Democracy, Efficiency, Representation, Local Participation, 
Metropolitan Municipalities, The Law No. 6360. 
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GİRİŞ 

Yerel yönetim için genel kabul gören düşüncelerden biri, demokrasinin beşiği 

olarak nitelenmesidir. Demokratik anlamda yerel yönetimlerin oluşumu binlerce yıl 

sürmüştür. Türkiye’de ise demokratik anlamda yerel yönetimlerin oluşumu çok eski 

tarihlere dayanmamaktadır. Osmanlı’nın son döneminde oluşturulan yerel yönetim 

birimleri, Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren de varlığı sürdürmüştür. 

Türk yerel yönetimlerinden anlaşılması gereken üç temel birim bulunmaktadır. 

Bunlar; belediye, il özel idaresi ve köydür. Belediyeler, yerel yönetimlerin en etkin 

ve en göz önünde bulunan birimleridir. Belediyeler kendi içinde, belde belediyesi, 

ilçe belediyesi, merkez ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi şeklinde 

örgütlenmiştir. Bu doğrultuda belediyeler, hizmetlerin yerelde daha hızlı sunulması 

ve halka daha yakın birimler olarak işlev görmesi nedeniyle araştırmaya en açık yerel 

yönetim birimleri olarak görülmektedir. Yukarıda belirtilen belediye türlerinden en 

çok tartışma konusu olan belediyeler ise, büyükşehir belediyeleridir. Türkiye’de 

büyükşehir belediyelerinin 1984’te kurulmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştır. 

Özellikle 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun ile sistem köklü bir değişim yaşamıştır. 

Gelinen bu noktadan yola çıkılarak, büyükşehir belediyelerinin mevcut durumları, 

hizmette etkinlik ve demokratiklik açısından önem kazanmıştır.  

Tarihi, Osmanlı İdari Sistemi’nde köklü değişikliler getiren Tanzimat Fermanı 

sonrasına dayanan belediye yapılanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 

sonra da yerel yönetim birimleri içinde varlığını sürdürmüştür. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk Belediye Kanunu, 1930 yıllında çıkarılan 1580 sayılı Belediye 

Kanunu’dur. Bu Kanun, 2005 yılına kadar belediyelerin yapı, işlev ve 

fonksiyonlarını düzenleyen temel yasal düzenleme olarak yürürlükte kalmıştır. 

Büyükşehir belediyelerinin yasal zemini ise, 1984 tarihli 3030 sayılı ilk Büyükşehir 

Belediye Kanun’a dayanmaktadır. Büyükşehir belediyeleri için halen yürürlükte 

bulunan Kanun ise, 2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’dur. Bu 

Kanun’a ek olarak, 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yerel yönetimler açısından, 

özellikle büyükşehirler açısından yeni bir döneme girilmiştir. 

Büyükşehir belediyelerinin oluşturulması, bunun bir sürecin ve ihtiyaçların 

getirisi olarak görülmelidir. Bu sebeple literatür taraması yapılırken kısaca 

Osmanlı’daki yerel yönetim sürecine de yer verilmiştir. Büyükşehir belediye 

sisteminde, dönüşümün ortaya konulması için anahtar kelimeler, demokrasi ve 

etkinliktir. Bunlardan birincisinde amaç, siyasal eğitim amaçlarının geliştirilmesi, 

ikincisinde ise amaç, yerel kamu hizmetlerinin daha etkin görülmesinin 

sağlanmasıdır (Keleş, 2014: 361).  

Türkiye’de, katılımcı ve etkin bir yönetim anlayışı açısından yerel yönetimlerin 

rolü önemlidir. Türkiye nüfusunun %77,33’ü büyükşehirlerde yaşamaktadır.  

Bu veriler ışında çalışma, üç bölüm şeklinde oluşturulmuştur. Birinci bölümde, 

büyükşehir belediye yönetiminin yapısına geçmeden önce, çalışmanın hangi 

çerçeveye oturtulacağını anlatmak adına bazı kavramsal öğelere yer verilmiştir. 

Bunlar, temel anlamları ve yerel yönetimler açısından ifade ettikleri anlamları ile 

birlikte demokrasi, temsil, katılım ve etkinlik kavramlarıdır. Sonrasında, büyükşehir 

belediye yönetimi içerisinde, büyükşehir belediye yönetimini ortaya çıkaran 

nedenler, yasal ve yardımcı metinler doğrultusunda büyükşehir yönetiminin tarihsel 

gelişimi ele alınmıştır. Yasal metinler, 3030 Sayılı Kanun, 5216 Sayılı Kanun ve 

6360 Sayılı Kanun’dur. Yardımcı metinler ise, kalkınma planları ve idari reform 

raporlarıdır.    

Çalışmanın ikinci bölümünde, büyükşehir belediye yönetimlerindeki sorun 

alanları on temel başlık altında ele alınmıştır. Bunlar, yönetsel sorunlar, örgütlenme 

sorunları, hizmet sorunları, mali sorunlar, imar ve planlama sorunları, yerel siyaset 

ve denetim sorunları, artan nüfus sorunları, katılım sorunları, temsil sorunları ve 

6360 Sayılı Kanun ile oluşan sorunların temelindeki eleştirilerdir.  

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde, kavramsal çerçevede dile getirilen 

demokrasi ve etkinlik gibi kavramlar ışığında, büyükşehir belediyelerinin mevcut 
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durumunun iki farklı uygulama ile ortaya konulması planlanmıştır. Araştırma iki 

boyutlu olup, temelde iki il ekseninde gerçekleştirilmiştir. Bu iller, 6360 öncesi 

kurulmuş olan Konya BŞB ve 6360 sonrası büyükşehir belediyesi olan Manisa’dır. 

Çalışmada, bu iki ildeki halk ve büyükşehir belediye meclisi üyeleri açısından 

büyükşehir belediye sisteminin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk boyutu 

için, iki ilde de seçmen nüfusları üzerinden tüm kenti temsil edebilecek yurttaş 

örneklemleri seçilmiştir. İkinci boyutu için ise iki ilde de bütün büyükşehir belediye 

meclis üyeleriyle görüşmeler yapılmıştır.  

Araştırma sonucunda, elde edilen bulgular ve temel varsayımlar 

karşılaştırılarak, yönetim sürecine halkın da dahil edildiği, daha etkin ve daha 

katılımcı bir büyükşehir sisteminin oluşturulması amacıyla öneriler oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Çünkü büyükşehir belediye sisteminin, sadece etkin olması ya da sadece 

demokratik olması uygulamada bir anlam ifade etmemektedir. İkisinin birlikte 

uygulama alanı bulduğu sistemler başarılı ve sürdürülebilir kabul edilmektedir. Bu 

noktada, çalışma sonucunda elde edilen bulguların ve oluşturulan önerilerin, 

büyükşehir belediye sisteminin demokrasi ve etkinlik açısından gelişmesine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM 
SÜRECİ 

1.1. Kavramsal Çerçeve 

Demokratikleşme çabaları içerisinde yerel yönetimlerin ağırlıklı bir rolü vardır. 

Bu kısımda yerel demokrasi, yerel yönetimler ve büyükşehir belediyeleri 

irdelenmiştir. Yerel demokrasi temelde, demokrasinin yerel alana yansıması olarak 

ele alınabilir. Bu açıdan, demokrasinin kavramsal içeriğinin ortaya konulması 

gerekmektedir. Demokrasinin tanımı, ilkeleri, oluşma sebepleri, türleri, yerel 

demokrasinin tanımı ve yöneltilen eleştiriler, demokrasi kavramının ve yereldeki 

yansımasının anlaşılması için bir yol haritası niteliğindedir.  

1.1.1. Demokrasi 

Demokrasi, ilgili vatandaşlara, iktidar üzerinde sınırlamalara, hukukun 

hâkimiyetine ve insan haklarıyla sivil haklara ihtiyaç duyan karmaşık ve dikkatle 

dengelenmiş bir sistem olarak tanımlanabilmektedir (Roskin ve Diğerleri, 2013: 

119). Çoğu kez bir hükümet sistemi olarak anılmanın ötesinde çok geniş bir anlama 

sahip olan demokrasi, her zaman için insanların eşitliği idealini içermiş; bu ideal, 

yalnızca sınıf merdivenini tırmanmada fırsat eşitliği olmayıp, ayrıca hiçbir sınıfın 

diğerlerine egemen olamayacağı ya da diğerlerinin sırtından geçinemeyeceği bir 

toplumda gerçekleşen bir eşitlik anlayışı olarak (Macpherson, 1984: 32) görülmüştür. 

Bu açıdan demokrasi, eşitlikçi bir anlayışı temel almaktadır.  

Demokrasinin kökeni, Antik Yunan’a dayanmakta olup bir yönetim modeli 

olarak milattan önce Atina ve Sparta kent devletlerinde uygulanmıştır. Bu yönetim 

modelinin, keşfedildiği günden bugüne kadar bir ideal yönetim arayışı biçiminde 

sürekli geliştirilmesi söz konusu olmuştur (Çukurçayır, 2008: 16). Kelime olarak 

demokrasi, eski Yunanca demokratia kavramından gelmekte olup, demos ve kratia 

ya da cratos kavramlarından türetilmiştir. Demos kavramı, eski Yunancada deme 

(mahalle) sözcüğünden türetilmiştir. Eski Yunancada kratia ya da cratos sözcüğü ise 
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İngilizcede government sözcüğü ile eş anlamlı olarak “yönetim” anlamına 

gelmektedir (Kestellioğlu, 2011: 122). Buradan hareketle demokrasi özünde, hem 

yönetimi hem de halkı barındıran ve böylece halkın yönetimi anlamına gelen bir 

sistemi anlatmaktadır.  

“Halk iktidarı, iktidarın halka ait olması” biçiminde de tanımlanan demokrasi, 

pek çok düşünür tarafından çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir: “H. Kelsen’e göre ‘iktidarın objesi ile subjesinin, yönetenler ile 

yönetilenlerin benzerliğini, halk tarafından halkın hükümetini ifade eden’ demokrasi, 

Duverger’e göre ‘yöneticilerin dürüst ve serbest seçimler yoluyla, yönetilenler 

tarafından seçildiği rejim’, ünlü düşünür Locke’a göre, ‘siyasal düzenin kurulmasını 

sağlayan toplumun, kanunları kendisinin yapması ve kanunları uygulayacak 

görevlileri de yine kendisinin belirlemesi halinde bu yönetim biçimine demokrasi 

denir’” (Varlık ve Ören, 2003: 175). Bu tanımlamalar silsilesinde vurgulanan temel 

özellik, yönetime halkın dahil edilmesidir.  

Demokrasi, özü itibariyle ve meşruiyet arayışı olarak yurttaş-yönetim 

“etkileşimi”ni içinde barındırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı, modern dünyaya 

yurttaşın ve haklarının her türlü erkin kurumsallaşmasında temel referans noktası 

olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bunun sebebi ise yurttaşa ve 

özgürlüklere dayalı olmayan sistemler baskıcı ve zorba rejimleri üretmekte; bu da 

bütün dünyayı yakıp-yıkmaya yetmektedir (Çukurçayır, 2011: 19). Bu sebeple, 

demokratik bir yönetim anlayışından kasıt “en çok sayıda bireye en büyük özgürlüğü 

veren, olası en büyük çeşitliliği tanıyan ve koruyan siyasal yaşam biçimi” (Touraine, 

1997: 25) olmasıdır. Demokrasinin kurumsallaşmasını için ise, siyasal toplum, sivil 

toplum, ekonomik toplum ve hukukun üstünlüğü (Bağce, 1999: 4) ilkelerinin 

uygulanabilir olması çok önemlidir.  

Yukarıdaki tanımlara ek olarak demokrasinin güncel tanımlarından biri de, 

ifade ve örgütlenme imkan ve hürriyeti anlamına gelmesidir. Toplumun baskı altında 

kalmadan tercih, duygu ve düşüncelerini açıklayabilmeleri, taleplerini ilgili yerlere 

iletebilmeleri ve geri dönüş alabilmeleri, demokratik kültürün ve hür iletişimin varlık 
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göstergesi sayılmaktadır. Özgür bir iletişim ortamının varlığı, demokrasinin ve 

demokratik sistemin temel şartlarından biri olarak görülmektedir (Yılmaz, 2013: 79). 

Ancak iletişim yoluyla, yönetim ve halk etkileşimi sağlanabilmektedir. 

Robert A. Dahl’a göre demokrasinin beş tane kriteri bulunmaktadır. Bunlar; 

etkin katılım, oy kullanma eşitliği, bilgi edinebilme, gündem üzerine son sözü 

söyleme hakkı ve yetişkinlerin dahil olmasıdır (Dahl, 2010:47). Fakat daha önce de 

belirtildiği gibi demokrasinin temelinde bu ilkeler bulunsa da farklı birçok ilkeyi 

daha içinde barındıran çok geniş bir yapıya sahiptir. Daha geniş bir perspektifle 

bakıldığında demokrasi kavramı aşağıdaki göstergelerin hepsini kapsamaktadır. 

Tablo-1:Temel Demokratik Göstergeler 

 Özgürlük  Sivil toplum  
 Çatışma  Doğrudan demokrasi 
 Anayasal Rejim  Profesyonel/yurttaş 
 Süreç  İletişim 
 Kurumsallaşma  Açıklık/bilgilendirme 
 Katılma/birlikte biçimlendirme  Demopedi[1 
 Topluluk bilinci  Yaşam kültürü 
 İnsan hakları  Çoğulculuk 
 Eşitlik  Halkoylaması 
 Sosyal yetenek  Liberal toplum 
 Halk egemenliği  Siyasal kalite 
 Temsil/seçim  Yerel demokrasi 
 Düşünce özgürlüğü  Bireysellik 

 
 Ekonomik kalkınma 

Kaynak: (Çukurçayır, 2006: 11-24)  

Demokrasinin temel göstergelerinden yola çıkılarak çeşitli demokrasi 

sınıflandırmaları yapılmıştır. Bunlar; doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi, 

çoğunlukçu (mutlak) demokrasi, marksist demokrasi ve son olarak liberal demokrasi 

kavramlarıdır. Doğrudan Demokrasi, halkın egemenliği bizzat, aracısız kullanması 

olup halk egemenliği ve egemenliğin devredilmezliği teorisine dayanmaktadır. Bu 

teorinin temelinde, Rousseau’nun sosyal sözleşme doktrini ve egemenliğin 

devredilmezliği kuramı bulunmaktadır. Ayrıca demokrasinin bu tür 

                                                             
1 Yurttaşın eğitimi anlamına gelmekte olan Yunanca bir kavramdır. 
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kavramlaştırılmasında, devlet için gerekli tüm kararlar bizzat halk tarafından 

alınmaktadır (Tunç, 2008: 1117). 

Yarı Doğrudan Demokrasi, egemenliğin kullanılmasının halk ile temsilcileri 

arasında paylaştırıldığı demokrasi çeşidi olup, egemenliğin kullanımının esasen 

halkın seçtiği temsilcilere bırakılması nedeniyle temsili demokrasiye; referandum 

gibi araçlarla seçmenlerin egemenliğin kullanılması bakımından ise doğrudan 

demokrasiye benzemektedir. Bu açıdan temsili ve doğrudan demokrasinin birleşimi 

sayılabilmektedir (Tunç, 2008: 1117). 

Çoğunlukçu (Mutlak) Demokrasi, çoğunluk prensibine dayanmakta olup 

devletin halkın çoğunluğunun iradesine göre yönetilmesi gerektiği ve çoğunluğun 

kararının her şeyin üstünde olduğu anlayışını ifade etmektedir (Tunç, 2008: 1119). 

Çoğunlukçu Demokrasi anlayışının özünü “halkın, çoğunluk tarafından yönetimi” 

yani çoğunluğun yönetmesi, azınlıkların ise muhalefette kalması oluşturmaktadır 

(Lijphart, 2014: 53).  

Marksist Demokrasi (Sosyalist Demokrasi), işçi iktidarına dayanan, iktidarın 

Marksist ideolojinin uygulayıcısı olduğu ve bunu gerçekleştirmek için yönetilenleri 

zorladığı demokrasi türüdür (Tunç, 2008: 1119).  

Liberal Demokrasi, batılı toplumsal siyasal örgütlenme tarzının 

kurumsallaşmış niteliklerini ifade etmekte olup, insan hak ve hürriyetlerinin varlığını 

esas alan, bireysel eşitlik ve özgürlüğü tesis etmeye gayret eden toplumsal-siyasal 

kurumsallaşmanın gerektiğini kabul eden demokrasi türüdür (Tunç, 2008: 1120). 

İdeal bir demokrasiden bahsetmek için sadece halkın katılımının baz alınması yerine, 

çok bileşenli bir anlama sahip olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Sadece 

Batı’nın tek meşru demokrasi biçimi olarak kabul edilmesi yanlıştır. Bu konudaki 

liberal demokrasi anlayışı şu şekildedir; bireyci bir insan hakları kavramı ve tabii ki 

serbest piyasa uygulamaları eşliğindeki çok partili seçim demokrasisidir (Mouffe, 

2015: 56-59). 
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Demokrasi, egemenliğin halka mal edilmesi, devletin gücünü halktan alması, 

bir devlette toplumun iktidar gücünün kendisinde olduğunu bilmesi ve bu temelde 

hareket edebilmesidir. Bu yönüyle de “yerel siyaset” ve “yerel demokrasi” 

uygulamalarına da olanak tanıyan bir anlayışı ifade etmektedir (Özel ve Diğerleri, 

2009: 34). Demokrasi, “halkın yönetimi”, “gücün halkta olduğu” veya “gücün, 

doğrudan doğruya (doğrudan demokrasi) veya dolaylı (temsili demokrasi) şeklinde 

halk tarafından kullanıldığı yönetim şeklidir. Yerel demokrasi kavramının tanımı ise, 

yerel ölçekte halkın yaşam alanlarında geçerli olan demokratik uygulamaların 

toplamıdır  (Özel ve Diğerleri, 2009: 36). 

Demokrasi, çıkış noktasının Antik Yunan’da bulunan kent devletleri yani 

kentler olmasından ve her şeyden önce yerel topluluğa özgü ve en iyi yerel 

topluluklarca öğrenilebilecek ve yaşanılabilecek bir sistem olarak değerlendirilmesi 

açısından yerel niteliği ağır basan bir olgudur. Bu sebeple yerelde demokratik 

mekanizmaların işletilmesi, ulusal düzeyde demokrasinin işlevselliğini sağlayacak 

önemli bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel alanlar, yurttaşın doğrudan siyasal 

ve yönetsel kurumlarla/ konularla yüz yüze geldiği alanlar (Çukurçayır, 2006: 23) 

olup, yerel yönetimler, vatandaşlara, kamusal mal üretme ve tüketme özgürlüğü ve 

yerel hizmetleri etkin sağlama olanağı yanında üçüncü bir amaç olarak da 

demokrasiyi getiren bir niteliğe sahiptir (Çukurçayır, 2006: 110).  

Demokratik yerel yönetimler için, yönetimin kendi gücünü ya da iktidarını 

kendiliğinden bir amaç olarak değil, fakat sivil toplum içindeki diğer grup ve 

toplumsal hareketlerle paylaşarak kendisini en azından, devlet ve sivil toplum 

sınırlarında konumlandırması önemlidir (Ökmen ve Parlak, 2013: 62). Yerel 

yönetimlerde yönetenlerle yönetilenler arasındaki toplumsal ve mekânsal uzaklık en 

aza indiğinden, yönetilenler yönetenleri daha etkili ve doğrudan denetleyebilir. 

Demokrasi en yalın tanımıyla halkın kendi kendini yönetmesidir. Yerel yönetimler, 

halkın bu imkânı bulabilecekleri ve kullanabilecekleri kuruluşlar olarak 

demokrasinin tabandan tavana yayılmasını sağlayabileceği kurumlardır (Pustu, 2005: 

124).  
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Yerel yönetimlerin demokrasi ile özdeş sayılmasının çeşitli nedenleri vardır. 

Bunlar, karar mekanizmasının doğrudan vatandaşlar tarafından seçilmesi, alan 

yakınlığı sebebi ile halkın seçtiklerini denetleme imkanının daha fazla olması ve yine 

halkın karar ve uygulamalara katılımının merkezi idareye oranla yerel yönetimlerde 

daha fazla imkan dahilinde olmasıdır (Kar, 2007: 56). Yerelde, yani halka en yakın 

birimlerde, demokrasinin uygulanabilirliği daha yüksek bir ihtimaldir. Buradan 

hareketle yerel yönetimlerin, yerel topluluklardaki bireylerin, birlikte yaşamaktan 

kaynaklanan gereksinimlerini karşılayan, kamu mal ve hizmetlerini sağlayan, 

vatandaşların kendi seçtiği organlarca yürütülen kurumlar olarak tanımlanması, 

demokratik bir yapılanmanın temel kuruluşları olarak nitelenmesi konusunda yaygın 

bir görüş birliğini oluşturmuştur (Pustu, 2005: 121).  

Yerel yönetim anlayışının temelinde, yerel demokrasi değerlerinin olması 

sebebiyle, bu değerler doğrultusunda yerel toplulukların kendilerini yakından 

ilgilendiren konularda kendi kendilerine özgürce ve demokratik yol ve yöntemlerle 

yönetilme düşüncesi bulunmaktadır. Buradan hareketle, ihtiyaçların ve daha 

demokratik bir yerel yönetim düşüncesinin resmiyet kazanması için çeşitli 

girişimlerde bulunulmuştur. Bu konudaki en önemli belgelerden biri 1985 tarihli 

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’dır. Bu Belge’nin içeriğinde, yerel 

kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sürecine bütün yurttaşların katılma hakkı, 

özerk yerel yönetim düşüncesinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, kentsel 

haklarla ilgili konular bulunmaktadır. Yerel demokrasinin geliştirilmesinde en 

önemli ölçüt, vatandaşların yerel nitelikteki kararların oluşumuna yaptığı katkının 

derecesidir denilebilir (Okur ve Çakıcı, 2007: 4-5).  

Yerel demokrasi konusunda olumlu görüşe sahip olanların yanında, olumsuz 

bakış açıları bulunanlar da mevcuttur. Georges Langrod, tarihsel süreçte Avrupa’da 

yerel yönetimlerin ortaya çıkışının ademi merkeziyetçi ve otorite karşıtı hareketlerle 

birlikte geliştiğini; hatta yerel yönetimlerin gelişmesi ve istikrarlı bir yapıya 

bürünmesinin bazı politik değerlerin demokratikleşmesine katkıda bulunduğunu ve 

halkın yönetime katılmasında yerel yönetimlerin eğitici bir rolü olduğunu 

savunmaktadır. Fakat demokrasi ile yerel yönetimlerin özdeş anlamlarda olmadığı 
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görüşüne sahiptir (Langrod, 1976: 5; Aktaran: Özden, 2013: 13). Bu görüşe paralel 

olarak yerel yönetimlerin demokrasiye aykırı kurumlar olduğunu ileri süren 

Rousseau ve Condercet de bu yönetim birimlerini ayrıcalıklı sınıfların çıkarlarının 

korunmasında bir aracı olarak görmüşlerdir (Özden, 2013: 12). Devlet, merkezi ve 

yerel parçaların bütünüdür; bir bütün olarak topluma aittir. Bu sebeple, hem içeriği 

hem biçimi toplumsal yapıya göre varlık kazanmaktadır. Dolayısıyla, merkezi 

yönetimden kaçıp yerel yönetime sığınıldığında, otoriterlikten uzaklaşılmış ve 

demokrasiye yaklaşılmış olunmamaktadır (Ayman Güler, 2006: 15). Burada, merkezi 

idarenin önüne geçen bir yerel yönetim anlayışıyla değil, merkezi yönetimle beraber 

bir yerel yönetim anlayışının demokratik olduğu vurgulanmaktadır.  

Özü itibariyle demokratik pratiklerle uyum içerisinde bulunabilecek yerel 

yönetimlere ait şeffaflık, hesap verilebilirlik, ortak yerel ihtiyaçların çözümü, karar 

organlarının seçimle başa gelmesi, mali ve idari özerklik gibi birçok pratik (Özden, 

2013: 15), yerel yönetimlerce, merkezi kurumlara göre daha kolay sağlanabilecek 

özelliktedir. Bu pratiklerin hayata geçirilmesinde merkezi yönetimin yerel 

yönetimlere yetki vermesi, uygulanabilirlikleri açısından önemli bir adımdır.  Liberal 

gelenekten doğan bu görüşün çıkış noktası olan Stuart Mill’in (1806-1873) de 

belirttiği gibi, siyasi hürriyet, yerel hürriyetlerden oluşan bir temele dayandırılmadığı 

sürece, geçici bir nitelik göstermektedir (Eryılmaz, 2002: 7). Çünkü liberal 

demokratik sistemlerde, egemen ulus devletin iki tarihsel işlevi yerine getirmekte 

zorlandığı görülmektedir. Yerel grup kimliklerine bir anlam kazandıramayacak kadar 

büyük, global ekonomik güçlerle baş edemeyecek kadar küçük olan ulus devlet, artık 

ne özerkliğin başlıca birimi, ne de ortak kimliği ifade edebilen bir araç 

görünümündedir (Erençin, 1994: 7).  

Daha önce de belirtildiği gibi demokrasinin uygulanabilirliği, halka en yakın 

birimler olan yerel yönetimlerce sağlanabilir. Demokrasinin getirdiği dayanışma 

güçlü bir duygu özelliği taşımaktadır. Toplumun birlikte karar verme ve iş görme 

kabiliyetini sürekli öğrenme araçlarının yardımıyla geliştirmek ve sürdürebilmek, 

demokratik kazanımları geliştirmek, ideal toplum biçimlenmesine giden iyi bir 
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strateji olarak görülmekte (Karaman, 2013: 7) olup, yerel yönetimlerin halkın 

katılımını arttırıcı bir lokomotif görevi üstlenmesi gerektiği söylenebilir.   

1.1.2. Katılım 

Katılım kavramı, içeriğinde farklı birçok anlamı barındırmaktadır. Huntington, 

katılımı: “Politikacılar dışındaki yurttaşların siyasal kararları etkilemeye çalışması” 

şeklinde basit ve anlaşılır bir ifade ile tanımlamıştır (Huntington and Nelson, 1976: 

4-6; Aktaran: Çukurçayır ve Gökçe, 2002: 129). Katılım, politik anlamıyla, 

vatandaşın tam anlamıyla isteklerinin öğrenilmesi ve zamanında cevap verilmesinin 

pratik yöntemi (Duman ve Yüksel, 2008: 44) olarak da tanımlanabilmektedir. 

Katılmadan bahsedebilmek için, biçimsel katılma olanaklarının var olması, 

yurttaşların bu olanakları etkin bir biçimde kullanması, son olarak da katılmanın 

kamu siyasaları üzerinde etkisinin olması gerekmektedir (Çitçi, 1996: 10). Bunlara 

ek olarak, “iktidarın paylaşılması”, “ortak yönetim”, “karşı iktidarlar”, “özyönetim” 

gibi başka kavramları da, demokrasiden ne anlaşıldığı ölçüsünde beraberinde 

getirmektedir. Katılım, kentlilerin az ya da çok çevrelerinin kurulması ya da 

değişmesine dahil olmaları (Bumin, 2013: 167) olarak dar bir şekilde 

tanımlandığında ise, gerçek anlamından uzaklaşmakta ve büyük bir çoğunluğu kırsal 

kesimde yaşayan bir ülkede tam manasıyla demokratik bir katılımdan bahsetmeyi 

mümkün kılmamaktadır.  

Katılmanın amacı, birden çok taraf arasında, eşit olmayan bir ilişkiler ağında 

ve hiyerarşik olarak üstün durumda olan tarafın kararlarını etkilemektir. Katılma, iki 

taraflı bir otorite ilişkisiyle gerçekleşir. Taraflardan biri, otoritedir, bir diğeri ise bu 

otoritenin kararlarından etkilenen, ancak bu kararları kendi çıkarları doğrultusunda 

etkilemeye çalışanlardır (Çukurçayır, 2006: 43). Katılımın özünde, vatandaşların 

desteklemek ya da itaat etmek için iyi nedenleri olduğunda bir kamu politikası veya 

eylemin meşru sayılması yatmaktadır (Fung, 2006: 70).  

Katılım, bir sistem olarak ele alındığında eğitimin etkisiyle kendi kendini 

idame ettiren bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada katılımcılığın 
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gelişmesi ve büyümesi için gerekli olan şey bireysel katılımın arttırılmasıdır 

(Pateman, 2003: 41).  

Katılımcı demokrasi, oy kullanma hakkına sahip olanlar çerçevesini 

genişletmek ve oy verenlerin kamusal işler konusunda konuşma, irade oluşturma ve 

karar vermeye katılımını yaygınlaştırmak ve yoğunlaştırmak anlamında 

kullanılmaktadır (Schmidt, 2002: 165). Yerel hizmetlerin daha etkin ve hızlı olarak 

görülmesinin yanı sıra, halkın demokrasi bilincinin geliştirilmesi, siyasal kültür 

düzeyinin yükseltilmesi ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi gibi amaçlara 

ulaşmada, yerel düzeydeki katılım önemli bir araçtır (Şinik, 2009: 3). Katılmacı 

kuramın, yerel birimlerde etkin katılmaya önem vermesinin başlıca iki nedeni 

bulunmaktadır: 1-Vatandaşlardaki siyasal etkinlik ve yeterlik duygusunu geliştirmek, 

2- Vatandaşları katılma yoluyla eğitip, daha üst düzeyde katılma için gerekli 

becerileri sağlamaktır (Mumcuoğlu, 1982: 56).  

Bu anlamıyla katılımcı demokrasinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(http://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/4448 E.T: 13.08.2014): 

 Vatandaşların yönetime daha doğrudan katılmasını, bunun için devlet ile 

toplum arasındaki ara örgütlenmeleri kullanmasının mümkün kılınmasını, 

bu örgütlenmelerin hem tanımlanması hem de güç ve yetki verilmesini 

gerektirir, 

 Oylama ve pazarlık etmenin ötesinde müzakere etmeyi desteklemektir. Bu 

noktada neyin, ne kadar, nasıl müzakere edileceği sorularına cevap üretilir. 

Öte yandan müzakere, pazarlık etmenin ya da oylamanın alternatifi değil, 

bunları güçlendiren bir mekanizma olmalıdır, 

 Bugüne kadar sesleri duyulmamış, temsil edilmemiş, toplumsal yapı içinde 

dezavantajlı bir konuma sürüklenen, marjinilize edilenlerin, azınlıkların, 

kadınların, göçmenlerin, engellilerin ve “normal” dışı olanın katılım 

süreçlerine dahil edilmesini sağlayabilecek olumlu yönetim yaklaşımını esas 

almaktadır. 
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Çağdaş demokrasi bağlamında, doğrudan halk katılımının olduğu bir kurum 

veya standart bir oluşum yoktur ve önemli olan katılımın mümkün ve kullanışlı 

çeşitlerini anlamaktır (Fung, 2006: 66). Katılımın üç düzeyde gerçekleşebileceğini 

savunan görüşe göre birinci katılım düzeyi, enformasyondur. Enformasyon 

sayesinde, hem seçilmişlere vatandaşların taleplerini öğrenme imkanı tanınmakta 

hem de vatandaşların alınan kararlardan haberdar olmaları sağlanabilmektedir. İkinci 

düzey, danışma yoluyla katılımdır. Bu katılım şekli vatandaşların düşüncelerini 

açıklamasının önünü açan önemli bir anlama sahiptir. Yani seçilmişlerin, kendilerini 

seçenlerin görüşlerine başvurmaları anlamına gelmektedir. Son katılım düzeyi ise 

müzakeredir. Müzakerenin diğer düzeylerden farkı, karar alınmadan önce 

gerçekleşmesidir. Seçilmişler kendi hazırladıkları yerel kamu politikalarını, yerel 

gruplarla müzakere ederek onlarla uzlaşma yoluna gidebilirler (Chevallier, 1999: 

410; Aktaran: Şengül, 2007: 9). Burada danışma ve müzakere arasındaki fark, 

danışmanın, halka isteklerini sorma anlamına gelmesi, müzakerenin ise, hazırlanan 

kamu politikalarına yönelik karar almadan önce halk ile görüşerek karara 

varılmasıdır. Yerel düzeydeki katılım için ise üç koşul öne sürülmektedir. Bunlar 

(Keleş, 1993: 22):  kentte yaşayanların katılma istek ve güdüsüne sahip olması, 

katılım için çağrıda bulunanların, katılıma inanmış ve ondan yarar bekleyen 

kimseler olması, katılımdan beklenen yarar ile ilgili toplumsal kümenin uygun 

büyüklükte olması biçiminde sıralanmıştır. Yani katılımın sağlanmasında sadece 

yönetime değil, aynı zamanda katılması beklenen halka da görevler düşmektedir.  

Yerelde demokratik bir siyasetten bahsedebilmek için, siyasi sistemdeki bütün 

unsurların demokratikleşmesi gerekmektedir. Katılımcı demokraside de vatandaş 

istekli ve ilgili kabul edilmektedir (Seyyar ve Demir, 2008: 75). Bu sebeple, yerel 

demokrasinin kurumsallaşabilmesi için halkın yönetime katılımını arttırıcı ve 

destekleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. Katılım kendi başına sorun çözücü 

değildir, öteki araçlar ve önlemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Etkili katılımı 

sağlayacak bu araçlar, örgütlenme özgürlüğünün güvenceye alınması gibi önlemler 

ve bunların yanında katılımda açık yönetim yaklaşımı ve katılımdan yararlanmayı 

sağlayacak araçlardır (Pektaş ve Koçak, 2007: 121). Bu bağlamda yerel yönetimlerin 
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özerklik ve fonksiyonel etkinlik yönünden güçlendirilmesi için, yerel topluluklar ile 

ilişkilerin demokratik zeminde gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli ülkelerde 

reformlar yapılmaktadır. Diğer ülkelerde yaşanan gelişmelere paralel olarak 

Türkiye’de il özel idaresi ve belediye kanunlarında birçok katılım yöntemi 

benimsenmiştir (Şengül ve Çetinkaya, 2013: 2).  

Yerel yönetimlerin odak noktası halk olduğunda, vatandaş sadece hizmetlerin 

müşterisi değil, bundan daha çok, kararlara ve yerel faaliyetlerine katılan durumuna 

getirilir. Yerel yönetim faaliyetlerinin bu şekilde biçimlenmesinde amaç, vatandaşı 

aktif hale getirmek ve yerel yönetimi de vatandaşa yakınlaştırmaktır (Özel, 2008: 

173).  

Yönetsel liderler, değişim süreci ve diğer durumlarda yaygın katılım yoluyla 

kendisine yönelik direncin değişmesi ve azalması için destek oluşturmak 

zorundadırlar. Bu yönüyle katılım, kamu sektöründe özellikle önemli bir olumluluk 

sunmaktadır (Fernandez ve Ralney, 2006: 170). Karaman, yerel yönetimler, gerek 

demokratik hayatta oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin halka 

götürülmesinde yüklendikleri fonksiyonlar nedeniyle yönetilenlerin yönetime 

katılmasının ilk aşamasını oluşturduğunu ifade etmiştir (Kahraman, 2006: 12). 

Halkın en çok ilgi duyduğu faaliyetler,  siyasi olarak temsil edildikleri organların 

faaliyetleridir. Siyasi yöneticilerin iktidarda kalmaları, halkın onları uygun 

görmesine ve dolayısıyla siyasi yöneticilerin aldıkları kararlarda ve yürüttükleri 

hizmetlerde bu sorumluluğu taşıdığını göstermesine bağlıdır. Aksi durumda bir daha 

seçilmeleri mümkün olmayacaktır. Bu noktada, bilinçli katılımın en net ölçüleceği ve 

anlaşılabileceği süreç mahalli idare seçimleridir. Çünkü halk, mahalli idare 

seçimlerinde adayları tanır ve daha rasyonel seçim yapma imkânına sahip olur (Aksu 

ve Kurtuluş, 2011: 115). Bu da, katılımın gerçek manasıyla sağlandığının bir 

göstergesi olarak sayılabilir. Fakat uygulamada süreç genellikle, bu şekilde 

gerçekleşmemektedir.  

Demokratik bir katılımdan bahsedebilmek için önemli olan, halkın katılımını 

kolaylaştırıcı uygulamalar yapmaktır. Karar alan ve uygulayan seçilmişlere yakınlık, 
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iletişim kanallarının fazlalığı gibi nedenler vatandaşların kendilerini ilgilendiren 

karar sürecine katılımını kolaylaştırıcı etkenlerdendir. Karar sürecinin içine çekilen 

vatandaşların, yerel kamu politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında söz 

sahibi olmaya başlaması katılımcı demokrasinin gereği olarak kabul edilmektedir 

(Şengül, 2007: 7). Halkın taleplerinin idarenin deneyimleri ile paylaşılması 

neticesinde katılımcılık sağlanmış olacaktır. Halkın yönetime katılmasıyla 

ihtiyaçların belirlenmesi kadar bu ihtiyaçların maliyetlerinin belirlenmesi de önemli 

bir konu olarak ele alınmalıdır. Yerel demokrasinin gerçekleştirilmesinde, halkın 

yönetime katılarak mali konularda ortak kararların alınmasına katkı sağlaması 

seçmen olarak o bölgede yaşayan insanların en doğal hakkıdır. Bu hakkın mali bir 

boyutu olmasından dolayı harcamalarla gelirleri gösteren bütçe belgesinin içeriği 

kapsamında maliye bütçe hakkı kavramı içinde yer almaktadır. Halk sadece oy 

kullanarak değil aynı zamanda, bütçe hakkı ile de yönetime katılım 

sağlayabilmelidir. Halkın yönetime katılması ve yönetişimin sağlanması olguları 

birlikte ele alındığında en önemli platformlardan biri olması beklenen kent 

konseyleri akla gelmektedir (Çetinkaya ve Korlu, 2012: 98). Kent konseyleri, “halkın 

yönetime ve alınan kararlara katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve 

halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını teşvik eden, çeşitli toplum kesimlerinin 

katılımı ile oluşan, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil 

toplumu ön plana çıkaran bir oluşum” şeklinde tanımlanabilmektedir (Özdemir, 

2011: 32). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, halkın sadece seçme ve seçilme hakkını 

kullanması katılım olarak sayılmamakta, kent yönetimini bir süreç olarak 

değerlendirip her aşamasına halkın dahil edilmesi için kent konseyleri bir araç olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Yukarıda da verildiği gibi, katılım çok yönlü ve uygulama alanı geniş bir 

yapıya sahiptir. Katılımcı bir demokrasiden bahsedilebilmesi için sayılan özelliklerin 

büyük bir çoğunluğunun sağlanması ve doğru anlaşılması gerekmektedir. Genellikle,  

katılımcı demokrasi ve temsili demokrasi aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat bu 

kavramlar, farklı anlamları içerisinde barındıran iki farklı yapıya sahiptir. Katılımcı 

demokrasiyi, temsili demokrasiden ayıran önemli noktalar: “bireylere kendileriyle 
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ilgili kararlara katılabilme olanağının tanınması; ortak karar almanın seçimler 

dışındaki yöntemlere de başvurmayı gerektirmesi, siyasal olmayan konulara 

katılımın bireyleri eğitici işlev görmesi” (Çukurçayır, 2000: 13) şeklinde 

özetlenebilir. Bu noktada, katılım kavramının boyutlarının ele alındığı gibi temsil 

kavramının da içeriğinin incelenmesi gerekmektedir.  

1.1.3. Temsil 

Demokrasinin içeriğinde olmazsa olmaz sayılabilecek olgulardan biri de 

temsildir. Temsil kavramının en bilinen anlamı, temsil edilen anlaşmaya uygun 

olarak çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için temsilcinin yetkili tutulması ile temsilci 

ve temsil edilenin arasında bir ilişki olmasıdır. Temsilin sınıflandırılması toplumsal 

açıdan iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlar, Hukuki Temsil; bir sözleşme veya 

aralarındaki görev gereği başkaları adına hareket eden kişilerin söz konusu olması, 

Sosyolojik Temsil; kişinin, bir gruba atfedilen din, dil, ırk, sosyal statü veya 

toplumsal üyelik gibi kişisel özellikleri nedeniyle o grubun temsilcisi sayılması hali 

(Yıldırım ve Diğerleri,  2011: 508) şeklinde tanımlanabilmektedir.  

Tekeli (2011: 148)’ye göre temsil kavramının anlamlı olabilmesi için iki temel 

öğeye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri, sınırları belirlenmiş bir toprak parçası ve bu 

toprak parçasıyla kendini tanımlayan bir topluluktur.  Bu topluluğun yapısı, özgür ve 

eşit bireylerden oluşmalı ve uygulama alanına göre bir de Kamu Alanı’nın bulunması 

sağlanmalıdır. Kamu Alanı’ndan kasıt seçim çevresidir ve kamusal aktörlerin 

sergilenme platformu, bireylerin birbirlerini dolaylı olarak etkileyebilme alanı olarak 

da tanımlanabilmektedir. Temsilin gerçekleştiği ve seçim sürecinin ve toplumun 

küçültülmüş modeli olarak bir meclisin bulunması da ayrıca gerekli bir durumdur. 

Bu meclisin seçtiği ve meclis kararlarının uygulayıcısı olan bir de siyasi otorite 

organına ihtiyaç vardır. Son olarak, toprağın sınırlarındaki akımlar siyasal otoritenin 

denetimi altında olmalı ve önceden belirlenmiş geniş bir siyasal karar ve eylem alanı 

bulunmalıdır. 

Temsil, demokrasinin esas ilkelerinden biri olan eşitliğin, geniş ölçekli bir 

siyasal sisteme uygulanması olarak algılanmaktadır. Bunun sağlanmasındaki temel 
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nokta seçimlerdir. Bu seçimler için şartlar, seçimin özgür bir ortamda gerçekleşmesi 

ve bütün siyasal partilerin eşit koşullarda seçime girmelerinin sağlanmasıdır. Yani 

seçmensiz temsilin bir anlamı olmadığı gibi, özgür bir seçenek sunmadan yapılan 

seçimlerde de hakkıyla temsili iktidar ortaya çıkamayacaktır (Çelik ve Uluç, 2009: 

218). Temsili demokrasi denildiğinde anlaşılması gereken tanım, demokratik 

ülkelerde milletin egemenlik hakkının doğrudan değil, seçtiği temsilciler aracılığıyla 

kullanmasıdır. Temsili demokraside halkın seçtiği temsilciler, meclis ya da genel 

anlamıyla parlamento olarak adlandırılan yerde toplanır ve halk adına kararlar alır   

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Temsil%C3%AE_demokrasi E.T: 12.11.2014). 

Temsil konusunda var olan çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlar, ulusal 

parlamentolar, senatolar, yerel meclisler, seçimle gelen siyasi liderler, sendikalar, 

partiler ve sivil toplum örgütü benzeri siyasal süreçte temsil işlevini elinde tutan 

aktörler şeklindedir. Demokratik bir sistemin temel yöntemsel nitelikleri, belli 

aralıklarla yapılan özgür, adil ve şeffaf seçimler, yöneticilerin denetlenebilir, hesap 

verebilir ve değiştirilebilir olması, özgürce seçme seçilme, örgüt kurma ve örgüte 

katılma, tüm vatandaşların bilgi kaynaklarına ulaşma hakkı şeklinde sayılabilir. Fakat 

bunların, temelde, adaletli bir yapı ve tüm bireylerin eşit olduğu inancı üzerine 

kurulmuş olması önemlidir (Sumbas, 2012: 44).  

Tarihsel gelişim içinde “temsil” ve temsil işlevinin yerine getirildiği yerlerden 

biri olan “parlamentolar”, ekonomik ve toplumsal değişim süreci içinde ortaya çıkan 

ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiş kurumlardır. Bu kurumların yerelde 

yansıması ise belediye meclisleridir. Temsil, nüfus yoğunluğundan dolayı, doğrudan 

değil daha çok dolaylı olarak gerçekleşen bir yapıya sahiptir (Örs, 2006: 6). Yerel 

yönetimler açısından temsil konusu, yerel düzeyde temsil edilenlerle temsil edenler 

arasındaki toplumsal uzaklık mesafesinin azlığı olarak nitelenmektedir. Yerel 

yönetimlerin demokratikliğinden ya da demokrasiye katkısından bahsedilirken, 

kapalı bir şekilde kabul edilen ihtimal, yerel seçimlerin coğrafi sınırlılıktan 

kaynaklanan bir yere özgü olmasıdır (Çitçi, 1996: 6). 
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Yerel düzeyde temsili demokrasi, biçimsel olarak bakıldığında, Batılı kapitalist 

ülkelerin anlayışıyla, seçilmiş organlara sahip olmakla gerçekleşir. Ve batıda ilk 

uygulamaları görülen demokrasinin 1789 Fransız Devrimi ile demokratik temsili 

yerel yönetim anlayışının güçlendiği söylenebilir (Keleş, 2014: 87-88). Türkiye gibi 

temsili demokrasilerde egemenliğin tek meşru kaynağı olan millet, bu egemenliğini 

kendisini temsil eden organlara devretmektedir. Bu organların oluşturulup iş başına 

getirilmesi ise secim yoluyla olur. Seçilenler kendilerini seçenleri değil, tüm milleti 

temsil ederler. Bireylerin seçimlere katılmaları demokratik siyasetin ayırt edici 

özelliğidir (Acar, 1999: 242).  

Eski temsil tarihinde, ister iktidarı uygulama yetkisi sağladıkları için, ister 

egemen iktidar yeri geldiğinde onlara danıştığı için, temsil sırasında en başta her 

zaman sosyal konumlar, sınıflar ve mülkler gelmiştir. Yani halkın hepsinin temsil 

edilmesi diye bir anlamı yoktur (Rancière, 2015: 61). Temsilde eşitlikten 

bahsedebilmek için çeşitli şartların bir araya gelmesi gerekmektedir. Özellikle, daha 

iyi eğitimli, daha zengin kişilerin hem sürece katılma istekleri hem de yöneticiler 

tarafından doğrudan bilgilendirilmeleri mümkündür. Bu sebeple, halkın hepsi oy 

kullansa da hepsinin doğrudan temsil edilmeleri ve haklardan eşit şekilde yararlanma 

gibi bir durumları söz konusu değildir (Bartels, 2005: 1).  

 “Halka ait olan iktidarın, halk adına, halkın seçtiği ve halka karşı sorumlu 

temsilciler aracılığıyla kullanılması yoluyla” gerçekleştiği temsili demokrasi yaygın 

bir biçimde kullanılmakla birlikte teori ve uygulamaya ilişkin bir takım sorunlara da 

sahiptir. Bunlar; yönetilenlerle yöneticiler arasındaki irade uyumunun nasıl 

sağlanacağı, her bireyin özel çıkarları bulunduğu gerçeği karşısında toplumun 

bütününün çıkarlarını kimin ve nasıl ortaya koyacağı gibi sorunlardır. Bu ve benzeri 

soruların çözümü için, temsili demokrasi denemelerinin başlangıcında “emredici 

vekalet” düşüncesiyle verilmeye çalışıldığı; daha sonraları ise toplum tarafından 

parlamentoya vekalet verilmesi yoluna gidildiği gözlemlenmektedir (Varlık ve Ören, 

2003: 179).  
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Ulusal temsilcilerin çok seçkin özellikler sergilemesinin yanında, meclis 

üyelerinin özellikleri temsil edilen nüfusa görece daha yakındır. Türkiye belediye 

meclis üyelerinin en büyük iki uğraş gurubu olduğu varsayılmaktadır. Bunlardan biri 

çiftçiler bir diğeri ise esnaflardır. Çiftçiler nüfusun en çok uğraşı olan tarımı, esnaflar 

ise ticari boyutunu oluşturmaktadırlar (Çitçi, 1996: 8). 

Temsili demokrasilerde, siyasal partiler siyasal katılımın başlıca aracı olmak, 

siyasal katılımı toplumsal farklılıklara göre bölmek ve çıkarları birleştirmek yönünde 

gelişmiştir. Temsili demokrasinin sorunlarından biri siyasal katılımı yalnızca 

seçimlere indirgemektir. Bir diğer sorun, siyasal katılımın düzeyidir. Çoğunlukçu ya 

da çoğulcu olmasıyla ilgili yaşanan sorunlardır (Sağır, 2004: 6-7). Çalışmanın ikinci 

bölümünde, bu konuya ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Görüldüğü üzere, temsil çok 

geniş bir anlama sahip olmasına karşın, uygulamada ve algıda dar bir anlamda 

kullanılmaktadır. Temsilin sadece partiler aracılığıyla sağlanması, halkın birkaç yılda 

bir yönetsel anlamda kendini temsil edecek kişileri seçmesi demokrasinin gerçek 

anlamına uygun bir kullanım değildir. Kişilerin kendini doğrudan temsil etmesinin 

uygulamada mümkün olmamasından dolayı tercih edilen dolaylı temsil sisteminin, 

halkın lehine düzenlenmesi önemli bir konudur. Demokratik bir düzende, temsil 

edilen ve eden arasında etkili bir iletişimin olması gerekmektedir. Gerek yerel 

yönetimlerin, gerekse merkezi yönetimin etkili hizmet sunabilmesi için, temsil etiği 

kesimi iyi tanıması ve ihtiyaçlarına cevap vermesi önemlidir. Bu noktada etkinlik 

kavramından ne anlaşılması gerektiği sorusu akla gelmektedir.  

1.1.4. Etkinlik 

Etkinlik kavramı, öncelikle özel sektör için tanımlanmış bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamıyla etkinlik, bir işletmenin veya örgütün 

tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerin sonucunda, bu amaç ve hedeflere ulaşma derecesini belirleyen bir 

performans göstergesidir. Etkinlik denildiğinde, hedeflerin ne ölçüde başarıldığı ve 

bir faaliyetin planlanan etkisi ile gerçekleşen etkisi arasındaki ilişki ortaya 

çıkmaktadır (Arslan, 2002: 6).  
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Etkinliğe yönelik bir başka tanım, belirli bir görevin üretici tarafından 

belirlenen amaçlara, düzenleyiciler tarafından koyulan standartlara ya da müşterinin 

beklentilerine göre ne ölçüde yerine getirildiğinin ölçülmesini ifade etmektedir. 

Etkinlik temelde üç öğenin birleşmesi ile ölçülmektedir. Bunlar; örgütün amaçlarına 

ulaşma, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti unsurlarıdır (Dixon ve Diğerleri, 

2002: 5; Aktaran: Akdağ, 2012: 121).   

Etkinlik kavramının kamu sektöründeki karşılığı, müşteriler olarak 

vatandaşların sunulan hizmet kalitesinden tatmin düzeyleri ile işgörenlerin işten 

tatmin olma düzeyleri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu noktada, hem 

vatandaşların hem de işgörenlerin bir birleriyle olan etkileşim sürecinde her iki 

kesimin duygu ve düşünceleri ile bunlara bağlı olarak gösterecekleri tutum ve 

davranışlar önemlidir (Duman ve Yüksel, 2008: 45). Kamu hizmetlerinde etkinlik, 

ulaşılabilirlik, hızlılık, nesnellik ve güvenirlik ilkelerinin genel amacı; kamu 

hizmetlerinin sunumunda kalite standardını yükseltmek, hizmetlerle ilgili 

şikâyetlerin etkili bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak, halkın memnuniyetini 

oluşturmak ve hizmetleri halkın beklentilerine göre belirlemektir. Tüm bunların 

genel amacı, yaşam kalitesini artırmaktır (Başaran ve Çiftçi, 2011: 264). Bir başka 

deyişle kamuyu güçlü kılan şey, elindeki yetki ve kaynakların genişliği değil, bu 

yetki ve kaynakları kullandırdığı aktörleri etkin bir şekilde koordine etmesi ve 

denetlemesidir (Akyel ve Köse, 2010: 12).  

Etkinlik kavramı aynı zamanda, katılım ve devlet ilişkisinde ele alınması 

gereken bir kavramdır. Eğer kararların alımında, vatandaşın da kabul edebilirliği ve 

ortak paydalar oluşturulabilirse, etkinlik katsayıları da bu sayede arttırılmış olacaktır. 

Bu sayede yönetsel süreçleri ve karar almalarının da önü açılmış olacaktır 

(Çukurçayır, 2006: 68). Bu noktada, yurttaşın katılımının en çok sağlanabileceği yer 

olan yere yönetimlerde sunulan hizmetlerin, merkezi yönetim yerine yerel yönetimler 

eliyle sunulmasının etkinliği daha iyi sağlayacağı da öne sürülmektedir (Arıkboğa ve 

Diğerleri, 2007: 3). Gittikçe artan insan ihtiyaçları içinde kamu hizmetinin ağırlığı 

toplum açısından oldukça önemlidir. Bu denli önemli bir role sahip kamu 

hizmetlerinin büyük bir kısmının yerel ölçekte sunulması, belediyeleri insanların 
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doğumundan ölümüne kadar pek çok aşamada görev ve sorumluluk yüklenmiş 

olduklarını göstermektedir (Negiz, 2008: 22).  

Eryılmaz’a göre yerel yönetimleri ortaya çıkaran iki temel sebepten biri 

demokrasi düşüncesi, bir diğeri ise fonksiyonel etkinliktir. Etkinlik; hizmete tahsil 

edilen kaynak ile amaç arasındaki uygunluk olarak tanımlanabilir. Bu uygunluk 

sağlandığında, kararlarda öznelliği azaltabilmek için kendilerine hizmet sunulan 

bireylerin, söz konusu hizmet hakkındaki düşünce ve eylemlerinin dikkate alınması 

gerekir. Bu da ancak kendisine hizmet sunulan topluluğun demokratik katılımı ile 

sağlanabilecektir (Eryılmaz, 2010: 132-134). 

Keleş’e göre de yerel yönetimlerin dayandığı değerlerden biri ekinliktir. Yerel 

yönetimlerin bazı kamu hizmetlerini halka etkin bir şekilde sunmaları da varlık 

nedenleri arasında bulunmaktadır. Etkinliği şu şekilde açıklamaktadır: Bir kent ya da 

kasabanın kendi sınırları içinde bile, belirli hizmetlerin bütün semtlere en küçük 

yeterli bir düzeyde sağlanmasıdır. Bunu yerine getirebilmek için de yerel 

yönetimlerin gerekli yetkilerle ve mali kaynaklarla donatılmasının gerekliliğine 

vurgu yapmaktadır (Keleş, 2014: 52).  

Yerel yönetimlerin demokratiklik boyutunun yanında yönetimin etkinliği ve 

verimliliği önemli bir boyuttur. Demokratik işleyişte halkın sadece alınan kararlardan 

haberdar olması yeterli değildir. Burada önemli olan nokta, halkın bu kararların 

kendi yararına olduğu noktasında ikna da olmasıdır. Bunun için de yerel yönetimler 

ya da yerel karar alıcılar ile halkın işbirliği yapması, halkın karar alma sürecine, 

programların hazırlanmasına katılımı, görüşlerin alınması, bilgilendirilmesi, yani 

yönetsel işleyişe aktif bir şekilde katılımı gerekmektedir. Ayrıca her kamu kuruluşu 

gibi yerel yönetimlerin izlediği politikaların halka açıklanması, halkın belediye 

hizmetlerine karşı olumlu bir tutum sergilemesini de sağlayıcı bir etki 

oluşturmaktadır (Öner, 2006: 19).  

DPT tarafından 1992 yılında yayınlanan Kamu Yönetimi Araştırma 

Projesi’nde, yerel yönetimler ve etkinlik ilişkisi; demokratik değerlerin yanında, 

yerel yönetim kuruluşlarının; üstlendikleri kamu hizmetlerinin yürütülüşünde, 
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merkezi yönetime göre etkililik ve verimliliği daha üst düzeyde gerçekleştirebilecek 

konumda oldukları şeklinde açıklanmaktadır (KAYA, 1992: 1).  

Yerel yönetimlerin etkinlik açısından önemini anlamak için öncelikle 

üstlendiği rollere bakmak gerekir. Yerel yönetimlerin üstlendiği roller; siyasal, 

yönetsel ve ekonomik başlıklar altında toplanabilir ve demokratik katılımın 

özendirilmesi, yönetimde etkinliğin sağlanması, toplumsal ve ekonomik gelişmenin 

hızlandırılması, ulusal birlik ve bütünlüğün korunup geliştirilmesine katkıda 

bulunulması gibi başlıklar sıralanabilir (Keleş, 2014: 53). Ayman Güler’e göre, yerel 

yönetimler demokratikleşme sürecinde ilerici bir rol oynayabileceği gibi, son derece 

gerici bir rol de oynayabilir. Merkezi olan ile yerel olan arasında bir karşıtlık ilişkisi 

yoktur, devlet örgütlenmesinin farklı parçaları olarak bunlar bir birlerini tamamlayan 

iki unsur olarak görülmelidir (Ayman Güler, 1998: 143; aktaran: Özden, 2013: 11). 

Bu tamamlamanın sağlanmasında en önemli bağ etkinliktir. Demokratik 

yönetimlerde, etkin hizmet sunumunda merkezin ve yerel yönetimlerin işbirliği 

içerisinde hareket etmesi devlette bir bütünleşmenin oluşmasını sağlamaktadır. 

Yerel yönetimlerin sorumlulukların ifasındaki payı, merkezi yönetime göre 

oldukça sınırlı olup, bu pay ekonomik istikrar ve gelirin yeniden dağılımında, kamu 

hizmetlerinin sağlanması ile ilgili görevlerine oranla çok daha azdır (Berk, 2003: 51). 

Yerel yönetimlerin kısıtlı olan mali kaynaklarla daha iyi ve kaliteli hizmet üretmesi 

ve bu yolla başarılı olması isteniyorsa, mutlaka çağdaş yönetim tekniklerinden 

faydalanılması gerekmektedir. Çağdaş yönetim anlayışına geçiş sürecini başlatmak 

içinse, örgütsel yapı, personel politikası, yönetime katılma, hizmet standardı ve 

kalitesi ile planlama konularında değişim sağlanmalıdır (Coşkun ve Öztürk, 2002: 

73). Belediyelerin ellerindeki imkanlarını etkili ve verimli kullanabilmesi için 

gereken çağdaş yönetim teknikleri; planlama, programlama, iş analizleri, görev 

tanımlamaları, insan gücü planlaması, hizmet içi eğitim, maliyet muhasebesi, 

denetim, eşgüdüm, haberleşme, liderlik, ödüllendirme, örgüt ve yönetim geliştirme, 

yerleşme etütleri, evrak-arşiv sistemleri, standardizasyon, stok yönetimi, bilgisayar 

kullanımı, karar verme, proje yönetimi, katılımcı bütçe, performans bütçe vb. 

şeklinde sıralanabilir (Özer, 2013: 79). Bunların yanında, etkin bir yerel yönetim 
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için, modern usullerden ve yöntemlerden yararlanan, modern usul ve yöntemlerle 

yetiştirilmiş personel ile iş ve işlem yapan, her türlü kayırma yöntemlerinden uzak, 

bulunduğu yerdeki bütün vatandaşlara eşit hizmet götüren, tarafsız bir anlayışın 

olması da gerekmektedir (Tortop ve Diğerleri, 2007: 415).  

Yukarıda verilen çeşitli yönetim tekniklerinden, yerel yönetimlerde etkinliğin 

arttırılması için bir yol haritası çıkarılacak olursa özünde aşağıdaki başlıca konular 

ele alınmalıdır (Coşkun ve Öztürk, 2002: 74-80) :  

 Planlama 

 Hizmet standardı ve kalitesi 

 Yönetime katılma 

 Personel politikası 

 Verimlilik ilkesine uyma 

 Örgütsel yapının adaptasyonu 

Yürütülen hizmetlerin insanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olması, 

hizmetlerin yürütülmesi esnasında kamu yararının sürekli göz önünde tutulması, 

hizmetlerin gerekli olduğu zaman diliminde öngörülen en kısa sürede yerine 

getirilmesi açısından toplumsal ve zamansal boyutları olan bir kavramdır (Yalçındağ, 

1997: 3-4). Ayrıca yerel yönetimlerde etkinlikten bahsedilebilmesi için çeşitli 

boyutları göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlar;  

Toplumsal Boyut; yürütülen çalışmaların ve hizmetlerin yerel toplulukların ve 

insanın gereksinimlerine beklentilerine dönül olması, hizmetlerin yürütülmesinde 

“kamu yararı” ölçütünün sürekli göz önünde tutulması gerekecektir. 

Zaman Boyutu; yerel hizmetlerin gerekli olduğu zaman dilimi, öngörülen en 

kısa sürede (proje söz konusu ise, proje süresi içinde) yürütülerek tamamlanması 

gerekmektedir.  
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Yerel hizmetlerde etkinliğe ulaşılabilmesi için hizmetlerde tahsis verimliliği ile 

teknik verimliliğin de gerçekleştirilmesi gerekir. Tahsis verimliliği, fayda ve 

maliyetlerin vatandaşlar arasında nasıl tahsis edildiğine ilişkin bir kavramken, teknik 

verimlilik maliyet ve faydalar (çıktılar ve sonuçlar ile etkiler de dahil olmak üzere) 

arasındaki ilişkileri ele alan bir kavramdır. Tahsis verimliliği, halkın bütün kesimleri 

tarafından hizmetlere iyi bir şekilde ulaşılması ve hizmetlerin eşit olarak sunulması 

bakımından önemlidir (Akdağ, 2012: 122). 

Yerel yönetimlerde bir etkinlikten bahsedilebilmesi için görevlerin ve 

amaçların tam anmalıyla belirlenmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde 

etkinliğin sağlanması gerekmektedir. Kendi başına belediyeler etkin mi diye bakmak 

yeterli bir yaklaşım değildir (Tekeli, 1983: 12). Performansın arttırılması için yasal 

zemin oluşturulmalıdır ve bunun uygulamadaki yansıması etkinlik göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir.  

Demokrasi, katılım, temsil ve etkinlik kavramlarının çalışma açısından 

uygulama alanı bulduğu temel konu büyükşehir yönetimleridir. Büyükşehir 

yönetiminin hem kavramsal boyutu hem de geçirdiği süreç göz önüne alındığında, 

demokratiklik ve etkinlik kavramlarının uygulamadaki artıları ve eksileri daha net 

ortaya konulabilecektir. 

1.2. Kent Yönetimi ve Büyükşehir Yönetimi 

Büyükşehir yönetimleri, kentlerin zamanla gelişmesi ve yeni ihtiyaçların ortaya 

çıkmasıyla oluşmuştur. Türkiye’deki mevcut kent yapılanmalarının kökeni Osmanlı 

İmparatorluğu’na dayanmaktadır. Bu sebeple kent tanımının hem Osmanlı 

Dönemi’ndeki hem de günümüzdeki karşılığı olarak iki tanımına yer verilmesi 

gerekmektedir.  

Osmanlı sisteminde kent denildiğinde, siyasi-idari sistemin bir parçası ve 

ekonomik, sosyal, dini ve kültürel birçok işlevin de merkezi anlaşılmaktadır. 

Osmanlı’da şehirler köylere hakim bir yapıdadır. Burada özellikle belirtilmesi 

gereken nokta, bugünkü bütünşehir sistemine gönderme olmadığıdır. Buradaki ifade 
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köyde varlıklı olan kişilerin aynı zamanda şehirde yaşamalarını anlatmaktadır 

(Ökmen ve Parlak, 2013: 151). Osmanlı Dönemi’nde kentlerin yönetiminde Kadı, 

Vakıflar, Loncalar ve Mahalle görülmektedir. Osmanlı kentlerinin en yüksek 

yöneticisi Kadı’dır. Kadı sadece şehirlerde bir yargıç değil, aynı zamanda idari, mali 

ve beledi fonksiyonları bulunan bir memurdur (Ortaylı, 2012: 281). Zamanla 

kadıların kente ilişkin görevlerini yerine getirememeleri karşısında, 1826’da 

kadıların beledi yetkileri kaldırılarak, kent hizmetleri için İhtisab Nazırlığı kurulmuş, 

İstanbul dışı için de bu bakanlığa bağlı olarak İhtisab müdürlükleri oluşturulmuştur 

(Toksöz, 2015: 3). Kentlerin kolluk ve beledi fonksiyonları, vergi tahsili gibi 

görevleri bu müdürlüklere verilmiştir. Bu Nazırlık temelde, vergileri toplamak, 

asayişin sağlanması, narh’ın uygulanması ve zorlayıcı tedbirlerle şehir hayatının 

düzeninin korunması amacıyla oluşturulmuştur (Ortaylı, 2012: 89). 1855 yılında 

“İhtisab Nezareti” de lağvedilmiş yerine Şehremaneti kurulmuştur (Kazıcı, 2006: 

42). Uygulamalarına bakıldığında, İhtisab Nazırlığı’nın ne başkentte, ne de 

eyaletlerde istenilen sonucu vermediği, yıkılan klasik teşkilatın yarattığı boşluğu 

dolduramadığı görülmüştür (Ortaylı, 2012: 290). 1858 yılında Galata-Beyoğlu 

bölgesinde Altıncı Daire-i Belediye adı altında batılı anlamda ilk belediye kurulmuş, 

İstanbul Şehremaneti koordinasyonu sağlama vazifesi bu birim tarafından 

yapılmıştır. İlgili hukuki düzenlemeler de sonrasında hızla başlamıştır (Ortaylı, 1990: 

66). 

İlk olarak İstanbul’da Altıncı Daire uygulaması örnek alınarak 1868 tarihinde 

Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi yayınlanmıştır. Nizamname ile 

Şehremaneti yeniden yapılandırılmış ve İstanbul’un 14 belediye dairesine ayrılması 

kararlaştırılmıştır. Ancak daha önceki uygulamalarda da görüldüğü üzere bu 

dairelerin örgütlenmeleri tamamlanamamıştır. Öngörülen ondört belediyeden ancak 

Adalar, Yeniköy, Tarabya ve Beykoz olmak üzere dört belediyenin kuruluşu 

tamamlanabilmiştir (Eryılmaz, 2010:186). İstanbul dışındaki yerleşim merkezlerine 

yönelik batı tarzı belediye teşkilatlanmalarının kuruluşu 1870 yılına kadar söz 

konusu olmamıştır. Bu konudaki ilk düzenleme 22 Ocak 1871 tarihli “İdare-i 
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Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi”dir. Bu nizamname ile taşradaki belediyelerin 

yasal temeli atılmış olmaktadır (Eryılmaz, 2010: 190). 

1877 yılında “Dersaadet Belediye Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’a 

göre İstanbul’da 20 daire (ilçe) belediyesi kurularak, her dairede seçimle işbaşına 

gelen, sayısı 8-12 üye arasında değişen bir meclis oluşturulmuştur. Daire başkanları 

bu meclislerin de başkanı konumundadır. Buna ek olarak Şehremanetinde 

(büyükşehir) ayrıca 6 üyesi bulunan bir Şehremaneti Meclisi bulunmaktadır. 

Şehremanetinde dairelerin belediye meclisleri ile şehremaneti meclisi üyeleri 

arasından seçilen 2’şer üyeden oluşan ayrıca bir Cemiyet-i Umumiyye-i Belediye 

kurulmuştur (Toksöz, 2015: 5). Osmanlı kent tanımı ve kent yönetiminin tarihçesi 

kısaca bu şekilde özetlenmiştir.  

Güncel anlamıyla kent ise kısaca, kendi kendine yetemeyen bir iktisadi birim 

anlamına gelmektedir. Geniş bir tanımla ise, çevre yerleşmelerin iktisadi faaliyetini 

denetleyen, ona göre ihtisaslaşan, üretimde bulunan ve bunun sonucunda toplumsal 

ve idari yönden de çevresi üzerinde denetimci bir görev yüklenen yerleşme 

merkezidir (Ortaylı, 2012: 280). Bu kentlerin yönetiminde önemli birer aktör olan 

belediye yönetiminin tanımı ise, “müşterek menfaat ve karşılıklı ihtiyaçlar sebebiyle 

bir beldeye yerleşen halkın, beldelerine ve dolayısıyla kendilerine ait işleri; 

hükümetin kanunla tayin ve göstermiş olduğu hudut ve salahiyet dairesinde ve kendi 

seçtikleri temsilciler vasıtasıyla yönetme ve yerine getirmeleri” (Ergin, 2013: 48) 

şeklindedir.   

Cumhuriyetin başlangıcındaki belediye yapısı ve anlayışı, özünde Osmanlı 

belediyecilik sisteminin bir devamı olarak nitelenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 

belediyecilik önemli bir evrim geçirmişse de ilk oluşum yıllarındaki yapısal 

özelliklerin genellikle korunduğu görülmektedir. Örnek olarak Ankara, 1924 tarihli 

ve 417 Sayılı Kanun ile “Ankara Şehremaneti” haline dönüştürülmüştür (Yörükoğlu, 

2009: 11). Bu düzenleme ile Osmanlı’da da olduğu gibi başkentin diğer kentlerden 

ayrıştırılması geleneği sürdürülmüştür Ankara Şehremaneti, 417 Sayılı Kanun 

doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan bir şehreminin yönetiminde bir 
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encümeni emanet ile 24 üyeli Cemiyeti Umumiye-i Belediye’den oluşmuştur. Bütçe, 

bu cemiyet tarafından yapılacak ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşecek 

şekilde düzenlenmiştir. Zabıta hizmetlerini ise polisler yürütmesi ve devlet tarafından 

atanan memur maaşlarının İçişleri Bakanlığı tarafından, diğerlerini ise Şehremaneti 

tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştır (Dönmez, 1995: 171). Ankara 

Şehremaneti’nin, başkent statüsü ve kendine özgü bir kanuna sahip, özel bir yapıda 

olmasına rağmen, başarılı bir uygulama örneği olmadığı bilinmektedir. 417 Sayılı 

Ankara Şehremaneti’nin oluşmasını sağlayan Kanun, 1580 Sayılı ve 1930 tarihli 

Kanun’un yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

Özel bir yapı olarak Ankara Şehremaneti’nin oluşmasına paralel olarak, 1924 

yılında çıkarılan 442 Sayılı Köy Kanunu’nda yerleşim yerleri, köy, kasaba, şehir ve 

büyükşehir şeklinde sayılmıştır. Bu Kanun’da büyükşehir nüfusu, 300.000’den fazla 

olan yerler olarak tanımlanmış ve buna yönelik bir örgütlenmenin getirileceği 

belirtilmiştir. Fakat 1930 yılındaki 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 417 Sayılı Kanun’u 

yürürlükten kaldırdığı gibi, şehir ve büyükşehir şeklinde bir yerel yönetim ayrımına 

girmeyerek tek tip örgütlenme biçimini getirmiştir (Turan, 2008: 196).  

Uzun yıllar kendine özgü bir örgütlenmeye sahip olamayan büyükşehirlerin 

kavramsal içeriğine bakıldığında, çok yönlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 

Büyükşehir denildiğinde Ruşen Keleş (2004: 43), nüfusu 1 milyonu geçmiş olan iller 

olarak tanımlama yapmaktadır. Burada büyükşehir sayılabilmek için ön plana çıkan 

faktör nüfustur. Büyükşehirlerin yönetilmesi için ihtiyaç duyulan birimler de daha 

önce belirtildiği üzere belediye yönetimleridir. Büyükşehir yönetimlerinin 

sağlanabilmesi klasik belediye yönetiminden farklı bir örgütlenme ile 

sağlanmaktadır. Büyükşehir yönetimi kavramı, anakentsel yörelerdeki özerk yerel 

yönetimlerin sayıca azaltılarak güçlendirilmesi ve işlevsel eşgüdüm sağlanması ya da 

tüm kentsel yöreyi içeren bir alanda kamu kararlarını almak ve uygulamak üzerine 

oluşturulan birimler olarak tanımlanabilmektedir (Eke, 1982: 13). 5216 Sayılı 

Kanun’un 3. maddesindeki tanıma göre ise; “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 



28 

 

özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişisi”dir.  

Büyükşehir yönetimlerinin kuruluş biçimlerine bakıldığında, üç farklı tür ile 

karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki, merkeziyetçiliğin hakim olduğu uygulama 

(yürütme organının merkezi idarece atandığı yönetimler), ikincisi, adem-i 

merkeziyetin hakim olduğu uygulama (bu da vatandaşların kendi idaresinin 

sergilendiği, yerel demokrasinin hakim olması), sonuncusu, karma nitelikli uygulama 

(esas olarak adem-i merkeziyetçiliği baz almakla beraber bazı görevlerin merkezle 

birlikte ortaklaşa yapılması) (Nadaroğlu, 2001: 115) şeklindedir. Türkiye’deki 

uygulamaya bakıldığında, adem-i merkezileşmenin ağır basmasıyla beraber, 

merkezin de etkisinin olduğu bir büyükşehir belediye sisteminin etkinliği göze 

çarpmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin yasal metinleri üzerine yapılan 

incelemelerde bu konu daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.  

Büyükşehirler için oluşturulan alt kademe belediyeleri düzenlemesi ile birlikte, 

kentleşme ve sanayileşme yapıları hızla değişen ve sorunları giderek artan büyük 

yerleşim birimlerine, özellikle örgütlenme açısından yeni bir sistem getirilmiştir. Bu 

sistem, ilçelerin ve beldelerin yerel özelliğini koruyup, halkın yönetime katılmasını 

sağlarken, büyükşehir alanında birbiriyle ilişkili çeşitli hizmet birimleri arasında 

koordinasyonu da gerçekleştirmektedir. Bu yönüyle, ilçe/belde belediyelerine de yer 

verilmekle birlikte demokratiklik açısından küçük ölçekli birimlerin etkinliğine önem 

verildiği görülmektedir (Eryılmaz, 2010: 162). Bu noktada büyükşehir 

belediyelerinin etkinliklerini ortaya koymak için kullandıkları hizmet yöntemlerinden 

bahsedilmesi gerekir. Bu hizmet yöntemleri (Eryılmaz, 2010: 168); Emanet, 

Yönetimler Arası İşbirliği, İhale-Sözleşme, İmtiyaz, Yap-İşlet-Devret Belediye 

Şirketleri şeklindedir.  

Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri arttırıldıkça kamu kurumu 

niteliği azalmakta ve idari niteliği artmaktadır. Yukarıda verilen hizmet yöntemleri 

ile de idareden daha çok özerk bölgesel idarelere benzediği yönünde eleştiriler de 

vardır (Sayın, 2005: 105-106). Bu eleştiri de göz önünde bulundurularak, Aşağıda 
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verilen ülkelerdeki büyükşehir yönetim deneyimleri ve Türkiye’deki büyükşehir 

yönetim deneyimleri üzerine kısa değerlendirmelerde bulunulması gerekli 

görülmüştür. 

Dünyada büyükşehir yönetimleriyle (metropoliten alan, anakent) ilgili 

deneyimlere bakıldığında; ABD’de metropoliten alanların, genellikle bir merkez 

anakent ile onu çevreleyen ve onunla ekonomik bir bütünleşik yörekentler (suburs) 

ve ilçe yerel yönetimlerinden oluştuğu görülmektedir. Fakat bu tür metropoliten 

alanlarda, kentsel bölgeye hizmet sunan genel bir metropoliten yönetim yapısı 

bulunmamaktadır. Bazı kentlerde de, ilçe özel yönetim birimleriyle alt belediyelerin 

birleştirilmesinden oluşturulmuş metropoliten nitelikli yönetim birimleri de 

bulunmaktadır (Gül, 2013: 36-39).  

Almanya’da, 100 bin nüfusun üstündeki belediyeler, tek basamaklı büyükşehir 

niteliği taşıyan belediyelerdir. Ve Almanya’da katılım ve etkinliğin üst düzeyde 

olduğu bir yerel yönetim anlayışı hakimdir (Çukurçayır, 2013b: 66). Türkiye’deki 

sistemde var olan büyükşehir belediyesi ve alt kademe belediyelerinden oluşan bir 

sistem, Almanya’da söz konusu değildir.  

Azerbaycan’da, büyükşehirlerle ilgili çok önemli düzenlemeler 

bulunmamaktadır. Büyükşehir olarak nitelenen yerler için yönetimin tamamen 

devletin elinde olduğu, yetkisiz belediyelerin vatandaştan izole edilmiş bir 

görünümle devam ettiği belirtilmektedir. Yerel yönetimlerin bağımsızlık 

konusundaki hassasiyet düzeyi ne yazık ki Azerbaycan için geçerli değildir. Tek 

basamaklı belediye sistemi içerisinde küçük köy belediyesi ile büyükşehirlerdeki 

belediyelerin yetki ve fonksiyonlarının aynı olması da ayrıca, demokratiklik ve 

etkinlik ile ters yönlü bir uygulamadır (Rehimli ve Diğerleri, 2013: 136-138).  

Avustralya’da, üçlü bir idari yapılanma söz konusudur. Bunlar; federasyon, 

eyaletler ve yerel yönetimler yani belediyelerdir. Belediyeler, büyüklükleri ve özerk 

statü sahibi olmalarına göre “belediye” ve “şehir belediyesi” olarak 

nitelendirilmektedir. Belediyeler eyaletlerde temel idari birim olarak bulunmaktadır. 

Her eyalet belediyelere ayrılmıştır. Bu belediyeler, idari özerkliğe sahip bölgesel 
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tüzel kişiliktir. Büyükşehirlerde belediye başkanları tam mesai çalışmaktadırlar fakat 

küçük belediyelerde bir belediye başkanı kendi asli işinin dışında kısmi belediye 

başkanlığı yapmaktadır.  Bu durum büyükşehirlerde belediye başkanlığını 

özendirirken, küçük belediyelerde aday bulma sıkıntılarına sebep olmaktadır 

(Tataroğlu, 2013: 98-99). Belediyelerin %80’nin nüfusu 3000’in altındadır ve 

güçlerinin yetmediği hizmetler veya etkinlik ve verimlilik tercihleriyle bazı yerel 

hizmetler “Belediyeler ve Şehir Birlikleri, Eyaletler” tarafından yürütülmektedir. Bu 

sayede demokratiklik ve etkinlik arasında denge sağlanmakta ve küçük yerel 

birimlerin büyük birimler haline dönüştürülmeden, özelliklerini korumaları 

sağlanmaktadır (Tataroğlu, 2013: 106).  

Yerel demokrasinin uygulama örneklerinden biri de İsveç’tir. İsveç’te 18 İlçe 

Konseyi bulunmakta olup, bu konseylerdeki meclis üyeleri doğrudan seçilmekte ve 

demokratik bir belediye organı olarak bulunmaktadırlar. Bu ilçe meclislerinin 

finansmanı da, vatandaşlardan toplanan vergilerle sağlanmaktadır (Aniansson and 

Lohm, 2002: 86).  

Yerel yönetim konusunda Türkiye’nin örnek aldığı ülkelerin başında Fransa 

gelmektedir. Fransa’nın büyükşehir yönetimi ile ilgi bilgi vermek bu açıdan 

önemlidir. Fransa’nın üç büyük kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon kentlerinin 

yönetimi ile Türkiye büyükşehir belediye yönetimleri benzeşmektedir. Türkiye’de 

olduğu gibi orada da bir anakent belediyesi ve anakent belediyesine bağlı olan alt 

kademe belediyeleri vardır. Fakat Türkiye’den farklı olarak bu alt kademe 

belediyelerinin ne kendilerine ait bütçeleri ne de tüzel kişilikleri bulunmaktadır. Ve 

çalışmanın içeriğini de kapsayan alt kademe belediyelerinin meclisleri sadece 

danışma meclisi gibi çalışmaktadırlar (Eliçin Arıkan, 2006: 288). Türk büyükşehir 

belediye modeli, Fransa’nın belirtilen illeri arasından en çok Paris Büyükşehir 

Belediyesi’ne benzetilmektedir (Tarhan, 2013: 104). Paris Büyükşehir Yönetimi ise 

iki organdan oluşmaktadır. Bunlar; Paris Belediye Başkanı ve Paris Meclisi’dir. Her 

iki organ da hem belediye hem de il özel yönetimine ilişkin işlevleri yerine 

getirmektedir. Paris’te 20 ilçe belediyesi ve merkezi yönetimin temsilcisi olarak 

kolluk valisi, meclis toplantılarına katılabilmektedir (Kayıkçı, 2003: 30). 20 adet 
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ilçenin bulunduğu Paris’te ilçeler diğer illerde, Marsilya ve Lyon hariç, belediye 

tüzel kişiliğine sahip değillerdir. Bu ilçeler, Paris’in idari birimleriymiş gibi 

yönetilmektedirler (Tek Turan, 2013: 263). Bu özellik, Türkiye’deki büyükşehir 

belediye sistemine hukuki açıdan olmasa da uygulama açısından bir benzerlik 

göstermektedir.  

Fransa’da 2003 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Türk yerel demokrasisi 

açısından da örnek alınması gereken bir düzenleme gerçekleşmiştir. Anayasa’da 

yapılan değişiklikle, yerel yönetimlerin alanına giren bir konuda referandum 

aracılığıyla karar alınmasına izin verilmiştir. Ayrıca seçmenlere imza kampanyası 

düzenlemek şartıyla, yerel meclisin gündemine söz konusu meclisin yetki alanına 

giren bir konunun alınmasını talep edebilme imkanı da tanınmıştır (Canatan, 2006: 

312). Bu düzenlemeler, halkın yönetime katılımını sağlama ve yönetimin etkinliğinin 

arttırılması açısından önemli adımlardır.  

İngiltere’de, Londra Büyükşehir Belediyesi (Greater London Authority), 

Londra’nın metropoliten sınırlarını kapsayan kendine özgü bir yönetime sahip üst 

katman bir idari organıdır. Bu belediye, doğrudan halkoyu ile seçilen bir belediye 

başkanı ve 25 üyeden oluşan Londra Meclisi’nden oluşur (GLA, 23.05. 2012; 

Aktaran: Tarhan, 2013: 104). İngiltere’nin, metropoliten alanlarında ve Londra’da 

ikinci kademe birimleri olan bölge ve belediyeler mevcuttur. İl yerel yönetiminde il 

meclisleri oluşturularak yerel hizmetlerin yönetimi bu meclisler tarafından 

sağlanmaktadır (Yamaç, 2014: 6). Metropoliten alanlarda tek kademeli yerel 

hizmetlerden doğrudan sorumlu birimler ve metropoliten olmayan alanlarda ise, il 

sisteminin ikinci kademesi olarak yapılandırılmıştır (Kavruk, 2002:112). Ayrıca 

yerel yönetim konusunda tarihi birikimi ile köklü geleneklere sahip olan İngiltere, 

Türk yerel yönetimlerinin, özelde ise büyükşehir belediyesinin değerlendirilmesi 

açısından özel bir öneme sahiptir. Türkiye’de, büyükşehir yönetimine geçiş için 

yapılan hazırlıkların temelinde Londra Büyükşehir Yönetimi Modeli bulunmaktadır. 

1965 sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden başlayarak metropoliten 

planlamalar yapılmıştır. 1984 yılına gelindiğinde ise, büyükşehirlerdeki iki kademli 

yönetsel yapıya geçerken 1964 Nisan ayındaki ilk seçimleri yüksek politik tansiyon 
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altında gerçekleşen Büyük Londra Meclisi (Greater London Council) model 

alınmıştır (Karaman, 2006: 210). 

Görüldüğü gibi, Türkiye’deki büyükşehir yönetim uygulamaları birçok farklı 

özellikle dünyanın birçok ülkesinde mevcuttur. Bu çalışmada sadece belli başlı 

birkaç tanesi ele alınmıştır. Azerbaycan’ın örnekler arasına alınmasının sebebi ise, 

Türki Devletler (Türkiye hariç) arasında yerel yönetimlerin uygulama alanının var 

olduğu bir ülke olmasıdır. Büyükşehir yönetimlerinin var olan durumlarına kısaca 

yer verildikten sonra, Türkiye’de ortaya çıkma nedenleri bir sonraki başlıkta ele 

alınmıştır.  

1.2.1. Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetimini Ortaya Çıkaran Nedenler 

Dünyadaki büyükşehir belediye yönetiminin oluşma sebepleri, birbirine yakın 

ve hatta sınır olan çeşitli büyüklüklerdeki yerel yönetimlerin kentsel hizmet 

üretiminde verimliliğin ve etkinliğin sağlanabilmesi için büyüklük ekonomilerinden 

ve değişik örgütlenme almaşıklarının önereceği yönetsel kolaylıklardan 

faydalanabilme istekleridir (Yaşamış, 1995: 95). Buna karşın Türkiye’deki 

büyükşehirleşme sebepleri ve süreçleri farklı gelişmiştir. Özellikle 1970’li yıllardan 

itibaren başlayan ve artarak devam eden hızlı nüfus artışı, terör ve sanayileşme; başta 

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde olmak üzere büyük yerleşim merkezlerinde hızlı 

bir genişleşmeye yo1 açmıştır. Bu şehirlerdeki gelişme, belediye sınırlarını da aşarak, 

büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde altyapısız, plansız, sağlıksız ve kontrolsüz 

bir şekilde yayılmıştır (Acar, 1997: 48). Büyük kentleri ve/veya metropolleri 

yönetme konusundaki bu sorunlar fark edilerek birçok düzenleme tasarısı 

hazırlanmıştır. Fakat 1961 Anayasası’nda mahalli idareler için (sadece belediyeler 

değil, tüm yerel yönetim birimleri için) o ana kadar geçerli olan sistemin uygun 

görülmesi nedeniyle 1984 yılına kadar bir değişiklik yapılmasına izin verilmemiştir 

(Özgür, 2008: 42). Bu durum, ihtiyaç duyulmasına rağmen büyükşehir belediye 

sistemine uzun yıllar geçilmemesinin gerekçelerinden biri olarak görülmüştür.  Fakat 

1983 yılında göreve gelen Anavatan iktidarı beraberinde, yerel yönetimleri de 

etkileyen, yeni sağ ve neo-liberal ideolojiden esinlenen, birçok uygulamayı 

getirmiştir (Göymen, 2010: 84). Bütün dirençlere rağmen, kentlerin alışılmamış 
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şekillerde büyümesi, kent ile köy arasındaki ayrımı mesafeler açısından azaltınca, 

mahalli idarelere ilişkin sorunları daha büyük coğrafi üniteler şeklinde ele almak 

zorunda bırakmıştır. Bu sebeple birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de büyük 

kentlerin yönetimi için 1984 yılında yeni bir yerel yönetim birimi kurulmuştur 

(Nadaroğlu, 2001: 113).  

Türkiye’de büyükşehir belediye yönetimine ihtiyaç duyulmasının birçok 

nedeni bulunmaktadır. Temelde; tarımın makineleşmesi, toprağın verimliliğinin 

artması, nüfusun hızla çoğalması (Göymen, 2010: 73); iç göçler sonucu şehirlerin 

hızlı bir şekilde büyümesi, genişlemesi ve buna paralel olarak hızlı nüfus artışına 

sahne olan kentlerin hinterlandında yüksek yoğunluklu yeni yerleşmelerin ortaya 

çıkması (Kılınç, 2010: 69) gibi nedenler bulunmaktadır. Büyükşehirlerde, kent 

bütünü ve hatta bu kentin etkileme alanları da dahil olmak üzere bütünsel 

entegrasyonunun, planlama, altyapı, imar, su ve kanalizasyon ve ulaşım basta olmak 

üzere bayındırlık ve ekonomik alanlarda sağlanmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır 

(Adıgüzel ve Tek, 2011: 77). Bu gereklilik sonucunda, hızla büyüyen şehirlerde bu 

alanın tümüne hitap edecek bir yönetime ihtiyaç duyulmuştur.  

Kentlerde yaşanan bu değişimler ve yerel yönetimlerde yaşanan 

farklılaşmaların artması sonucunda, nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim 

birimleriyle, nüfusu 750.000 ve üzeri olan yerleşim birimlerinin aynı kategoride 

değerlendirilemeyeceği düşüncesi kuvvet kazanmıştır (Eryılmaz, 2010: 161).  

Ruşen Keleş (1994: 265), Türkiye’de büyükşehir belediye modeline geçilme 

nedeninin temelini “dağınıklığı ve başına buyrukluğu giderme” olarak 

göstermektedir. Bu nedenin alt metni ise (Keleş, 2014: 330); “nüfus ve ekonomik 

etkinliklerin büyük kentlerde yığılması ve büyüyen bölgesel farklılıklar, nüfusun 

kırdan kente akın etmesi kentlerin yönetimini zorlaştırmıştır. Bu zorluklar zamanla 

daha da artacak boyuta ulaşmıştır. Planlama ve imar, kent toprağının kullanılması, 

konut ve belediye hizmetleri, kentsel ulaşım, büyüyen kentsel yerleşmelerin altyapı 

ihtiyacı ve çevrenin korunması, hızlı kentleşme ve anakentleşme sonucunda, ülkenin 
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önemli sosyo-ekonomik sorunları haline gelmiş ve buradan hareketle çözüm 

arayışlarına girişilmiştir” şeklindedir.  

Büyükşehir belediyelerinin oluşmasındaki bütün nedenler maddeler halinde 

aşağıdaki gibi özetlenebilir (Gül ve Diğerleri, 2014: 170-171): 

 1950’lerden itibaren hızlanan kentleşme sonucu bugüne kadar birikmiş birçok 

kentsel sorun ve bu sorunların altından kalkamayan belediyecilik anlayışı, 

 Sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin kentleşmeyi hızlandırması, 

 1980’lerde hızlanan kentleşme süreçleri ve ortaya çıkan sıçramalı 

metropolleşme, çok merkezli kentleşme, kent bölgeleşme ve yeni desantralize 

ya da düşük yoğunluklu kent oluşumları, 

 Kentsel alanların büyümesine dayanan bir kentsel bölgede çok sayıda yerel 

yönetim birimin oluşması ve hizmet sunumunda yaşanan eşgüdüm, etkinlik 

ve ölçek sorunları, 

 Mevcut yerel yönetim birimlerinin (İl özel idareleri, belde belediyeleri, 

köyler) yerel ve kentsel hizmet sunmada yetersiz kalmaları, 

 Kentlerin küreselleşme ve liberalleşme hareketlerine kapılmaları,  

 Yerel ve kent odaklı ekonomik büyümenin önem kazanmasına bağlı olarak, 

kentlere yönelik her açıdan iyi yönetilme gereğinin kabul edilmesi,  

 Ekonomik ve kentsel büyüme sağlanmasında gerekli alan yaratma, planlama 

ve bu durumun sürdürülebilir hale getirilme ihtiyacı, 

 Her şey gibi yerel birimlerin de zamanla değişen, artan, çeşitlenen yerel, 

kentsel ve bölgesel talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için kentsel mekanın, 

imkanların ve hizmetlerin akılcı biçimde dağıtımının sağlanması ihtiyacı, 

 Son olarak Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlama isteğidir. 
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Zamanla, ilk kurulan büyükşehirlerin elde ettiği avantajlardan (büyükşehir 

statüsündeki belediyelere ek mali olanaklar sağlanmış olması) yararlanmak isteyen 

birçok şehir “büyükşehir statüsü” kazanma yönünde aktif cabalar içerisine girmiştir 

(Adıgüzel ve Tek, 2011: 74). Böylece, birçok nedenin bir araya gelmesi ve 

ihtiyaçların getirisi olarak ortaya çıkan büyükşehir belediye sistemi, büyükşehir 

statüsünde olmayan diğer kentler için de cazibe olgusu haline gelmiştir. 

1.2.2. Türkiye’de Büyükşehir Yönetimlerinin Tarihsel Gelişimi 

Büyükşehir belediye yönetimlerinin Türkiye için tarihsel gelişimi yaklaşık 31 

yıllık bir deneyimi içerisinde barındırmaktadır. Bu birimlerin kurulması, bazı 

şehirlerde daha önce belirtildiği gibi birçok nedene dayanmaktadır. Kronolojik olarak 

büyükşehir yönetimlerinin geçirdiği döngü aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo-2: Büyükşehir Belediyelerinin Tarihsel Döngüsü 

Dönemsel Analiz Adlandırma Açıklama 
1960’lar-1982 Dönemi Arayış Dönemi Nasıl Yapılabilir? 

İl Merkezinde BŞB Dönemi 
1984-2004 Dönemi Kuruluş Dönemi BŞB’lerin kurulması ve 

yenilerinin ilave olması 
2004-2008 Dönemi Genişletme Dönemi Yarıçapa Dayalı 

Genişletme 
2008-2012 Dönemi Bütünleştirme Dönemi Yarıçap içinde sıfır 

belde= 2008 Modeli 
Mülki Ölçekte BŞB Dönemi 

2012+ Alansal BŞB Dönemi 2012 Modeli: BŞB/İlçe 
Mülki sınır +  Sıfır 
Belde/Köy 

Kaynak: Arıkboğa, 2013: 51. 

Yukarıdaki tabloda arayış dönemi olarak nitelenen dönemin sonlarına denk 

gelen 1981 yılında, büyükşehirlerle ilgili olarak önemli bir düzenleme 

gerçekleşmiştir. Bu düzenleme, Milli Güvenlik Konseyi’nce 4.12.1981 tarihinde 

2561 Sayılı “Büyükşehirlerin Yakın çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana 

Belediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun”un kabul edilmesiyle, 300.000’i aşan 

nüfusa sahip büyük şehirlerin çevresinde bulunan belediye ve köyler, şube ya da 

mahalle haline dönüştürülerek anakent belediyesine bağlanmasıdır (Eryılmaz, 2010: 

161). Sonrasında, 1982 Anayasası’nda büyükşehir merkezleri için, özel yönetim 
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biçimlerinin oluşturulabilmesine imkan veren 127. Madde uyarınca 8 Mart 1984 

yılında önce “195 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” kabul edilmiştir. Bu KHK ile üç büyük ilde Ankara, İstanbul 

ve İzmir’de Büyükşehir Belediyesi ismiyle anakent belediyeleri kurulmuştur 

(Eryılmaz, 2010: 161). Bu Kararname’de, büyükşehir tanımı için, Anakent 

Belediyeleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tasarısında yer alan 500.000 

nüfuslu olma şartı dikkate alınmamıştır ve tanım “belediye sınırları içinde birden 

fazla ilçe bulunan şehirler” büyükşehirdir şeklinde yapılmıştır. 195 sayılı Kararname 

yayınlandıktan bir süre sonra büyükşehir belediyelerinin hukuki statüsü, hizmetlerin 

planlanarak etkin ve uyumlu şekilde yürütülmesini sağlayan 3030 Sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun” 27. Haziran 1984 tarihinde 

yayınlanmıştır. Böylece yasal olarak iki kademeli belediye sistemine geçilmiş ve 

1580 Sayılı Belediye Kanunu’na tabi olan normal belediyeler ve 3030 Sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu’na tabi olan büyükşehir belediyeleri Türk yerel 

yönetim sisteminde yerini almıştır (Öner, 2006: 255).   

Büyükşehir belediyelerinin tarihsel döngüsü içerisinde toplamda 2 farklı 

Büyükşehir Belediye Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bunlar, 3030 sayılı ilk Büyükşehir 

Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı, şuan da yürürlükte bulunan, Büyükşehir Belediye 

Kanunu’dur. Bu Kanun’lar çeşitli başka kanunlarla destekleşmiştir. Fakat bu konuda 

ileride de ayrıntılı olarak yer verilecek olan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un özel bir yeri bulunmaktadır. 

Bu Kanun ile var olan büyükşehir yönetimlerinde köklü değişimlere gidilmiştir. Bu 

nedenle, 5216 Sayılı Kanun’un uygulanmasında, yürürlüğe girdiği tarih olan 2012 

yılından itibaren büyük bir etki göstermiştir.  

3030 sayılı Kanun, “merkezindeki belediyenin sınırları içerisinde birden çok 

ilce bulunan illerde büyükşehir belediyeleri oluşturulacağı” düzenlemesini yaparken, 

büyükşehir belediyesi olabilme noktasında bir nüfus ölçütü getirmemiştir. İlk etapta, 

Kanun’un aradığı niteliklere sahip üç büyük kent olan İstanbul, Ankara ve İzmir 

metropoliten alanlarında büyükşehir belediyeleri kurulmuştur (Adıgüzel ve Tek, 
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2011: 75). Aşağıda verilen Tablo 3’de, bu Kanun ile başlayan büyükşehir 

belediyelerinin dönemsel analizleri verilmiştir. 

Tablo-3: Büyükşehir Belediyelerinin Dönemsel Analizi2 

Kronolojik 
Dönemler 

BŞB’ler İlçe 
Belediyeleri 

Nüfuslar 
(2016) 

 
1.Dönem (1984) 

İstanbul 39 14,657.434 
Ankara 25 5,270.575 
İzmir 30 4,168.415 

 
 
2.Dönem (1986-
1988) 

Bursa 17 2,842.547 
Adana 15 2,183.167 
Konya 31 2,130.544 
Kayseri 16 1,341.056 
Gaziantep 9 1,931.836 

 
 
 
3.Dönem (1993) 

Antalya 19 2,288.456 
Diyarbakır 17 1,654.196 
Erzurum 20 762.321 
Eskişehir 14 812.320 
Kocaeli 12 1,780.055 
Mersin 13 1,745.221 
Samsun 17 1,279.884 

4.Dönem  (1999) Sakarya 16 953.181 
 
 
 
 
5.Dönem (2012) 

Aydın 17 1,053.506 
Balıkesir 20 1,186.688 
Denizli 19 978.700 
Hatay 15 1,533.507 
Malatya 13 772.904 
Manisa 17 1,380.366 
Kahramanmaraş 11 1,096.610 
Mardin 10 796.591 
Muğla 13 908.877 
Tekirdağ 11 937.910 
Trabzon 18 768.417 
Şanlıurfa 13 1,892.320 
Van 13 1,096.397 
Ordu 19 728.949 

Toplam  519 60,932.950 

Tablo-3’ten anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin (TUİK’in en son verilerine göre-

2016) 78,741.053 toplam nüfusunun 60,932.950 kişisi büyükşehir belediye sınırları 

içinde yaşamaktadır. Toplamda büyükşehir belediye ilçesi vasfı ile hizmet veren 

                                                             
2 Bu Tablo, Arıkboğa, Erbay (2013), “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Modeli” Yerel Politikalar 
Dergisi, Sayı 3, Ocak- Haziran- çalışmasında var olan “BŞB Kuruluşunda farklı biçimler (1984-
2004): Büyükşehir ve İlçe/Altk ademe Belediyeleri” isimle tablodan yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Büyükşehirlere ait ilçe sayıları, büyükşehir belediyelerinin web sayfalarından alınmış olup, nüfusları 
ise Tuik’in son nüfus sayımı olarak yayınladığı 2016 verilerinden elde edilmiştir.  
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birimlerin sayısı da merkez ilçelerle birlikte 519’dur. Ülke nüfusunun büyük bir 

çoğunluğunun büyükşehir sınırları içerisine alınmasındaki süreci, Osmanlı’dan 

bugüne dönemsel olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle, öncelikle 

Osmanlı’daki belediyecilik anlayışı ve bu anlayışın Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

yıllarına yansıması iki başlık altında ele alınmıştır. Sonrasında ise büyükşehir 

belediyelerinin hukuksal zemini kanunlar ve resmi belgeler üzerinden incelenmiştir.  

Yukarıda bahsedilen 3030 Sayılı Kanun’un ayrıntılı değerlendirilmesi, 

“Kalkınma Planlarında Büyükşehir Belediye Sistemi” konusundan sonraki kısımda 

yapılmıştır. Kanun, ilk büyükşehir belediye deneyimine ait mevzuat olma özelliği 

nedeniyle 5216 Sayılı Kanun’undan önce ele alınmıştır.  

1.2.3. İdari Reform Raporlarında Büyükşehir Belediye Sistemi 

1930’lu yıllarının başından itibaren, yurtdışından yabancı uzmanlar getirilerek 

çeşitli dönemlerde Türkiye’nin mevcut durumunun tespiti için raporlar 

hazırlatılmıştır. Bu bölümde, bu raporların içeriğinde büyükşehir sisteminin varlığına 

yönelik bir inceleme yapılmıştır.  

İlk olarak, 1933 yılında yayınlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin idari Reform 

konusunda dışarıdan gelen uzmanlara hazırlatılmış Dorr Raporu’nda, yetki devrinden 

bahsedilmiş fakat ayrıntılı bir şekilde yerel yönetimlerden ve dolayısıyla büyükşehir 

yönetimlerinden bahsedilmemiştir. Daha çok yüzeysel bir düzenleme ve bürokrasiye 

yöneltilen eleştiriler yer almış, dolayısıyla merkeze yönelik olarak hazırlanmıştır 

(Yayman, 2008: 85-100). 

1949 yılında yayınlanan Thornburg Raporu, Türkiye’nin nasıl yükseleceğine 

dair hazırlandığı iddia edilen ve yine yabancı uzmanlarca hazırlanan bir diğer 

rapordur. Bu raporda, merkez-yerel ilişkisine değinilmiş, aşırı merkezileşme 

eleştirilmiş fakat merkez ve yerel ilişkisinin nasıl olacağı, yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi için neler yapılması gerektiği gibi konular ayrıca düzenlenmemiştir 

(Yayman, 2008:  106-120). Yine 1949 yılında yayınlanan Neumark Raporu’nda da 

Türk idare hizmetlerinde görünüş olarak bir ademi merkeziyetçiliğin olduğu fakat 
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bunun aşırı merkeziyetçi yapı karşısında yeterli olmadığı belirtilmiş ve bunun önüne 

geçilmesi tavsiye edilmiştir (Yayman, 2008: 133).  

1951 yılında hazırlanan Barker Raporu, belki de Cumhuriyet’in kuruluşundan 

itibaren hazırlanan diğer raporlara nazaran o güne kadarki en kapsamlı yerel yönetim 

konusunu inceleyen rapor olmuştur. Raporda, seçilmiş kişilerin merkezden atanmış 

kişiler karşısında etkisiz kaldığı, bir kısım kararların atanmış memurlara bırakıldığı, 

mevcut Anayasa’da mahalli idarelere birçok yetki ve görev tanınmasına karşın 

mahalli idarelerin bunu karşılayacak mali kaynaklara sahip olmadığı eleştirilmiş ve 

bunun önüne geçilmesi tavsiye edilmiştir (Yayman, 2008: 143). Yine aynı yıl 

yayınlanan Martin-Cush Raporu’nda, merkeziyetçiliğin gevşetilerek mahalli 

idarelerin yetkilerinin arttırılması yönünde tavsiyeler verilmiştir (Yayman, 2008: 

153).  

Gruber Raporu (1952), orijinal metninin bulunmamasından dolayı sadece genel 

olarak idari teşkilat ve personel konusunda hazırlanan bir rapor olarak anılmaktadır 

(Yayma, 2008: 155). Bu nedenle mahalli idareler konusunda bilgi içerip içermediği 

anlaşılamamıştır. Baade Raporu da 1959 yılında hazırlanmış olup, genel olarak 

Türkiye’nin yabancı sermaye ile gelişeceğini vurgulayan, merkezileşmenin bu yönde 

özel sektörü teşvik edici bir rol üstlenmesini ifade eden fakat mahalli idarelere yer 

vermeyen bir idari reform raporudur (Yayman, 2008: 159-166). Aynı yıl hazırlanan 

bir başka rapor olan Chailloux-Dantel Raporu, personel konusunda geniş ifadelere 

yer vermesine karşın mahalli düzenlemelere değinmeyen bir başka reform Raporu 

olarak düzenlenmiştir.  

Yukarıda verilen ve yabancı uzmanlara hazırlatılan bu raporların birçok alanda 

eleştirel yaklaşımları bulunmakta fakat yerel olarak düzenlemelere yer vermedikleri, 

verseler dahi bunların ayrıntılı olmadıkları gözlemlenmiştir. Bu durumda o 

dönemlerin yönetim anlayışı olan devletçilik anlayışının kırılmaya çalışıldığı fakat 

kırılmaların liberal politikalar aracılığıyla olacağı, yerelleşmenin ise arka planda 

tutulduğu anlaşılmaktadır.  
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İlk defa Türk uzmanların da içinde bulunduğu, İdari Reform ve 

Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor 1961 yılında hazırlanmıştır. Bu rapor adından 

da anlaşılacağı üzere bir ön rapor olup, Türkiye’de yapılacak bir idari reform 

çalışmasının kapsamının nasıl gerçekleştirilebileceğini dile getirmiştir (Yayman, 

2008: 220). Bu Rapor’dan sonra oluşturulan Mook Raporu (1962), Fisher Raporu 

(1962), Podol Raporu (1963) gibi raporlar da daha önceki raporlarda olduğu gibi 

yerel yönetimler üzerine düzenlemelere rastlanmamıştır.  

Bilinirliği yüksek olan ve Türkiye Cumhuriyeti İdari Tarihi’nde önemli bir yere 

sahip olduğu iddia edilen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi, kısa adıyla 

MEHTAP Raporu (1963), merkezi idareyi ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Buna ek 

olarak, yerel yönetimler konusunu da içermesi yönünden önemli bir Rapor’dur. 

Planlı dönemde, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesini amaçlayan en önemli 

girişim MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilat Araştırma Projesi)’dir. Bu 

araştırmada, “Merkezi kuruluşlar ile merkezi hükümet teşkilatının taşra birimleri ve 

mahalli idareler arasında görev dağılımı, mahalli idarelerin yetkileri, kaynakları ve 

teşkilatlanması konuları çok önemli bir inceleme alanı teşkil etmektedir. Bu konular 

ayrı ayrı ele alınıp incelenmelidir” sonucuna ulaşılmış; mahalli idarelerin yapısal 

sorunları ile bu idarelerin merkezi idare ile olan ilişkilerinin ayrı ayrı irdelenmesi 

gerektiği hususuna vurgu yapılmıştır (Urhan, 2008: 87).  

Son olarak 1991 yılında oluşturulan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA 

Raporu), Türkiye’de kamu yönetimi reformunun anlaşılabilmesi için önemli bir yere 

sahiptir. Bu Rapor’un amacı; “Kamu hizmeti gören merkezi yönetimin merkez ve 

taşra örgütü ile yerel yönetimleri etkili, süratli, ekonomik, verimli ve nitelikli hizmet 

görecek bir düzene kavuşturmak; kamu yönetiminin gelişen çağdaş şartlara uyumunu 

sağlamak,; kamu kuruluşlarının amaçlarında, görev, yetki ve sorumluluklarında ve 

bunların bölüşümünde, örgüt yapılarında, personel sisteminde, kaynaklarında ve bu 

kaynakların kullanış biçimlerinde, yöntemlerinde, mevzuatında, haberleşme ve 

halkla ilişkiler sistemlerinde var olan aksaklıkları ve eksiklikleri tespit etmek ve bu 

konularda yapılması gerekenleri incelemek ve önermektir” şeklinde belirlenmiştir. 
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KAYA Raporu’nda yerel demokrasinin işlemesine ilişkin sayılabilecek önemli 

konulara yer verilmiştir. Bunlar (KAYA Raporu, 1991: 184; Çitçi, 1996: 12-13):  

“Hemşerilerin hemşeri olma sıfatıyla, yerel yönetim birimlerinin kesinleşmesi 

kararlarına karşı idari yargıda iptal davası açma hakkının tanınması; yerel yönetim 

meclislerinin kimi konularda zorunlu olarak kimi konularda da isteğe bağlı olarak, 

kamuoyuna başvurabilmesi; belediye meclisi seçimlerinde seçim çevresinin mahalle 

olması, mahalle örgütüne sosyal, kültürel alanda ve kimi kent hizmetleri açısından 

işlev verilerek canlı bir birim niteliği kazandırılması; belde halkının belde yerel 

yönetimlerine katılımını arttırmak ve yönetimle halk arasındaki iletişimi geliştirmek 

açısından belediye meclisi seçimlerinde seçim çevresinin mahalle olması; belediye 

meclisi ve halk arasındaki, ilişkilerin canlı ve sıcak tutulması için meclis kararlarının, 

görüşme tutanaklarının açık olması ve isteyene verilmesi; meclis gündeminin halka 

önceden duyurulması; karar özetleri yerine meclis kararlarının yayınlanması” 

şeklinde özetlenebilmektedir.  

Görüldüğü üzere bütün raporlarda, kamu yönetimi bir bütün olarak 

değerlendirilmiş ve çok kısıtlı konularda özel olarak yerel birimlere değinilmiştir. Bu 

yönüyle, büyükşehir sisteminin mevcut durumunun ayrıntılı olarak idari reform 

raporlarında gözlemlenmesi pek mümkün olmamıştır.  

1.2.4. Kalkınma Planlarında Büyükşehir Belediye Sistemi 

Bu bölümde 1960’lı yıllardan bu güne kadar Türkiye’de hazırlanan Kalkınma 

Planları’nın büyükşehir belediye yönetimleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Özellikle 1984 yılı öncesi kalkınma planlarında büyükşehir yönetimine işaret edecek 

planlamaların olup olmadığı, sonraki kalkınma planlarının gerçekleştirilmesinde 

büyükşehir yönetimlerine ne kadar yer verildiği ve planlanan ile gerçekleşen 

arasındaki ilişki kısaca değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963-1967 yıllarını kapsayan bir süreci 

planlamıştır. Planda, merkezi hükümetin daha ön planda olacağı ve düzenlemelerin 

mahalli idarelerden daha çok merkez üzerine yoğunlaşacağı belirtilmiştir (DPT, 

1963: 80). Bu sebeple, Plan’da büyükşehirlerle ilgili ayrıntılı düzenlemeler 



42 

 

bulunmamaktadır. Buna karşın, nüfusun artışı ve köyden kente göçün sonuçları 

olarak şehirleşmedeki artışın yeni düzenlemelere sebep olacağı ve bu konuda yeni 

önlemler alınması gerektiği konusuna değinilmiştir (DPT, 1963: 64). Plan’da, 

büyükşehirlerden büyükşehir bölgeleri olarak bahsedilmiştir. Ayrıca, nüfusun ve 

iktisadi çalışmaların aşırı derecede toplandığı ve bunun sonucu olarak birçok konuda, 

nüfusun ve iktisadi çalışmaların daha dengeli bir şekilde dağıtımını sağlayacak 

araçlar araştırılmasının gerekliliğine yer verilmiştir (DPT, 1963: 474).  

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)’nda, büyükşehirler ile ilgili 

konular çeşitli alanlar ile sınırlı kalmıştır. Bu konulardan biri, nüfus kriterine göre 

farklı büyüklükteki belediyelerin aynı görevlerle yüklü olması ve aynı şekilde 

teşkilâtlanmasının yanlış bir uygulama olmasıdır (DPT, 1968: 268). Bu ifadeler ile 

büyükşehirlere yönelik bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğuna işaret edilmiştir. 

Bir diğer konu ise, şehirleşme başlığı altında çeşitli ifadeler ile büyükşehirlerin 

sayılarının artmasıdır (DPT, 1968: 269). Ayrıca, kasabaların, şehirler ile köyler 

arasında bir ara kademe olarak yer aldığı, bu kademenin şehrin gelişme yönündeki 

etkisinin yayılmasını sınırladığı da ifade edilmiştir (DPT, 1968: 269). Son olarak 

Plan’da, belediyelerin finansmanının görevli oldukları konuları icra etmeye yetecek 

düzeyde olmadığı bu sebeple buna da çözüm bulunması gerektiği de dile 

getirilmiştir.  

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)’nda, büyükşehirlerle ilgili en 

çok ele alınan konu yine nüfus sorunudur. İlerleyen yıllarda nüfusun hızla artacağı, 

kentlerin kaldırabileceklerinden daha fazla göç alacakları, bu sebeple planlamanın bu 

durum göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği belirtilmiştir (DPT, 1972: III-

IV). Ayrıca Plan’da, farklı birçok başlık altında, büyük kentlerin aşırı göç 

çekmesinden dolayı sorunların olduğu buna karşın, planlı kalkınmanın göçlerle aynı 

paralel düzenlemeleri içermediği eleştirilmiştir (DPT, 1972: 93-94). Merkezin 

kırsalda yaşayan halka hizmet götürmede yetersiz kaldığı, bu sebeple yerel 

yönetimlere yönelik düzenlemenin yapılması gerektiği de not düşülmüştür (DPT, 

1972: 113). Özellikle büyük kentlerin başlıca sorunu olan altyapı, mali ve imar 

planlaması konularının çözülmesi için yeni birimlerin kurulması ve diğer birimlerle 
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koordineli çalışılmasının sağlanması gündeme getirilmiştir (DPT, 1972: 633-634). 

Bu Plan’da, büyükşehirlerle ilgili öne çıkan sorun alanları; hızla artan nüfus, 

sanayileşmeye duyulan ihtiyaç, iç göçlerin belirli bölgelerde yığılması, altyapı 

sorunları, metropoliten planlamanın geliştirilmesi, konut sorunu, 

gecekondulaşmadaki artış, iş imkanlarının yetersizliği, arsa değerlerindeki artış, 

çevre kirlenmesi, şehiriçi ulaşım sorunu ve son olarak da yeşil alan sorunu (Yemen, 

2015: 1005) şeklinde özetlenebilmektedir.  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu’nun (1984) Türk Hukuk Sistemi’ne dahil edilmesinden bir önceki 

plan olması nedeniyle bir hazırlık aşamasını içermesi beklenmiştir. Bu Plan’da da 

büyükşehirlerle ilgili en çok gündeme gelen konu, nüfus olmuştur. Nüfus dışında, 

tarım ve sınaileşme konuları bir sorun alanı olarak ele alınmıştır. Metropoliten 

alanlara yönelik yeni bir yönetime ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir (DPT, 1979: 81-

82). Mevcut belediyelerin, hızlı ve düzensiz kentleşmeye karşı yeterince 

finansmanının olmaması, konut, toplu taşıt, güvenlik gibi sorunların boyutunun 

belediyelerin sınırlarını aşması (DPT, 1979: 161) gibi olgular, yeni bir yönetimin 

kurulmasında zorunluluk hali olarak düşünülmüştür. Büyükşehir belediyelerinin 

kurulmasında bir altyapı düzenlemesi olarak görülebilecek “kentsel yerleşmelerin 

niteliklerine göre yerel yönetim biçimlerinde farklılaşmalara gidilirken, özellikle 

metropoliten alanlarda kendilerine özge yerel yönetim birimleri kurmaları 

sağlanacaktır” (DPT, 1979: 296) ifadeleri, Plan’ın incelenmesindeki hazırlık 

beklentisinin karşılandığını göstermesi açısından önemlidir.   

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), büyükşehir belediye yönetim 

deneyiminin ilk yansıması olması açısından önemlidir. Fakat Plan’ın genel içeriğine 

bakıldığında, özel bir başlıkla büyükşehir belediyelerine yönelik bir 

değerlendirmenin yapılmadığı görülmektedir. Diğer planlarda büyükşehirlerin 

sorunlarına yönelik sürekli tekrarlanan konulara ek olarak bu Plan’da, sağlık ve 

sosyal hizmet konuları da dile getirilmiştir. Sağlık hizmetleri konusunda, büyük 

şehirlerde birikmenin önlenmesi (DPT, 1984: 152), sosyal hizmetler konusunda ise, 

hem büyükşehirlerde hem de gecekondu bölgelerinde ihtiyaç duyulan rehberlik ve 
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yaygın eğitim çalışmalarının sunulması (DPT, 1984: 156) planlamaya dahil 

edilmiştir. Büyükşehirlerin daha da büyümesinin önüne geçilmesi için önlemler 

alınması hedeflenmiştir (DPT, 1984: 162-168). 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), büyükşehir belediyelerinin 

uygulamadaki durumunun ortaya konulması açısından beklentiler oluşturan bir 

planlama dönemidir. Plan’da, büyükşehirlerle ilgili düzenlemelerin olduğu her 

kısımda, mutlaka diğer planlarda sayılan sorun alanları tekrarlanmış ve bu sorunların 

çözülmesi için gerekli önlemlerin alınacağı belirtilmiştir. Fakat mevcut büyük 

kentlerde, sorunların daha artacağı öngörülmüştür (DPT, 1989: 315). Büyükşehir 

belediyelerinin sınırları içerisinde planlama yapılması için ayrı bir birime ihtiyaç 

duyulduğundan bahsedilmiştir. Sorunun çözümü için, metropoliten alan idarelerinin 

oluşturulmasının sağlanması, bu alanlarda sosyal ve teknik altyapı hizmetlerindeki 

eksiklerin giderilmesi hedeflenmiştir (DPT, 1989: 318). Plan’da, büyükşehirlerin 

gelirleriyle ilgili sunulan verilerle geçmiş dönem analizleri yapılmış (DPT, 1989: 

340) ve bu veriler ışığında büyükşehirlerin ihtiyaçlarının ilave ek gelirlerle 

giderilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir. Daha önceki planlarda da, temel amaç olarak 

büyükşehir statüsündeki illerin sorunlarının artmasının önüne geçilmesi için gerekli 

önlemler alınacağı düzenlenmiştir. Fakat sorunlar çözülmemiş, artarak devam 

etmiştir.  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), büyükşehir yönetimlerine özel 

bir yer ayırması ve konuyu geniş bir perspektiften alması açısından daha önceki 

planlardan ayrışmaktadır. Plan’da öncelikle büyükşehir belediyelerinin mevcut nüfus 

durumlarına yer verilmiştir (DPT, 1995: 15). Temelde, metropollerin sorunları, açık 

işsizlik, arazi spekülasyonu ve yanlış yapılanma, enerji ve su yetersizliği, çevre 

kirliliği ve kent içi ulaştırma güçlükleri (DPT, 1995: 171) şeklinde sıralanmıştır. 

Nüfus sorunlarının nedenleri üzerinde durulmuş ve neden büyükşehirlerde 

yığılmaların olduğu üzerinde durulmuştur (DPT, 1995: 17). Mahalli idarelerin idari 

ve mali yönden güçlendirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. İl, ilçe, belediye ve 

büyükşehir belediyesi kurulmasında, hizmetlerin sunulmasında optimum büyüklüğü 

sağlayacak düzenlemelere olan ihtiyacın arttığı, mahalli idarelere kendi mevzuatı ile 
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verilen görevlerin zamanla merkezi idare tarafından yürütülmeye başladığı ve bu 

durumun kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin azalmasına sebep olduğu ifade 

edilmiştir (DPT, 1995: 124). Büyükşehirlerin ulaşım sorunlarının çözümünde nazım 

plan kararlarına duyulan ihtiyaçlar ve içme suyu gibi sorunlar da tekrar dile 

getirilmiştir (DPT,1995: 157). Ayrıca, büyükşehirlere aktarılan payların artmasının 

diğer illerin büyükşehir olma talebini arttırdığı yönündeki görüş bu Plan’da 

tekrarlanmıştır (DPT, 1995: 126). Büyükşehirlerdeki konutların yarıdan fazlasının 

gecekondu ve ruhsatsız konut halini alması (DPT, 1995: 172), bu kentlerin ekonomik 

taşıma kapasitesi ile dengelenememesi sonucunda ise, özellikle genç işsizliğin ve 

suça eğilimin artması da (DPT, 1995: 173) sorun alanları olarak belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda, sayılan sorunların çözülerek, ülkede çağdaş bir yaşam düzeyine 

ulaşılabilmesi için, büyükşehirlerden başlanılarak kentsel altyapı ve çevrenin dünya 

standartlarına yükseltilmesi (DPT, 1995: 175) hedeflenmiştir.  

Yukarıda verilen bazı düzenlemelerin yanında, Metropollerle İlgili 

Düzenlenme başlığı altında, amaçlar, ilkeler ve politikalar ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir (DPT, 1995: 185-187). Bu düzenlenmeler, çalışmanın kısıtlarından 

dolayı burada ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Fakat Plan’da, metropollerle ilgili 

düzenlemeler yapmak ve var olan aksaklıkları gidermek amacıyla değişiklik 

yapılacak hukuki metinlerden bahsedilmiştir3. Son olarak bu Plan’a dair bir 

değerlendirme yapılacak olursa, daha önceki planlarda yer alan sorunlar ve çözüm 

önerileri bu Plan’da daha ayrıntılı ve gerçekçi şekilde yeniden ele alınmıştır 

denilebilir.   

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), 5216 Sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu’nun çıkarılmasından önceki dönemde hazırlanması açısından 3030 

Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun eksikliklerini, sorun alanlarını, reforma 

ihtiyaç duyulma sebeplerini daha net bir şekilde ortaya koyması beklenmiştir. 

Metropollerin sorunları, daha önce defalarca sayıldığı gibi bu Plan’da da uzun uzun 

ve aynı şekilde sayılmıştır (DPT, 2000: 62). Sorunların niteliği ve çözüm 

                                                             
3 Metropollerle ilgili hukuki ve kurumsal düzenlemelerin ayrıntılı tablosuna ulaşmak üzere bkz. (DPT, 
1995: 305), ( http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/vii/plan7.pdf   ) 
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önerilerinde bir değişim olmamakla birlikte daha önceki planlardan farklı olarak ilk 

defa Marmara bölgesi dışındaki bölgeler (İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri) için 

bir planlama yapılması öngörülmüştür (DPT, 2000: 63). Metropollerin, sadece kendi 

içlerinde sorunlarının çözülmesinin yeterli olmayacağı, çevre illeri de kapsayacak 

şekilde bir bütün olarak ele alınması gerektiği belirtilmiştir (DPT, 2000: 64). 

Metropollerin bir sorun alanı olarak görülmesinden çıkılması ve ihtiyaçlarının neler 

olduğunun tespit edilmesine yönelik düşünce yapısı (DPT, 2000: 64), bu Plan’ı daha 

öncekilerden ayıran bir yön olarak değerlendirilebilir. Bu Plan’da beklenenin aksine, 

büyükşehirlerle ilgili ayrıntılı bir başlık ve düzenleme bulunmadığı gibi farklı çözüm 

önerileri ve sorun alanları da ele alınmamıştır.  

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) (Yedi Yıllık Kalkınma Planı), 

büyükşehirlere ile ilgili ilk olarak, toplu taşıma sorununu ele almış ve bu sorunun 

çözümü için, projelerin yapımına Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 

başlanan çeşitli ulaşım uygulamalarının üzerinde çalışıldığı ve kısa sürede bitirileceği 

belirtilmiştir (DPT, 2006: 28). Buna ek olarak, bir önceki Plan döneminde yürürlüğe 

giren yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler sayesinde yerel yönetimlerin 

kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukların arttırıldığı ve başta az gelişmiş 

bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin 

geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı ifade 

edilmiştir (DPT, 2006: 47). Plan’ın yapıldığı 2005 yılında KHGM’nin (Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü) kapatılmış ve iskânla ilgili görevleri Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığına, köylere ilişkin diğer görevleri ise İstanbul ve Kocaeli illerinde 

büyükşehir belediyelerine (büyükşehir sınırları il sınırlarında olduğu için), diğer 

illerde ise il özel idarelerine devredilmiştir. Bu Plan dönemi bitmeden, 2012 yılında 

yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile birlikte 30’a yükselen büyükşehir 

belediyelerinin tamamı için, daha önce sadece Kocaeli ve İstanbul için geçerli olan 

bu durum, geçerli hale gelmiştir (DPT, 2006: 49). Bu yönleriyle Plan için, 

büyükşehirlere yönelik düzenlemeler içinde belli konularda daha öncekilerden 

ayrıştığı görüşü oluşsa da, çok fazla değişimi içerisinde barındırdığı 

düşünülmemektedir.  
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Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), içinde bulunulan bu dönemi 

kapsaması açısından sonuç odaklı değil daha çok başlangıç ve süreç odaklı ele 

alınmıştır. Bu Plan’ın hazırlanmasındaki yetkili birim, diğerlerinden farklı olarak 

2011 yılında kurulan Kalkınma Bakanlığı’dır. Plan’da büyükşehirlere yönelik özel 

bir bölüm hazırlanmamıştır. Yönetişim kavramı, ilk defa bu Plan’da isim olarak yer 

bulmuş ve büyükşehirlerle ilişkisi açısından düzenlemeye konu olmuştur (Kalkınma 

Bakanlığı, 2013: 118). Bu Plan’da da, diğerlerinde olduğu gibi en çok nüfus konusu 

üzerinde durulmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 119). Kalkınmanın ekonomik 

boyutuyla ilgili, metropollerin geliştirilmesinin sağlanması en çok vurgulanan 

hedeflerden biri olmuştur. Türkiye’de üretimin, yine metropoller ve nüfusu 1 

milyonu geçen illerde yoğunlaştığı fakat üretimden çok hizmet ve sanayi 

sektörlerinin ön plana çıktığı vurgulanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 121-122). 

Bu durumun metropoller açısından çözümü için Anadolu’daki büyükşehirlerin çok 

yönlü olarak güçlendirilmesi önerilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 122).  Ayrıca, 

büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, diğer illerde de ulaşım sorunlarının çağın 

gereklerine ve imkanlarına göre çözümü için teknolojik uygulamaların denendiği 

belirtilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 90). Ve daha önceki planlarda, 

büyükşehirler ile ilgili sorun alanı olarak görülmeyen gayrimenkul sorunları ele 

alınmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 126).  

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun’a 

bu Plan’da şu şekilde yer verilmiştir: “2012 ve 2013 yıllarında yapılan dü-

zenlemelerle büyükşehir belediye sayısı 30’a yükselmekte, büyükşehir belediye 

sınırları il mülki sınırları ile bütünleştirilmekte, büyükşehirlerdeki il özel idareleri ile 

büyükşehir sınırları içerisindeki belde belediyeleri ve köyler kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, 2011 yılı ADNKS4 sonuçlarına göre büyükşehir belediyesi dışındaki illerde 

nüfusu 2 binin altındaki belediyeler köye dönüştürülmekte ve genel bütçeden 

belediyelere aktarılan paylar yeniden düzenlenmektedir. 2014 yılı mahalli idare 

seçimleri sonrasında toplam belediye sayısının 1.395’e düşmesi ve toplam nüfusun 

yüzde 90’ından fazlasının belediye sınırları içerisinde kalması beklenmektedir” 

                                                             
4 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 
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(Kalkınma Bakanlığı, 2013: 131-132). Ayrıca Bu Kanun’da 6360 öncesi ve sonrası 

belediye sayılarına yönelik bir tabloya da yer verilmiştir.  

Tablo 4- 6360 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası Belediye Sayıları 

 Mevcut 
Durum (2013) 

İlk Yerel Seçimlerde Esas 
Alınacak Durum (2014) 

Büyükşehir Belediyesi 16 30 
Büyükşehir İlçe Belediyesi 143 519 
İl Belediyesi 65 51 
İlçe Belediyesi 749 400 
Belde Belediyesi 1.977 395 
Toplam Belediye 2.950 1.395 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, (2013: 132).  

2012 sonrası büyükşehir sayısının 30’a yükselmesi, beraberinde bazı konuların 

kanunlar çerçevesinde tekrar düzenlenmesini gerektirmiştir. Onuncu Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda, bu yeni durumla ilgili yapılması planlanan düzenlemelerden 

biri, personel konusudur (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 133). 6360 Sayılı Kanun 

sonrasında, kırsal kalkınma kavramının anlamının genişlediği, büyükşehir 

belediyelerinin ve bunların ilçe belediyelerinin de bu kavramın kapsamına eklendiği 

belirtilmiştir. Bu durum Plan’da, yerel düzeyde kırsal kalkınmanın kurumsal 

kapasitesinin güçlenmesi olarak değerlendirilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 134).  

Sonuç olarak, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’na kadar, uzun bir süreci 

kapsayan büyükşehir macerası, genellikle kendini tekrarlayan, köklü çözümler 

bulunmayan, sürekli altyapı, nüfus, ulaşım, konut, markalaşamama, tanınırlıkta 

sorunlar, ekonomik sorunlar, eşgüdüm sorunu, yasal düzenlemelerde yaşanan hızlı 

dönüşümler vb. gibi birçok sorun alanıyla Plan’ların içeriğinde ele alınan konular 

olmuştur. Son ve uygulamadaki Plan’da diğerlerinden farklı olarak daha sistematik 

bir çözüm arayışına girildiği ve diğer planlara göre bu Plan’ın çözüm noktasında 

daha umut vaat edici olduğu düşünülmektedir (Yemen, 2015: 1021).  

1.2.5. 3030 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

Büyükşehir belediyelerinin kurulmasının nedenleri, çalışmanın birçok farklı 

yerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 

yaklaşık 60 yıl sonra 1982 Anayasası ile Türk İdare Sistemi’ne giren büyükşehir 
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belediyelerinin ilk kanunu 3030 Sayılı ve 1984 tarihli Büyükşehir Belediye 

Kanunu’dur. Bu Kanun, büyükşehir belediye deneyimi olarak ilk olması ve yakın 

zamana kadar (2004 yılına kadar) yürürlükte bulunması nedeniyle değerlendirilmeye 

alınması gereken önemli bir düzenlemedir.  

Öncelikle Kanun’un içeriğinde bulunan amaç kısmına yer verilecek olursa, 

3030 Sayılı Kanun’un amacı, büyükşehir belediyeleri yönetiminin hukuki statüsünü, 

hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak bir 

şekille düzenlemektir (3030 Sayılı Kanun, Madde 1). Bu amaç ile Kanun’un genel 

çerçevesi çizilmiştir. 

Kanun’un ikinci maddesinde, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin 

kuruluş, görev ve yetkilerine, merkezi idare ve diğer mahalli idareler ile 

münasebetlerine dair esas ve usullerin varlığı ele alınmıştır (3030 Sayılı Kanun, 

Madde 2 ). 

Yürürlüğe giren ilk Büyükşehir Belediye Kanunu olması sebebiyle içeriğinde, 

özelikle bazı kavramların açıklaması yapılmıştır. Büyükşehir; belediye sınırları 

içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri, İlçe belediyesi ise; büyükşehir belediye 

sınırları içinde kalan ilçelerle kurulan belediyeleri ifade eder (3030 Sayılı Kanun, 

Madde 3). 

Kanun’un 4. maddesinde büyükşehirlerde, büyükşehrin adı ile bir "büyükşehir 

belediyesi", büyükşehir dahilindeki ilçelerde ilçelerin adını taşıyan "ilçe belediyeleri" 

kurulması düzenlenmiştir. Merkez ilçeler bu Kanun’un uygulanması bakımından ayrı 

bir ilçe sayılarak ve bu ilçenin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısmında "merkez 

ilçe belediyesi" adı ile bir belediye kurulması da belirtilmiştir (3030 Sayılı Kanun, 

Madde 4) 

Büyükşehir belediyelerinin sınırlarına yönelik düzenlemeler, Kanun’un ilk 

maddelerinden olan 5. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre, büyükşehirlerin sınırları 

ismini aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırları olarak kabul edilmiştir. İlçe 
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belediyelerinin sınırları ise, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan 

kısımlarının sınırlarıdır. 

Ayrıca bu maddede yargısal bir düzenlemeye de yer verilerek, büyükşehir 

belediyesi bulunan ilçelerde, o ilin adı ile anılan mahkemeler ile büyükşehir 

belediyesi sınırları içindeki ilçelerin adı ile anılan mahkemelerin yargı çevreleri, ilçe 

sınırlarına bakılmaksızın, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir (3030 Sayılı Kanun, Madde 5). 

 Kanun’un 6. Maddesi görevler konusunu düzenlemektedir. Bu maddenin 

birinci (A) bölümünde, büyükşehir belediyelerine ait görevler sıralanmıştır. 5216 

Sayılı Kanun’da sayılan görev ve yetkilerden daha dar kapsamlı olduğu ve çeşitli 

farklılıkların bulunduğu öncelikle belirtilmelidir. 3030 sayılı Kanun’un 6/a bendinde; 

“Büyükşehir yatırım plan ve programlarını yapmak” gibi bir görev tanımı 

bulunurken, 5126 sayılı Kanun’un 7/a bendinde bu görevlere stratejik planlar 

yapmak da eklenmiştir.  

Aynı Kanun’un 6/b bendinde, nazım planları ile ilgili düzenlemeler yer 

almaktadır. Bu düzenlemeye göre, nazım planlarının yapılması, yaptırılması, 

onaylanması ve denetlenmesi düzenlenirken, 5216 Sayılı Kanun’un 7/b bendinde bu 

görev ve yetkilerin içeriği genişletilmiş ve ölçek sınırı getirilmiştir. 5216 Sayılı 

Kanun’un içeriğine yer verilen ilerleyen bölümlerde ilgili madde ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 

Büyükşehir belediyelerinin ulaşımla (meydan, bulvar, cadde ve anayolları 

yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği 

trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek Yolcu ve yük terminalleri, 

katlı otoparklar yapmak yaptırmak, işletmek veya işlettirmek) ilgili görev ve yetkileri 

3030 Sayılı Kanun’un 6/c ve 6/d bentlerinde düzenlenmiştir. 5216 Sayılı Kanun’un 

7/f, 7/p ve 7/g bentlerinde ve çeşitli başka bentlerde ulaşım konusu, daha ayrıntılı 

olarak tekrar düzenlenmiştir.  
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3030 sayılı Kanun’un 6/e bendi, çevre sağlığı konusunda büyükşehir 

belediyelerinin görev ve yetkilerini içermektedir. Bu görev ve yetki 5216 Sayılı 

Kanun’la tekrar düzenlenmiştir. İki Kanun’da da (3030 Sayılı Kanun 6/f ve 5216 

Sayılı Kanun 7/m, 7/n, 7/o, 7/v) sosyal devlet anlayışıyla spor ve kültür faaliyetlerine 

yönelik görev ve yetkiler tanımlanmıştır.  

Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkilerine yönelik 3030 sayılı Kanun’un 

6/g bendi, altyapı hizmetlerini; 6/h bendi, gıda güvenliğini sağlama faaliyetlerini; 6/i 

bendi, defin hizmetlerini; 6/j bendi, çöp ve sanayi atıkları konusunu; 6/k bendi, bina, 

cadde sokak, yol ve bulvarların isimlendirilmesi ve numaralandırılması işlemlerini; 

6/l bendi, haller ve mezbahalar konusunu; 6/m bendi, itfaiye hizmetleri ile ilgili 

konuları; 6/n bendi, ilçeler arasındaki ihtilaflarda koordinasyonun sağlanması 

hizmetlerini; 6/o bendi, ortak yatırım ve finansman hizmetleri konusunu; 6/p bendi, 

belediyece işletilen alanlardaki zabıta hizmeti ve ruhsat verme işlemleri konusunu; 

6/r ve 6/s bentleri, “engelsiz yaşam” anlayışına yönelik sunulması gereken hizmetler 

konusunu içermektedir.  

Yine aynı maddenin ikinci bölümünde (B), A fıkrası dışında kalan bütün 

görevler, (A) fıkrasının (f) ve (l) bentlerindeki görevlerden hangilerinin ilçe 

belediyelerince de yapılabilirliğinin yönetmelikle düzenlenmesi ve bu görevler 

yerine getirilirken Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması gibi 

konular ilçe belediyelerine ait görevler olarak düzenlenmiştir. 5216 Sayılı Kanun’da 

ise ilçe ve ilk kademe belediyeleri şeklinde bir ifade ile yukarıda verilen 

hizmetlerden daha geniş kapsamlı bir görev silsile tanımlanmıştır.  

Hizmetlerin dağılımı esasları konusu, Kanun’un birkaç maddesinde yer 

almıştır. Bu maddelerden biri 7’nci, maddedir. Bu maddeye göre,  büyükşehir 

belediyeleri 6’ncı maddenin (A) fıkrasında sayılan hizmetleri; mali ve teknik 

imkanları ile nüfus ve hizmet alanını dikkate alarak, bu hizmetlerden istifade edecek 

ilçe belediyeleri arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. Ayrıca, ilçe 

belediyelerine ait görevlerden bir veya bir kaçı mali külfeti kendilerince karşılanması 
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ve talepte bulunmaları kaydıyla büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak 

ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesince yapılabilecektir. 

Büyükşehirler dahilinde bulunan alt yapı hizmetleri ile kara ve deniz 

taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir 

belediye başkanının başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve 

kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir "Alt Yapı Koordinasyon Merkezi" ile bir 

"Ulaşım Koordinasyon Merkezi" kurulması düzenlenmiştir. Bu yeni oluşumlarla 

ilgili, ilçe belediye başkanlarının kendi görev sahalarını ilgilendiren konuların 

görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye sıfatıyla katılabilecekleri 

belirtilmiştir. 

Aynı madde altında kurulması kanuni altyapıya kavuşturulan Alt Yapı 

Koordinasyon Merkezi’nin görevlerinden biri, kamu kurum ve kuruluşlarınca 

büyükşehir dahilinde yapılacak alt yapı yatırımları için Kalkınma Planı ve Yıllık 

Programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program 

haline getirmektir. Bu kesin programlarda, birden fazla kurum ve kuruluşça aynı 

anda yapılması gerekenler "Ortak Program" aracılığıyla yapılacaktır. Ortak programa 

alınan alt yapı hizmetleri için Devlet, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının 

bütçelerine konulan ödeneklerin Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nde teşekkül 

ettirilecek "Alt Yapı Yatırım Fonu"na aktarılması da bu oluşumla ile ilgili yapılan bir 

başka düzenlemedir. Maddenin devamında Ortak programa alınmayan yatırımlar ile 

ilgili mali düzenlemeler bulunmakta olup, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 

ulaşımla ilgili görevlerine de ayrıntılı yer verilmiştir. Bu maddede son olarak, ilçe 

belediyesi ve büyükşehir belediyesi arasında, mali durumu yetersiz ilçe 

belediyelerine büyükşehir belediyesince mali yardımda bulunulabileceği ifade 

edilmiştir.  

8’inci madde, Hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetleri içermektedir. Buna göre, 

büyükşehir ve ilçe belediyeleri, görevli oldukları konularda, 1580 sayılı Belediye 

Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile belediyelere tanınan hak, yetki, imtiyaz 

ve muafiyetlere sahip hale getirilmiştir.  



53 

 

Günümüzde de olduğu gibi, ilk Büyükşehir Belediye Kanunu olan 3030 Sayılı 

Kanun’da da büyükşehir belediyesinin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar;    

"Büyükşehir Belediye Meclisi", "Büyükşehir Belediye Encümeni" ve "Büyükşehir 

Belediye Başkanı" dır. Bu organların ve organların üyeleri hakkında görevleri ile 

ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, İçişleri Bakanı, 

geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar bu organları veya organların üyelerini 

görevden uzaklaştırabilir (3030 Sayılı Kanun, Madde 9).5 Büyükşehir belediye 

organlarıyla ilgili 3030 Sayılı Kanun’un 10, 11 ve 12’inci maddeleri büyükşehir 

belediye meclislerini, 13’üncü maddesi büyükşehir belediye encümenliğini, 14, 15 ve 

16’ıncı maddeleri de büyükşehir belediye başkanlığı konusunu içermektedir. 

Büyükşehir belediye organlarının görev ve yetkileri bu Kanun’da olduğu gibi 5216 

sayılı Kanun’da da aynı şekilde sayılmıştır. Bu sebeple burada ayrıntılı bir şekilde 

tekrar yer verilmemiştir.  

Büyükşehir belediyesinde idari teşkilat, genel sekreterin yönetiminde daire 

başkanlığı, müdürlük, şeflik ve memurluklardan oluşmaktadır. Birimler, hizmet 

gereklerine göre, büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı 

ile kurulmaktadır. Daire başkanları ve diğer personel büyükşehir belediye başkanınca 

atanmaktadır. Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarına giren konularda, 

büyükşehir belediye başkanlığına istişari mahiyette görüş bildirmek üzere büyükşehir 

belediyesi danışma kurulu kurulabilmekte ve kurulun üye sayısı 10 geçmeyecek 

şekilde oluşturulabilmektedir (3030 Sayılı Kanun, Madde 17).  

Büyükşehir belediyesinin gelirleri konusuna 18’inci maddede yer verilmiştir. 

Bu gelirlerden en büyük pay merkezi idarece İller Bankası aracılığıyla gönderilen 

paydır (18/a). BŞB’nin bulunduğu il merkezinde yapılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri 

Tahsilat toplamından verilen %3 pay (18/b),6 elektrik ve havagazı tüketim vergisi ile 

                                                             
5    (Ek: 20/6/1987 - 3394/2 md.; İptal: Ana. Mah.`nin 13/6/1988 tarih ve E.1987/22, K. 1988/19 sayılı 
Kararıyla; Yeniden ek: 4/7/1988- KHK - 335/2 md., İptal: Ana. Mah.`nin 8/2/1989 tarih ve E. 
1988/38, K. 1989/7 sayılı kararı ile) 
6 (1) Bu bend hükmünün, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7 nci fıkrasının (a) 
ve (b) bendleri için, 1999 Mali Yılında uygulanmayacağı; 29/6/1999 tarih ve 4393 sayılı 1999 Mali 
Yılı Bütçe Kanununu 71/b-(6) nolu fıkrası ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.: 27/12/1997 23213 Mük.) 
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temizleme ve aydınlatma harcının % 50`si (18/c), BŞB tarafından sunulan 

hizmetlerden elde edilen vergi, resim ve harçlar (18/d), ilanlar konusunda yapılan 

görev ve yetkilerden elde edilen gelirler (18/e), ilgili Kanun’da (2464) belirtilen 

esaslara göre alınacak katılma payları (18/f), kamu yardımları (18/g), borç, tahvil ve 

hisse senedi gelirleri (18/h), bağışlar (18/i), taşınır ve taşınmaz mal gelirleri (18/j), 

hizmet karşılığı alınan paralar (18/k), iktisadi teşebbüslerin hasılatından alınan 

hisseler (18/l), diğer gelirler (18/m) şeklinde BŞB’lerin gelirleri, ilgili maddenin 

çeşitli bentlerinde sayılmıştır. Ayrıca 18/b bendinde geçen %3’lük payın Bakanlar 

Kurulunca % 6 oranına kadar artırılabileceği de belirtilmiştir.  

Büyükşehir belediyesinin giderleri konusunda ilgili Kanun’un 19’uncu 

maddesinde yer verilmiştir. Bu giderler; kanunlardan doğan hizmet ve görevlerin 

gerektirdiği harcamalar (19/a), bağlı kuruluşlara verilecek sermaye ve yapılacak 

yardımlarla ortaklıklara katılma payları (19/b), büyükşehir belediyesi mallarının 

vergi, resim, harç ve sigorta giderleri (19/c) ve diğer giderlerdir (19/d).  

Büyükşehir sınırlarındaki bütün hizmetlerin, Devlet Kalkınma Planı’nın ilke, 

hedef ve sürelerine uygun olarak yapılacak plan ve programlara göre yürütüleceği, 

bütçe hazırlama ve uygulama konusunda, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili 

hükümleri uygulanacağı ve büyükşehir belediyelerinin bütçeleme konusuna ilgili 

Kanun’un 19-21’inci maddeleri arasında denilmiştir. Ayrıca büyükşehir 

belediyelerince belediye şubesi tesis edilemeyeceği ve bu Kanun’un uygulanması ile 

ilgili hususlarda yönetmeliklerle düzenlemelerde bulunmaya sadece İçişleri 

Bakanlığı’nın yetkili olduğu hususuna da yer verilmiştir (Madde 22-23). Bu 

konudaki yönetmelikler Resmi Gazete’de mutlaka yayımlanmak zorundadır.  

Büyükşehir belediyelerinin bünyesinde bulunan ilçe belediyelerinin kendi 

aralarında veya büyükşehir belediyesi ile aralarında ihtilaf çıkması veya ilçe 

belediyeleri arasında farklı uygulamalar bulunması halinde, bu ihtilaf ve farklı 

uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla, yetkili birim büyükşehir belediye 
                                                                                                                                                                             
Daha sonra Anayasa Mahkemesinin 21/9/1999 tarih ve E.: 1999/2, K.: 1999/2 sayılı Kararı ile 
yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. 
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meclisidir (Madde 24). Eğer, büyükşehir belediye meclisi toplantı halinde değilse, bu 

yetki büyük şehir belediye encümenine verilmiştir. Bu birimlerce alınan kararlar, 

ilgili belediye veya belediyelerce derhal uygulanmak zorundadır. Alınan bu kararlara 

karşı 10 gün içinde o ilin valisine itiraz edebilir ve Vali itirazı 10 gün içinde karara 

bağlamalıdır. Valinin vermiş olduğu karar kesin niteliğindedir (İdari vesayet ile ilgili 

bir düzenleme). 

Son olarak Kanun’un ana maddelerinde yer alan düzenleme, birlik 

kurulmasıyla ilgilidir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin belirli kamu hizmetlerinin 

görülmesi amacıyla Bakanlar Kurulu’nun izniyle, kendi aralarında veya diğer 

mahalli idarelerle birlik kurmaları düzenlenmiştir (Madde 25). Kanun’un son 

maddesi olan 26’ıncı maddede, Kanun’un uygulanmasına yayınlanma tarihinde 

başlanacağı belirtilmiştir.  

Kanun’da 8 adet geçici madde ve bunların alt maddeleri bulunmaktadır. Bu 

geçici maddelere, özel uygulamalar içerdiği için ayrıntılı olarak yer verilmemiştir.  

3030 Sayılı Kanun sonrasında, imar konusunda yerelleşme ve bazı yatırım 

kararlarının belediyelerden alınması dışında görev bölüşümü konusunda çok önemli 

değişikliklerin olmadığı söylenebilir. Fakat parasal kaynakların artışı, daha önce 

belediyelerce yapılması gereken ve parasızlık dolayısıyla yapılamayan görevlerin 

yapılması sağlanmıştır (Görmez, 1997: 148). 

1.2.6. 5216 Sayılı Kanun ve Büyükşehir Sisteminde Yeni Dönem 

2004 sonrasında büyükşehir belediyeleri ile ilgili iki köklü değişim 

yaşanmıştır. Bunlardan biri 3030 sayılı Kanun’dan sonra yürürlüğe giren 5216 Sayılı 

Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu, bir diğeri ise bu Kanun’da da değişiklik 

yapılmasını öngören 6360 Sayılı Kanun’dur.  

Türkiye’de yeni belediyelerin ya da büyükşehir belediyelerinin kurulması 

genellikle siyasi nedenlerle suiistimal edilebilecek bir yapıya sahiptir. Bu durumun 

önlenebilmesi için, bir yerleşim biriminde temel kamu hizmetlerinin yerine 

getirilebilmesinde nüfus şartı getirilmiştir denilebilir. 5216 Sayılı Kanun ile getirilen 
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bu şart, 22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı “Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun” çıkmasıyla hayata geçirilme fırsatı bulmuştur 

(Urhan, 2008: 100).  

2004 yılında kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda “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” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Buna 

göre büyükşehir belediyelerine idari ve mali özerklik tanınmıştır. Yine bu tanımdan 

yola çıkılarak, büyükşehir ilçe belediyeleri ile büyükşehir ilk kademe belediyeleri 

büyükşehir belediye yönetimlerinde yer almıştır (bu tanımda verilen ilk kademe 

belediyelerinin tümü, 22.03.2008 tarih ve 5747 Sayılı Kanun ile kaldırılmıştır). İl 

sınırında büyükşehir belediye modeline giden bir sonraki önemli adım ise 2008 

yılında atılmış, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile büyükşehir belediye 

sınırları içinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Bu 

kapsamda alt kademe belediyeleri ya var olan ilçe belediyeleri ya da yeni kurulan 

ilçe belediyelerinin içine dahil edilmiştir.  

Büyükşehirlerin kurulmasında sadece nüfus ölçeği değil birçok farklı olgunun 

bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu noktada, mevcut Büyükşehir Belediye Kanunu 

olan 5216 Sayılı Kanun’un içeriğinde yer alan tanımalara, görevlere, organlara, 

maliye ve hizmet birimleri gibi birçok konuya ayrıntılı olarak değinilmiştir.  

1.2.6.1. Büyükşehir Belediyesinin Amacı, Kapsamı Ve Tanımlar 

5216 sayılı Kanun’un temel amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî 

statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde 

yürütülmesini sağlamaktır (Madde 1). Kanun’un kapsamı ise büyükşehir 

belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyelerdir (Madde 2). Bu kapsam 

6360 Sayılı Kanun ile genişletilmiştir.  
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Kanun’un içeriğinde bazı tanımlamalar da yapılmıştır. Öncelikli tanım, 

büyükşehir belediyesine yönelik yapılmıştır. Buna göre, “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 kişisini” ifade etmektedir. Bir diğer tanım ise organlara yöneliktir. Büyükşehir 

belediyesinin organları, büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni 

ve büyükşehir belediye başkanı şeklindedir. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 

bulunan iki tür belediye vardır. Bunlardan biri ilçe belediyesi ve ilk kademe 

belediyesidir. Aynı maddede yapılan diğer iki tanım da bu iki belediye türüne 

yöneliktir. Buna göre, İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe 

belediyesini, İlk kademe belediyesi ise, büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe 

kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve 

sorumluluklara sahip belediyeyi ifade etmektedir (Madde 3). 

Bir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için bazı şartların sağlanması 

gerekmektedir. Bunların başında daha önce de belirtildiği üzere nüfus şartı 

gelmektedir. Nüfus şartıyla ilgili Kanun’daki düzenleme; belediye sınırları içindeki 

ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus 

sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il  belediyeleri, fizikî yerleşim 

durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir 

belediyesine dönüştürülebilir (Madde 4) şeklinde yapılmıştır.  

Büyükşehir belediyesine dönüştürülen illerin sınırları, adını aldıkları 

büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır. Yine ilçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, 

büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarını ifade eder. Son olarak, ilk 

kademe belediyeleri için, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz 

şartı bulunmaktadır (Madde 5).  

Kanun’un 6. maddesinde, büyükşehir belediyesine katılmayla ilgili 

düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, büyükşehir belediyesinin sınırları içine 

alınacak birimlerle ilgili düzenlemelerde Belediye Kanunu hükümleri 
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uygulanmaktadır. Bu birimlerin büyükşehir belediye sınırlarına dahil edilme 

kararları, ilgili ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine, büyükşehir 

belediye meclisi tarafından alınmaktadır. Zaruri hallerde, örneğin imar düzeni ve 

temel alt yapı hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda, belediye ve köyler, 

büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içine alınabilmektedir. 

Hakkında katılma kararı alınan ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan 

belediyeler, büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesine dönüştürülmektedir. Bu 

durumda diğer belediyeler ile köylerin tüzel kişiliği kalkmakta ve tüzel kişiliği 

kalkan belediyelerin katılacağı ve köylerin mahalle olarak bağlanacağı belediyeler, 

Bakanlar Kurulu kararında belirtilmek zorundadır.  

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin büyükşehir belediye meclisindeki temsil 

oranları şu şekilde düzenlenmiştir: Büyükşehir belediye sınırları içine katılan 

belediyeler, büyükşehir belediye meclisinde seçiliş sıralarına göre tespit edilecek 

ilçeler beşte bir, ilk kademeler onda bir oranında meclis üyesi ile temsil 

edilmektedirler. Bu durum, her mahalli seçimlerde tekrar uygulanma şartına 

bağlanmıştır (2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanun ile bazı illerde ilk kademe 

belediyeleri kaldırılmıştır ve yeni bazı ilçeler oluşturulmak şartıyla alt kademe 

belediyesi olarak sadece ilçe belediyeleri mevcut hale getirilmiştir).  

1.2.6.2. Büyükşehir Belediyelerinin Görev Ve Yetkileri 

Büyükşehir belediye yönetimlerinin il sınırları içerisinde çok geniş yetkileri ve 

görevleri bulunmaktadır. 5216 Sayılı Kanun’un 7’inci maddeden itibaren 5 madde bu 

konuyu düzenlemektedir.  

Öncelikle 7’inci maddede büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarının çerçevesi çizilmiştir. Buna göre en önemli görevlerinden biri 

sınırları içerisindeki birimlerin de fikirlerini alarak, stratejik plân, yıllık hedefler, 

yatırım programları ve bunlara uygun olarak bütçe hazırlamaktır (7/a).  



59 

 

Bir diğer önemli görevi, kendi sınırları içinde planlamanın yapılması ve 

yapılan planların uygunluğunun denetlenmesidir. İlgili maddenin b bendinde: “Çevre 

düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, 

yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna 

uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak 

değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek 

onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını 

yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve 

parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak” planlama ile ilgili görev ve 

sorumlulukları bu şekilde belirlenmiştir. Bunlara ek olarak ilgili maddenin u 

bendinde, doğal afetlerle ilgili planlamaları, bu konuda alınacak önlemlerin 

denetlemesi ve bu konuyla ilgili ruhsat verilmesi de bulunmaktadır.  

Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanına giren durumlarda, proje, yapım, 

bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını 

ve her türlü imar uygulamasını gerçekleştirme ve bunları ruhsatlandırma (7/c)7, kendi 

bünyelerinde yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine, işletilecek yerlere ruhsat 

verme ve denetleme (7/d) yetkileri de büyükşehir belediyelerine aittir. 

Büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları sadece 5216 sayılı Kanun 

ile sınırlı değildir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerinde 

sayılan yetkileri kullanma hakkı da bulunmaktadır (7/e).  

Ulaşım konusu, beledi bir hizmet alanıdır. Büyükşehir belediyeleri de kendi 

sınırları içinde ulaşımla ilgili her türlü düzenleme yapma ve yaptırma yetkisine 

sahiptirler. Özellikle, ulaşıma yönelik (ana) planlama yapmak veya yaptırmak ve 

uygulamasını sağlamak; toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu 
                                                             
7 Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun 
olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden 
uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte 
yapabilirler. 
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sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu 

taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 

belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; 

kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 

yürütmek; toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde 

taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, ulaşım konusunda 

büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır (7/f ve 7/p). 

Büyükşehir belediyeleri, kendi sınırları içerisinde bulunan, yollarla ilgili 

gerekli iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, aynı 

zamanda kentsel tasarım projelerini de göz önünde bulundurarak, yollara cephesi 

bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam asılacak yerleri ve 

bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 

numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi gibi çok yönlü işleri 

yerine getirmekle yükümlüdürler (7/g).  

Yine büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri arasında, coğrafî ve kent 

bilgi sistemlerini kurma (7/h) ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak kendi 

sınırları içerisindeki çevreyle ilgili düzenlemeleri yapma veya yaptırma da 

bulunmaktadır (7/i).  

Toplumun temel ihtiyaçlarından olan gıda konusunda büyükşehir 

belediyelerinin görev ve yetki alanına giren düzenleme; birinci sınıf gayrisıhhî 

müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin 

tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurma ve işletme şeklinde yapılmıştır (7/j). 

Kendi görev alanına giren bu ve benzeri işletmelerde ve alanlarda zabıta hizmetlerine 

yerine getirme (7/k) görev ve yetkisi sahip olan büyükşehir belediyeleri, aynı 

zamanda yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapma, yaptırma, 

işletme, işlettirme veya ruhsat verme gibi alanlarda da yetkilidir (7/l).  
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Büyükşehir belediyeleri, büyükşehirlerin bütünlüğüne hizmet eden sağlık, spor, 

eğitim, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma gibi sosyal konularda da gereken 

durumlarda iş ve işlem yapmak veya yaptırmakla yetkilendirilmişlerdir (7/m, 7/n, 7/o 

ve 7/v).  

Kendi sınırları içerisinde, altyapı hizmetleri sunma (7/r), mezarlıklarla (7/s), 

mezbahalarla (7/t), merkezi ısıtma sistemleriyle (7/y) ve son olarak afet riski taşıyan 

yerlerle (7/z) ilgili işlemlerden sorumlu olma ve bu konuda beledi hizmetleri sunma 

konusunda il sınırları içinde görevli olan birim de büyükşehir belediyeleridir.  

Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 

görev ve yetkileri yine aynı maddede şu şekilde belirtilmiştir: Kanunlarla büyükşehir 

belediyesine verilen görevler ve birinci fıkrada sayılan görevler dışında kalan 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak (a); katı atıkları toplamak ve aktarma 

istasyonuna taşımak (büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak) (b); sağlığa 

uygu olan ve olmayan müesseselere, halka açık olan dinlenme ve eğlence yerlerine 

ruhsat vermek ve denetleme yapmak (c); ilçe sınırları içinde sosyal, kültürel vb. 

alanlar oluşturmak, engellilere, kadınlara, gençlere, yaşlılara ve çocuklara yönelik 

hizmetler sunmak (d); son olarak da, defin ile ilgili hizmetleri yürütmektir (e). 

5216 sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili istisnai bir durum olarak, 4562 

sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve 

organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar, bu Kanun kapsamı 

dışında tutulmuştur. 

Genel görev ve yetkiler içersinde sayılan altyapı hizmetleri sunma konusunda 

ilgili Kanun’un 8. maddesinde ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 

özetlenecek olursa; alt yapı hizmetlerinin sunumu için, Alt Yapı Koordinasyon 

Merkezi kurulması, bu merkezlerin üyelerinin bir bölümünün belediye 

başkanlarından oluşması,  ayrıca toplantılara, katılımcılık esası da göz önünde 

bulundurularak, gündemdeki  konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet 

edilmesi düzenlenmiştir. Bu merkezin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
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kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma 

plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek 

kesin program hâline getirmektedir. Altyapı Koordinasyon Merkezleri’nin kendi 

bütçesi bulunmaktadır ve ihtiyaç olduğu hallerde büyükşehir belediyeleri tarafından 

da bu bütçeye ek kaynak yönlendirilebilmektedir. Altyapı Koordinasyon Merkezleri 

tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar ilgili birimler için 

bağlayıcı bir konumdadır. Çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenmektedir. Bu merkezle ilgili görüşü alınan diğer iki 

birim Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı’dır.  

Altyapı hizmetlerinde olduğu gibi ulaşım hizmetlerinde de ayrıntılı bir 

düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ilgili Kanun’un 9’uncu maddesinde ele 

alınmıştır. Ulaşımda bir düzenin sağlanması için, yine Altyapı Koordinasyon 

Merkezleri’nde olduğu gibi katılımcı bir anlayışla, çalışma usul ve esaslarının 

yönetmelikle belirlendiği, hangi birimlerin bu merkezlerde etkin olacağının sınırının 

çizildiği Ulaşım Koordinasyon Merkezleri kurulması düzenlenmiştir. Kurulma 

amaçları farklı olsa da, yapı olarak Altyapı Koordinasyon Merkezleri ile aynı 

özelliklerde düzenleme yapılmıştır.  Ulaşım koordinasyon merkezilerinin kararları, 

büyükşehir belediye başkanlarının onayı ile yürürlüğe girmektedir. Yine bu merkezin 

aldığı kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ilgililer için 

bağlayıcı niteliktedir.  

Büyükşehir belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları; büyükşehir, ilçe ve ilk 

kademe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanun ile birlikte Belediye 

Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, 

imtiyaz ve muafiyetlere sahip bulunmaktadırlar (Madde 10).   

Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ana başlığı altında 

5216 sayılı Kanun’da yer alan son düzenleme, imar denetim yetkisidir. Denetim 

yetkisi, büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar 

uygulamalarını denetlemeye yetkili kılınmasını ve konu ile ilgili her türlü bilgi ve 

belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı 
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içermektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için istenecek her türlü bilgi ve belgeler en 

geç onbeş günlük bir süre bulunmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda belirlenen 

eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere 

süre verilmektedir. Bu süre içinde de eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği hallerde, 

büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkili hale getirilmiştir. 

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

uygulamalar tespit edildiğinde, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye 

bildirim yapılmaktadır. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından 

üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 

sayılı İmar Kanununun 32 ve 42’nci maddelerinde belirtilen yetkilerini  kullanma 

hakkına sahiptir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42’nci madde kapsamındaki 

konulardan dolayı iki kez ceza verilemez, şekilde bir düzenleme de suiistimalleri 

ortadan kaldırmak için eklenmiştir denilebilir (Madde 11).  

1.2.6.3. Büyükşehir Belediyesinin Organları 

3030 Sayılı Kanun’da olduğu gibi, 5216 sayılı Kanun’da da büyükşehir 

belediyelerinin temelde üç organı bulunmaktadır. Bu organlar, büyükşehir belediye 

başkanı, büyükşehir belediye meclisi ve büyükşehir belediye encümenidir. Bu 

organların işlevselliği ve özellikleri, doğrudan büyükşehir belediyelerinin hem 

demokratiklik hem de etkinlik açısından performanslarını etkilemektedir. Bu sebeple 

Kanun’un bu organlarla ilgili düzenlemeleri ayrıntılı olarak verilmeye çalışılmıştır.  

Büyükşehir olarak nitelenen yerel yönetim biriminin en önemli organı 

‘Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Büyükşehir belediye başkanı, halk tarafından 

doğrudan seçilen ve kamu tüzel kişiliğinin temsilcisi ve aynı zamanda büyükşehir 

belediye idaresinin başı olarak nitelenen bir üst mercidir. Büyükşehir belediye 

başkanlığına yönelik bir vekillik düzenlemesi de bulunmaktadır. Buna yönelik 

usuller, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki usullere göre belirlenmekte ve 

büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye 

başkan vekili olamamaktadır. Ayrıca, büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe 

ve ilk kademe belediye başkanları, görevlerinin devamı boyunca siyasi partilerin 

yönetim ve denetim organlarında görev alamamakta ve profesyonel spor kulüplerinin 
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ne başkanlığını ne de yönetim kurulu üyeliğini yapamamaktadır (Madde 17). 

Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkilerine 18’inci maddede ayrıntılı olarak 

yer verilmiştir.  

Büyükşehir belediye başkanlığının sona ermesi konusunda, Belediye 

Kanunu’ndaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, büyükşehir belediye meclisinin 

feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 

belediye başkanlarının Danıştay kararıyla görevlerine son verilmesi, ilgili Kanun’un 

19’uncu maddesinde düzenlenmiştir (Madde 19).  

Büyükşehir belediye başkan yardımcılığı diye bir birim bulunmamaktadır. 

Fakat BŞB başkanına yardımcı olmak için çeşitli sayılarda danışman 

görevlendirilebilmektedir. Bu görevlendirme, nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir 

belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek, 

en  az  dört  yıllık  yüksek  öğrenim kurumlarından  mezun  olmak koşullarına 

bağlanmıştır (Madde 20). 

Yukarıda verilen görev ve yetkilerde ön plana çıkan konu, belediye başkanının 

hem yürütücü, hem de idareci konumda iki yönünün olmasıdır. Büyükşehir belediye 

başkanlarının idareci yönleriyle, merkezileşme ağırlıklı uygulamalar konusunda 

eleştiri almaları söz konusu olurken, yürütücü olma yönleriyle de meclis tarafından 

frenlenmesi gereken, halk tarafından doğrudan seçilen ve bu halleriyle demokratik 

yerel yönetim anlayışına hizmet etmesi beklenen bir konumda düşünülmektedirler.    

Çalışma açısından da en çok ele alınması gereken büyükşehir belediye organı, 

Büyükşehir Belediye Meclisi’dir. Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir 

belediyesinin karar organı olup ilgili Kanun’da gösterilen esas ve usullere göre 

seçilen üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir belediye meclisinin başkanı, büyükşehir 

belediye başkanıdır. İlçe belediye başkanları ise büyükşehir belediye meclisinin 

doğal üyeleridir. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların 

çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer bütün konularda 5393 sayılı Belediye Kanunu 

hükümleri uygulanmaktadır (Madde 12).  
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Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından 

belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanmak zorundadır (Madde 13). Meclisin 

almış olduğu kararların kesinleşmesi ile ilgili; “büyükşehir belediye başkanı, hukuka 

aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek 

yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir” şeklinde bir düzenleme 

bulunmaktadır. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ve yeniden görüşülmesi 

istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar 

edilen kararlar kesinleşmektedir. Büyükşehir belediye başkanına, meclisin ısrarı ile 

kesinleşen kararlar aleyhinde on gün içinde idarî yargıya başvurma hakkı da 

tanınmıştır. Alınan kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde 

mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilmek zorundadır çünkü Mülkî idare 

amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girememektedir. Mülkî idare amirine de, 

hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine 

başvurma hakkı tanınmıştır (Madde 14).  

Büyükşehir belediye meclislerinde, çeşitli konularda oluşturulan ihtisas 

komisyonları bulunmaktadır. İlgili Kanun’un 15’inci maddesi bu konuyu 

düzenlemiştir. Her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, 

en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurma hakkı büyükşehir belediye 

meclislerine tanınan bir haktır. Bu komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve 

bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam 

sayısına oranlanması koşuluyla oluşturulmaktadır. Bir büyükşehir belediye 

meclisinde, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe 

komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun 

kurulması zorunludur. Komisyon çalışmalarında hem uzman kişilerden 

yararlanılabilir, hem de gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  üniversitelerin ilgili bölümlerinin, 

sendikalar ve uzmanlaşmış sivil  toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen 

uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve 

görüş bildirebilirler. Komisyon raporları açıktır ve çeşitli yollarla halka duyurulur ve 
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ayrıca isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli 

karşılığında verile de bilir (Madde 15).  

Son olarak büyükşehir belediye meclisleriyle ilgili vurgulanması gereken konu, 

meclislerin bir karar organı olarak, hem bir yerel yönetimin var oluş aracı olarak hem 

de demokratiklik bağlamında, yürütme organından daha önemli görülmesi ve yerel 

yönetime meşrutiyetini kazandıran organ konumunda olmasıdır (Arıkboğa ve 

Diğerleri, 2007: 16). Bu yönleriyle, toplumda belediye başkanlarının 

önceliklendirilmesine rağmen meclislerin daha önemli görülmesi gerektiği 

belirtilmelidir.  

Büyükşehir belediyesinin son organı, Büyükşehir Belediye Encümeni’dir. 

Büyükşehir belediye encümeni üyeleri, doğrudan halk tarafından değil, büyükşehir 

belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan 

toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri 

genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her 

yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır.  

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel 

sekreter başkanlık etmektedir. Son olarak da, büyükşehir belediye encümeninin 

başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları 

için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek 

verilmekte olup, encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenmektedir 

(Madde 16).  

1.2.6.4. Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı Ve Personeli 

Büyükşehir belediyesinin organları dışındaki teşkilatı ve personeli ile ilgili 

5216 sayılı Kanun’da 2 madde bulunmaktadır. Bunlar, 21. ve 22 maddelerdir.  

Burada öncelikle belirtilmesi gereken, eski kanundan (3030 sayılı Kanun) farklı 

olarak norm kadro uygulamasına yer verilmiş olmasıdır. Bu şekilde belediyelerin 

teşkilat yapısı oluşturulmakta ve eski yapısı değiştirilmektedir. Norm kadro 

uygulamasına göre, genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden 
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oluşmaktadır. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir 

belediye meclisinin kararı ile olmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere büyükşehir 

belediyesinde başkan yardımcısı bulunmamaktadır. Belediye başkanı adına onun 

direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve 

politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak görevli kişi 

genel sekreterdir.  Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel 

sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki büyükşehir 

belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı 

atanabilmektedir (Madde 21).  

Büyükşehir belediye personeli, büyükşehir belediye başkanı tarafından 

atanmakta olup,  personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir 

belediye meclisinin bilgisine sunulmaktadır.  

Genel sekreterler, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından 

atanmaktadırlar. Genel sekreter kadrosuna atananların konumu, genel idare hizmeti 

sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna 

atananların konumu ise bakanlık bağımsız daire başkanları için ilgili mevzuatında 

öngörülen tüm haklardan aynı şekilde yararlanmayı sağlamaktadır. Büyükşehir 

belediyesi daire başkanları da, bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının 

yararlandığı makam ve görev tazminatından aynı şekilde yararlanmaktadırlar.  

Normal personelle ilgili, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye 

memurlarına çeşitli durumlarda en fazla iki kez olmak üzere ikramiye verilerek 

personelin teşvik edilmesi sağlanabilmektedir (Madde 22).  

1.2.6.5. Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapısı 

Büyükşehir belediyelerinin mali yapısı 5216 Sayılı Kanun’da dört başlık 

altında ele alınmıştır. Bunlar, gelirler, giderler, bütçe ve şirket kurulması şeklindedir.  

İlk olarak büyükşehir belediyelerinin gelirlerine bakılacak olursa (Madde 

23): Genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden İller Bankası aracılığıyla 

gönderilen pay (23/a), BŞB’nin bulunduğu il merkezinde yapılan Genel Bütçe Vergi 
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Gelirleri Tahsilat toplamından verilen %5 pay (23/b), 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda yer alan oran ve esaslara göre BŞB tarafından tahsil olunacak at yarışları 

dahil müşterek bahislerden elde edilen vergilerden belli oranlarda elde edilen pay 

(23/c), BŞB tarafından sunulan sosyal hizmetlerden elde edilen vergi, resim ve 

harçlar (23/d), ilanlar konusunda yapılan görev ve yetkilerden elde edilen gelirler 

(23/e),  park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirler (23/f), ilgili Kanun’da 

(2464) belirtilen esaslara göre alınacak katılma payları (23/g), kira, faiz ve ceza 

gelirleri (23/h), kamu yardımları (23/i), Bağlı kuruluşların hesap fazlalıklarından 

aktarılacak gelirler (23/j), iktisadi teşebbüslerin hasılatından alınan hisseler (23/k), 

taşınır ve taşınmaz mal gelirleri (23/l), hizmet karşılığı elde edilen gelirler (23/m), 

bağışlar (23/n), diğer gelirlerdir (23/o). 

Gelirlerle ilgili düzenlemeler bununla bitmemekte, Bakanlar Kurulu’nun, 

birinci fıkranın (b) bendindeki % 5 pay oranını iki katına kadar artırmaya veya 

kanunî haddine indirmeye yetkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu payın %75'i, bu 

tutardan düşülerek doğrudan ilgili belediye hesabına, kalan %25'i ise büyükşehir 

belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılmaktadır. Bu konudaki yetkili birim Maliye 

Bakanlığı’dır.  

Büyükşehir belediyesinin giderleri konusunda ilgili Kanun’un 24’üncü 

maddesinde yer verilmiştir. Bu giderler özetlenecek olursa; belediyeye ait taşınır ve 

taşınmazlardan doğan giderler (24/a), belediye personel ve organlarına ödenen maaş, 

ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim ile diğer giderler (24/b), 

hizmet sınırları içindeki birimlere yapılan yardımlar ve ortak proje giderleri (24/c), 

alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri (24/d), belediye zabıta ve itfaiye 

hizmetleri ile ilgili yapılacak giderler (24/e), vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet 

karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler 

(24/f), Belediyenin kuruluşuna katılmış olunan birimlerle ilgili ortaklık payı ile 

üyelik aidatı giderleri (24/g), mezarlıklar ile ilgili hizmet giderleri (24/h), faiz, borç 

ödemeleri ve sigorta giderleri (24/i), ihtiyaç sahiplerine yapılacak sosyal hizmetler ve 

yardımlar (24/j), hukuki işlemlerden doğan giderler (24/k), temsil, tören, ağırlama ve 

tanıtımlardan oluşan giderler (24/l), avukatlık, danışmanlık ve denetim giderleri 
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(24/m), Kamu yararı görülen konularda yapılan ortak hizmetler ve diğer proje 

giderleri (24/n),  spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden oluşan giderler 

(24/o), sunulan hizmetlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri 

(24/p) ve son olarak Kanun’dan doğan görev ve yetkilerle ilgili diğer giderler (24/r) 

şeklinde sayılmaktadır.  

Büyükşehir belediyelerinin mali yapısı ile ilgili ele alınan bir diğer düzenleme 

de bütçe konusudur. Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe 

belediyelerinden gelen bütçeler, öncelikle büyükşehir belediye meclisine sunulmakta 

ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak 

biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilmektedir. Kabul edilen bu bütçeler, tek 

bütçe hâlinde bastırılmaktadır. Bütçelerde yapılan değişikliklere karşı, on gün içinde 

Danıştay’a itiraz edilebilmektedir ve Danıştay’ın itirazı otuz gün içinde karara 

bağlaması gerekmektedir (Madde 25). 

Daha önceden büyükşehir belediyelerinin yapısında değinilen, büyükşehirlerin 

şirket kurmasına yönelik yetki ve görevleri, ilgili Kanun’un 26’ncı maddesinde 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (Madde 26). 

5216 Sayılı Kanun’un genel olarak içeriği açıklanmış olmakla birlikte daha 

önce de belirtildiği üzere, bu Kanun’da ciddi değişimlere sebep olan 6360 sayılı 

Kanun’a yer verilmeden büyükşehir belediye sisteminin hukuki alt yapısı yeterince 

anlaşılmayacaktır. Bu sebeple, 6360 Sayılı Kanun, Kanun’un gerekçesi ve içeriği bir 

sonraki başlıkta ele alınmıştır.  

1.2.7.  6360 Sayılı Kanun Ve Büyükşehir Belediye Sistemi 

6360 Sayılı ve 12.11.2012 tarihli “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve 

Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, büyükşehir belediye sisteminde köklü ve 

önemli değişiklikler yapmasından dolayı ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Kanun, 

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, bazı hükümleri 

yayım tarihinde; bazı hükümleri ise yapılacak ilk mahallî idareler seçiminde (2014 
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Yerel Seçimleri) yürürlüğe girmiştir. Toplamda 37 ana maddeden ve 2 geçici 

maddeden oluşmaktadır.  

İl özel idaresi-köy-ilçe belediyesi-büyükşehir belediyesinin tek bir sistem 

altında birleştirilmesinin gerekçesi önemli bir noktadır. Bu birleşmeden kasıt, 

büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idaresinin kaldırılması, köylerin tüzel 

kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi, ilçe belediyelerinin büyükşehir 

belediyesinin alt bir birimi olarak hizmet veren bir konuma getirilmesidir. Özetle bu 

birleşmeden anlaşılması gereken, bu birimlerin büyükşehir belediye şemsiyesi altına 

alınmasıdır. 

Öncelikle, bu Kanun’un hazırlayıcısı konumda olan AK Parti tarafından 

yayınlanan “Soru ve Cevaplarla Yeni Büyükşehir Belediye Yasası” başlıklı raporda 

Kanun’un amacına yönelik gerekçeler sunulmuştur. Anayasa’nın temel 

düzenlemeleri çerçevesinde yönetim sisteminin temelde iki boyutu olduğu, bunların 

“merkezi ve mahalli idare” biçiminde örgütlendiğinden bahsedilmiştir. Bu iki ana 

eksenden birini oluşturan yerel yönetimlerde, yönetim, planlama ve koordinasyon 

açısından belediye sınırlarını mülki sınırlara genişleterek, en geniş ölçekte hizmet 

üretebilecek güçlü bir yapı oluşturulması hedef olarak belirlenmiştir. Böylece, 

büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesiyle ortaya çıkan 

ölçek ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalitenin 

yükseleceği, daha az kaynakla daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulmasının 

mümkün hale geleceği düşünülmüştür. Bu gerekçeler göz önünde bulundurularak, 

hizmet siyasetinin, dolayısıyla çağdaş belediyecilik anlayışının gerekliliği olan en 

yüksek verimlilikle, hızlı ve kaliteli hizmet bütünlüğünün sağlanması bu Kanun’un 

temel amacı olarak belirlenmiştir (AKP, 2012: 9).  

Yine aynı raporda, Kanun’un getirdiği yeniliklerin faydaları şu şekilde ifade 

edilmiştir: Mevcut durumda büyükşehir belediye sınırları içinde toplanan GBVG’nin 

(Genel Bütçe Vergi Gelirleri) %5’i büyükşehre verilirken, Yeni Büyükşehir 

Yasası’nın getirdiği düzenlemeyle bu miktar il genelinde toplanan GBVG’nin 

%6’sına çıkmaktadır. Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %2,5’i nüfus esasına 



71 

 

göre büyükşehir ilçe belediyeleri payı olarak ayrılırken, Yeni Büyükşehir Belediye 

Yasası’yla, Türkiye genelinde toplanan GBVG’den büyükşehir içindeki ilçe 

belediyelerine ayrılan bu pay %4,5’e çıkartılmaktadır. Yeni Büyükşehir Belediye 

Yasası’yla büyükşehirlere sağlanan ek gelirin hizmet kalitesinin arttırılmasına 

önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır. Maddi imkanı, dolayısıyla her türlü 

donanımı arttırılan belediyelerin kendilerine devredilen İl Özel İdare varlığıyla daha 

da zengin hizmet imkanlarına kavuşması doğaldır. Bu durumda hizmetin uzmanlığa 

sahip birimlerce görülmesi kalitenin arttırılmasında büyük rol oynayacaktır. 

İmkanların ve uzmanların birleştirilmesi, hızlı hizmet imkanına kavuşmayı 

sağlayacağı gibi hizmet bütünlüğü açısından da insanımızın lehine bir durum ortaya 

çıkaracaktır. Kültürel mirasımıza uygun, İklimlerle dövüşmeyen bir mimari anlayışın 

şehirlerimize hakim olabilmesi için bir imar bütünlüğüne ihtiyaç duyulmaktaydı. 

Büyükşehir Yasası’yla bu bütünlük büyük ölçüde sağlanacak, ilçe belediyeleri üst 

ölçekli planlar için Ankara’nın kapısını aşındırmadan, çok yakınındaki büyükşehir 

belediyesi ile sorununu çözecek, planlama ve uygulama yeni ve uzman bir anlayışla 

bir bütünlük içinde değerlendirilecektir (AKP, 2012: 11-14).  

Yukarıda verilen ifadelerden yola çıkılarak gerekçeler özetlenecek olursa;  

2012 yılı itibariyle Türkiye’de, belediyelerin ve 35 binin üzerinde birçok köyün az 

nüfuslu olması, kentsel alanlardaki idari parçalanmışlık (yoğun göçlere dayalı olarak 

büyüyen kentsel alanlarda, yeni yerleşmeler, çoğu durumda mevcut belediye sınırının 

dışındaki köylerde yapılıyordu ve bu olgu, hizmet sunumu, planlama ve imar, 

koordinasyon, bütünleşme, toplumsal eşitlik vb. konularda çeşitli sorunlara yol 

açmaktaydı) ve bu idari parçalanmışlığın önlenerek yerel hizmetlerin sunumunun tek 

elden yürütülmesinin daha etkin olacağı fikri (Arıkboğa, 2015b: 56) bulunmaktadır. 

Faydalı görülen bu gerekçeler neticesinde, 6360 sayılı Kanun’un 

büyükşehirlerin sorunları açısından bir “kurtarıcı” gibi görüldüğü ve beklenen sonuca 

varmada kısıtların varlığından bahsedilmediği anlaşılmaktadır.  

Kanun’un içeriğine bakıldığında, büyükşehirlerle ilgili getirmiş olduğu en 

önemli yenilik, 13+1 yeni büyükşehir belediyesinin kurulmasıdır (Madde 1). Bu 
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Kanun ile kurulan ilk büyükşehirler (13 tanesi): Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, 

Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, 

Van’dır 6447 Sayılı ve 14.03.2013 tarihli “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve 

Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 

Ordu da büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Büyükşehir belediyesi kurulan 14 ilde 24 

+1 ve Zonguldak’ta 2 olmak üzere toplam 27 yeni ilçe kurulmuştur. 

Ayrıntılandırılacak olursa; Aydın, Denizli, Mardin ve Ordu’da 1’er, Balıkesir, 

Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Zonguldak ve Van’da 2’şer, Hatay’da 4, 

Tekirdağ’da ve Şanlıurfa’da 3’er yeni ilçe oluşturulmuştur (Madde 1/1)8.  

Bu Kanun ile büyükşehir olan 14 il (İstanbul ve Kocaeli hariç) ve yeni kurulan 

14 büyükşehir olmak üzere toplam 28 büyükşehirde, büyükşehir belediyesi sınırları il 

mülkî sınırları hâline getirilmiştir. İstanbul ve Kocaeli illerinin büyükşehir belediye 

sınırları 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 

2’nci maddesi ile il mülkî sınırları olarak belirlenmiştir. 

Türk Yerel Yönetimleri’nde, bu Kanun’un da etkisiyle toplam 30 (16+13+1) 

büyükşehir belediyesi yerini almıştır. Büyükşehir belediyesi statüsü kazanmak için 

ise nüfus kriteri belirlenmiş ve toplam nüfusu 750 bin ve üstünde olan bütün illere 

büyükşehir belediyesi statüsü verilmiştir. Böylece, nüfus kriterini yerine getiren il 

belediyeleri Kanun’la büyükşehir belediyesine dönüştürülebilecektir.  

Büyükşehirlerde, İl Özel İdareleri’nin, köylerin ve belde belediyelerinin tüzel 

kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle, belde belediyeleri de beldelerin ismiyle ve tüm 

mahalleleriyle birlikte tek mahalle olarak bağlı oldukları ilçenin belediyesine 

katılmıştır. Bucaklar ve bucak teşkilâtları da kaldırılan yerel birimlerdendir. 

Bu yeni düzenlemeler ile büyükşehir belediyelerinin seçimlerde, seçim 

çevreleri de değişmiş ve il mülki sınırlarındaki her yer seçim çevresi olarak 

                                                             
8 Bu illerde kurulan ilçe belediyelerine yönelik ayrıntılı düzenlemeler 6360 Sayılı Kanun’un 2. 
Maddesinde yer almaktadır.  
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nitelenmiştir (2014 Yerel Seçimleri’nde ilk defa bu seçim çevreleri ile seçimler 

yapılmıştır). 

Kanun’un 3’üncü maddesinde büyükşehir belediyelerini doğrudan ilgilendiren 

hükümlerden bazıları: 

 İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir 

belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen 

köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar 

mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine 

uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır (Madde 3/1), 

 Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel 

kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, 

bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, 

Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya 

ilçe belediyelerine yapılmış sayılır (Madde 3/2), 

 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 12’nci maddesi kapsamında il özel idarelerince kullanılan 

haklar ve yetkiler ile yürütülen görevler, il özel idaresi bulunmayan illerde 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kullanılır ve yürütülür 

(Madde 3/3), 

 Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü 

köy korucuları hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam 

ederler (Madde 3/5), 

 Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında elde edileceği tahmin edilen 

gelirler esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli 

ödenek konulur. Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal 

mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin 

altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İçişleri 
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Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır, 

şeklindedir. 

İlgili Kanun’un 4 ve 12’inci maddeleri arasındaki düzenlemeler, 5216 sayılı 

Kanun’da yapılması istenen yeniliklerin maddelerdeki değişimini içermektedir. Bu 

değişimler daha önce verildiği için burada tekrar belirtilmemiştir. Yine ilgili 

Kanun’un 13. maddesinde, 5216 sayılı Kanun’dan çıkarılan hükümlerin listesi 

bulunmaktadır. Buna göre: 6’ncı maddesi ile 18 inci maddesinin son fıkrası 

yürürlükten kaldırılmış; aynı Kanunun 7’nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8’inci 

maddesinin birinci, 9’uncu maddesinin birinci, 11‘inci maddesinin birinci, 12’nci 

maddesinin üçüncü, 14’üncü maddesinin son, 17’nci maddesinin ikinci, 23’üncü 

maddesinin birinci ve son, 25’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü, 27’nci 

maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibareleri ile 7’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23’üncü 

maddesinin son, 27’nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” 

ibareleri, 24’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “, ilk kademe” ibaresi, 27’nci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi madde metinlerinden 

çıkarılmıştır. 

Kanun’un iki geçici maddesinde, getirilen yeniliklerle oluşacak devir teslim 

işleri ve bu devir teslim işlemlerinin ilk yerel seçimler sonrasında yapılacağı 

düzenlemiştir. Son olarak 36’ncı ve 37’nci maddeler ise, bu Kanun’da yer alan 

hükümlerin yürürlük uygulamalarını düzenlemiştir.  

Büyükşehir belediyelerinin yetkileri bu Kanun ile genişletilmekte, ilçe 

belediyelerinin birçok yetkisi büyükşehir belediyesine geçmektedir. Yukarıda 

ayrıntısına yer verilmeyen bazı düzenlemeler de şu şekildedir (Aksu, 2012: 2-3):   

 İçişleri Bakanlığı teşkilâtı içinde ve Valiye bağlı olmak üzere illerde Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmaktadır. Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı merkezî idarenin askerî ve adlî işleri dışında 
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taşradaki tüm birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Afet 

yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve 

koordinasyon ile ilgili idarî müdürlükler ve gerektiğinde geçici birimler 

kurabilecektir. Valilik; kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç 

durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda 

görevlendirmeye yetkili olacaktır.  

 Diğer 51 ilde ise, 2011 yılı nüfusu 2000’in altında olan 559 belde 

belediyesinin tüzel kişiliği, ilk mahallî seçimden geçerli olarak kaldırılıp köye 

dönüştürülmektedir. Kapanacak belediyelerden Kanunun yayımı tarihine 

kadar birleşip nüfusu 2000’in üzerine çıkan belediyelerin tüzel kişiliği 

korunacak, ayrıca 30.06.2013 tarihine kadar köye dönüştürülen belediyeler, 

belediye meclislerinin kararı ile ortak sınırı olan ve kapanmayan 

belediyelerle birleşebilecektir.  

 Buna göre 1.032’si büyükşehirlerdeki belediyeler, 559’u nüfusu 2000’in 

altına düşen belde belediyeleri olmak üzere toplam 1.591 belde belediyesi ilk 

mahallî idare genel seçimleri ile birlikte kapanmaktadır.  

  Oransal olarak bakıldığında kapanan belediyeler 2.950 olan toplam 

belediyelerin yüzde 54’üne, 1.977 olan belde belediyelerinin yüzde 80,5’ine 

tekabül etmektedir. Öte yandan tüzel kişiliği sonlandırılmak suretiyle 

mahalleye dönüştürülen 16.082 köy, 34.283 olan toplam köyün yüzde 

46,6’sını oluşturmaktadır.  

 Kaldırılmakta olan İl Özel İdareleri’nin işleri, ilgisine göre bakanlık ve bağlı 

kuruluşların taşra teşkilâtlarına devredilmektedir.  

 Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin bazı yetkileri Kanunun yayımı 

tarihi itibarıyla ilçe belediyesi onayına bağlanmakta; personeli, her türlü 

taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçlarının ilk mahallî seçim 

itibariyle ilgisine göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe 

belediyesine devredilmesi öngörülmektedir.  
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 Ayrıca, kapatılan köy ve beldelerin personeli, mal varlıkları, alacak hak ve 

borçları ile iştirakleri tasfiye edilmektedir.  

  Belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden komisyon marifetiyle 

ihtiyaç fazlası olarak belirlenen memur, sözleşmeli personel ve işçilerin 

Devlet Personel Başkanlığı’nca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 

devredilmesi öngörülmektedir. Kaldırılan köylerde görev yapan geçici köy 

korucuları aynı yerde göreve devam edecek olmakla birlikte, ihtiyaç hâlinde 

başka yerlerde de görevlendirilebileceklerdir.  

 Büyükşehir olan yerlerde ayrılma yoluyla belde kurulabilmesi için nüfus şartı 

50.000’den 20.000’e düşürülmekte, belediye sınırları içinde mahalle 

olabilmek için asgarî nüfus 500 olarak belirlenmektedir.  

  Orman köylüsü ile mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin 4342 sayılı Kanun 

hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği öngörülmektedir.  

6360 sayılı Kanun sonrasında, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri 

arasında görevler konusunda yeni durumlar ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilen Tablo-

5’te büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev matrisleri verilmiştir.  
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Tablo-5: Büyükşehir ve İlçe Belediyesi için Görev Matrisi 
Görevler Büyükşehir 

Belediyesi 
İlçe Belediyesi 

Temel Kentsel Altyapı Hizmetleri 
Yollar ve Meydanlar +  
Meydan, Yol, Sokak Adları +  
Kanalizasyon +  
Yeşil Alan, Parklar + + 
Konut +  
Su +  
Havagazı ve Merkezi Isıtma +  

Temel Kentsel Hizmetler 
Yolcu ve Yük Terminalini Kurma +  
Çöp ve Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi +  
Çöp Toplama  + 
İşletmelere ruhsat vermek ve denetlemek + + 
Zabıta + + 
İtfaiye +  
Trafik +  
Nikah + + 
Kamu Ulaşımı +  
Defin ve Mezarlar + + 
Okul binalarının inşaatı, bakım ve onarımı, her türlü araç, gereç 
ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması 

+ + 

Temizlik ve Kontrolü  + 
Çevre Sağlığı ve Koruma +  
Acil yardım, kurtarma ve ambulans + + 
Coğrafi ve kent bilgi Sistemleri + + 

İmar Hizmetleri 
Nazım İmar Planı +  
Tatbikat İmar Planı  + 
İmar Ruhsat ve İnşaat Kontrol  + 
Numarataj Çalışmaları +  

Sosyal Hizmetler 
Sağlık tesisi açma ve işletme + + 
Kadınlar ve Çocuklar için Koruma Evleri Açma + + 

Ekonomik Nitelikli Hizmetler 
Yiyecek ve İçecek Maddeleri İçin Laboratuar  +  
Hal, Pazar Yerleri Açma + + 
Mezbaha + + 
Sanayi Bölgesi Çarşısı +  
Otel, Dükkan Yapmak, Kiralamak +  
Ticaret Odaları Organizesi +  

Diğer Sosyal ve Kültürel Hizmetler 
Eğlence ve Benzeri Yerler + + 
Kültür, Sanat ve Turizmin Tanıtımı + + 
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Bakımı ve Yeniden 
İnşası 

+ + 

Kütüphane, Kültür Merkezi + + 
Mesleki Kurslar + + 
Öğrencilere ve Amatör Spor Kulüplerine Destek + + 
Amatör Spor Karşılaşmaları Düzenlemek + + 
Başarılı Sporculara Ödül Vermek + + 
Gıda Bankacılığı Yapmak + + 
İhtiyarlara, Çocuklara Bakım ve Yardım + + 

Kaynak: Karaarslan, 2014: 57-58 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, ilçe belediyelerinin görevlerinde 

görece azalma yaşanırken, büyükşehir belediyelerinde de ciddi bir artış 

görülmektedir.  
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Yeni görev paylaşımlarının yanında, önem kazanan bir diğer konu da gelir ve 

gider dengeleridir. Yeni düzenleme ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının 

yüzde 4.50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine aktarılması kararlaştırılmıştır. 

Yine özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 

yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan 

payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır. Bu yüzde 6’lık 

büyükşehir belediye payının yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine 

aktarılırken, kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü 

esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılmaktadır (İzci ve Turan, 2013: 

134).  

Özetle çalışmanın bu bölümünde, büyükşehir belediye sisteminin geçirdiği 

evrimin ortaya konulması için, hem literatür araştırmaları yapılmış hem de ilgili 

mevzuatlardan yararlanılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında, hem demokrasinin hem 

de etkinliğin ölçümlenebileceği en etkin birimlerin, Türkiye ölçeğinde büyükşehirler 

olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. İlerleyen bölümlerde önce büyükşehirlerin 

sorunlarına yer verilecek, daha sonrasında ise uygulamalar ile büyükşehir sisteminde 

yaşanılan evrim değerlendirilecektir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE SORUN ALANLARI 

2.1. Yönetsel Sorunlar 

Büyükşehir belediyelerine ait en temel sorunlardan biri yönetsel anlamda 

karşılaşılan sorunlardır. Farklı büyüklüklerde ve farklı özelliklerde birçok kentin 

büyükşehir belediyesi haline getirilmesi, buna karşın tek bir kanunda (5216 Sayılı) 

bu kentlerin, aynı düzenlemelere tabi tutulması söz konusudur. Bu durum da, farklı 

büyüklükleri ve özellikleri olan birimlerin sorunlarının çözümünü daha da 

zorlaştırmaktadır.  

Türkiye’de büyükşehir belediye yönetimine ihtiyaç duyulmasının temel 

nedenleri arasında sayılan; iç göçler sonucu şehirlerin hızlı bir şekilde büyümesi, 

genişlemesi ve buna paralel olarak hızlı nüfus artışı nedeniyle kentlerin 

hinterlandında yüksek yoğunluklu yeni yerleşmeler oluşmuş, bunun sonucunda, belli 

başlı belediyecilik hizmet alanları olan planlama, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım, 

altyapı gibi konularda pek çok problemi ve yetersizliği ortaya çıkararak (Kılınç, 

2010: 69) aynı zamanda yönetsel sorunları da beraberinde getirmiştir. Yönetim, özü 

itibariyle bütün olarak ele alınması gereken bir konudur. Fakat yerel yönetimlerde, 

özelde büyükşehir belediyelerinde, kentlerdeki sorunların yol, kanalizasyon ötesine 

geçirilememesi ve sosyo-kültürel sorunların hemşehrinin gözünden kaçırılması 

bağlamında yerel stratejilerin geliştirilememesi ile demokratik katılımcı pratiklerin 

yönetime aktarılamaması sonucunda yönetsel sorunlar büyümüştür (Karaman, 2006: 

204).  

Kentin bütünlüğü, daha doğru bir ifadeyle kentsel alanın bütünlüğü, 

bütünleşmiş bir kentsel alanın, tek bir belediyenin yönetimi ve/veya kontrolü altında 

olup olmaması ile tanımlanabilmektedir. Kentsel alanın bütünlüğü, farklı sorunlara 

yol açabilmektedir. Bu sorunlardan biri, hizmet etkinliğinin yeterli düzeyde sağlanıp 

sağlanmamasıdır. İkincisi, kentsel alanın bütünlüğünün sağlanması konusunda 

yaşanan sıkıntılardır (Arıkboğa, 2008a: 300).  
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Büyükşehir belediyelerinin yönetsel organları arasındaki uyum ile yönetsel 

sorunlar arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Ruşen Keleş (2012: 358), bu 

organlardan biri olan belediye meclislerinin üyelerinin doğrudan doğruya halk 

tarafından seçilmeyip, ilçe belediye meclislerinin üyeleri arasından seçilmesinin 

olumlu bir simgesel anlamı olduğunu düşünmektedir. Bunun sebebini de büyükşehir 

belediyelerinin sınırları içindeki ilçe ve ilk basamak belediyeleri ile bir bütün 

oluşturması olarak açıklamaktadır. Fakat burada değinilmesi gereken bir başka 

konuda şudur ki, büyükşehir belediye meclislerine bakıldığında, ilçelerden gelen 

üyelerin genellikle büyükşehir belediye başkanlığını alan siyasi parti ile paralel 

kişilerden seçilerek oluşturulduğudur. Evet, bir bütünlük söz konusu olmaktadır fakat 

bu bütünlük farklı siyasi görüşlerin katılımını içermeyebilmektedir. 

Örneğin, borçlanma kararı alınması yanında stratejik planlar ile bütçelerin 

hazırlanması, imar planlarının görüşülmesi ve onaylanması, taşınmaz mal 

alınmasına, satılmasına, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya kiralanmasına karar 

vermek, her türlü ücret tarifelerinin belirlemek, şartlı bağışların alınmasına karar 

vermek, belediye uyuşmazlıklarında sulh kararı vermek, şirket veya bütçe içi işletme 

kurulmasına karar vermek, yap-işlet-devret modelinin uygulanmasına, gayrimenkul 

yatırım ortaklıklarının kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya karar vermek, 

belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, yurt içi veya yurt dışı 

belediyelerle kardeş şehir uygulamasına veya karşılıklı işbirliği yapılmasına karar 

vermek gibi pek çok önemli hizmetlerin yerine getirilmesinde belediye meclisi 

kararının alınması gerekmektedir. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için belediye 

meclisi kararının alınması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda belediye başkanı 

ile belediye meclisinin uyum içinde çalışması için aynı siyasi görüşe sahip olması, 

yönetsel bir kolaylık sağlamakta (Doğan ve Baş, 2013: 309), fakat aynı zamanda 

katılım sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. 

2003 yılında T.C. Başbakanlık Kurumu tarafından hazırlanan “Değişimin 

Yönetimi için Yönetimde Değişim” başlıklı bir rapor bulunmaktadır. Bu raporun 

içeriğinde, büyükşehir belediyelerinden özelde bahsedilmemesine rağmen, yerel 

yönetimlerin yeniden yapılandırılması için çeşitli yönetsel sorunların ortadan 
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kaldırılması konusuna yer verilmiştir. Türkiye’nin sanayileşmesi, şehirleşmesi ve 

demokratikleşmesi ile paralel olarak yerel yönetimlerin öneminin arttığı ve özellikle 

1980 sonrası sağlanan mali imkânlarla belediyelerin etkinliğinin arttığı belirtilmiştir.  

Bunun temelinde ise ağır bir merkezi vesayet ve yetersiz yerel kaynaklar ile çalışan 

yerel yönetimlerin, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

şartına uygun olarak yeniden yapılanması öngörülmüştür. Bunun için de o dönemde 

mevcut durum olarak, yerel yönetimlerin yetki ve görevleri tadadi olarak sayılmak 

yerine, merkezi idarenin görev ve fonksiyonlarının belirleneceği, geriye kalan her 

türlü mahalli müşterek nitelikli görev ve hizmetler yerel yönetimlerin uhdesine 

verilmesi kararlaştırılmıştır. Yerel yönetimlerin, 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 

yapılanacağı ifadeleri ile düzenleme yapılmıştır (T.C. Başbakanlık, 2003: 149-151). 

Bu rapor, daha sonra Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı haline getirilmiş fakat 

Cumhurbaşkanlığı’nın vetosu ile hayata geçirilememiştir. Bu Tasarı, izlerinin 2005 

yılında yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda görülmesi 

açısından önemli bir yere sahiptir. Fakat 5216 Sayılı Kanun’un da yönetsel 

sorunların çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Bu sorunlar 6360 Sayılı Kanun 

ile boyut değiştirmiş ve daha geniş bir alanın sorunu haline gelmiştir.  

Yönetsel sorunların daha da artmasına sebep olduğu düşünülen 6360 sayılı 

Kanun’un içeriğinde yer alan Büyükşehir belediyelerinin sayısını arttırması ve görev 

alanlarını il sınırlarına çıkarılması (İstanbul, Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinde 

olduğu gibi) gibi düzenlemeler, yerel yönetimleri güçlendirmek yerine, organları 

seçimle iş başına gelen bölgesel yönetimler konumuna getirilmiştir. Bu özellikleriyle 

büyükşehirler, gereğinden fazla büyümüş ve yerel özelliklerini kaybetme konuma 

gelmişlerdir ( Çimen, 2011: 30).  

Bu düşüncelere ek olarak, 6360 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yönetsel 

sorunlardan biri de yetki sorunu olmuştur. Büyükşehir-ilçe belediyesi ikili yönetim 

biçiminin ardında, ilçe belediyesinin “yatırımcı-hizmet sunucu”, anakentin ise 
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“yönlendirici-düzenleyici” olması düşüncesi bulunsa da, yasal düzenlemeler ayrıntılı 

olarak incelendiğinde, bu durumun uygulamada böyle olmadığı görülmektedir. 

Büyükşehirlere eşgüdümün, denetlemenin, yönlendirmenin çok ötesine geçen, bütün 

kenti ilgilendiren baraj, ulaştırma, altyapı alanında büyük yatırımlar yapmayı 

gerektiren görevler verilmiştir. Bu durum, büyükşehir sınırları içinde yatay, dikey 

bütün işlevlerin hepsinin tek birimde toplanmasına sebep olmuştur (Turan ve Duru, 

2014: 286). Kamu hizmetlerinin il ölçeğinde tek elde sunulmasını öngören 

düzenleme, büyükşehir belediyesi konumundaki illerin coğrafi konumu ile doğrudan 

ilişkisi olan sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Büyükşehir olan pek çok ilin geniş bir 

coğrafi alana sahip olması, büyükşehir belediye yönetim sistemini bölgesel bir 

karaktere büründürmektedir. Büyükşehir belediye yönetimi, temelde yerel 

hizmetlerden sorumlu ana birim haline getirilmiştir. Buna karşın alt kademede, daha 

yerel düzeyde yer alan ilçe belediyelerinin yetkileri oldukça sınırlandırılmıştır. Bu 

durum halka en yakın birimin hizmet sunması anlamına gelen yerellik ilkesi ile 

çelişmektedir ve idari sorunlar doğurması muhtemel görülmektedir (Arıkboğa, 

2015b: 59).   

2013 yılında TODAİE’de düzenlenen Türkiye’de Mahalle Yönetimi 

Çalıştayı’nda 6360 sayılı Kanun’un büyükşehirlerde neden olduğu sorunlar çeşitli 

başlıklar altında ele alınmış olup, kamuoyuna yönelik bir sonuç bildirgesi 

yayınlanmıştır. Bu Çalıştay kapsamında tespit edilen sorunlar (Ömürgönülşen, 

2013): 

 6360 sayılı Kanun’un hazırlanış sürecinde ilgililerin yeterince 

bilgilendirilmediği, 

 Bütün büyükşehirlerin tek bir statüde toplanmasının yanlış olduğu, sorunların 

illerin yapısına göre değişebileceği,  

 Büyükşehir modelinin belde belediyeleri ve köyleri kapatmak suretiyle il 

merkezinde “seçilmiş yerel krallar” yaratabileceği. 

Türkiye’de yerel yönetimler açısından yönetsel sorunların bir boyutu da çoklu 

bir yapının hakim olmasıdır.  Büyükşehir olan illerde il özel idareleri kaldırılırken, 
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köyler mahalleye dönüşmekte buna karşın 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilde il 

özel idareleri, beldeler ve köyler eski düzene göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 

sebeple yerel yönetimler arasında ülke genelinde belirli bir düzen bulunmamakta ve 

ikili bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinde yaşanan sorunlar sadece organlar arasında yaşanan 

uyumsuzluk ile sınırlı değildir. Tüzelkişiliği kaldırılan il özel idarelerinin, köylerin, 

belde belediyelerinin daha önceden sahip oldukları idari görevlerin büyükşehir 

belediyesine aktarılmasıyla iş yükü artmakta ve hizmetlerin sunumunda etkinlik 

ilkesinin ihlal edilme durumları ortaya çıkmaktadır. Bu yönetsel sorunlarla ilgili, 

çalışmanın uygulama kısmında halk ve meclis üyelerinin gözünden mevcut durumun 

bir çerçevesinin çizilmesi sağlanmak istenmiştir.  

2.2. Örgütlenme Sorunları 

Büyükşehir belediye sisteminde karşılaşılan önemli sorun alanlarından biri de 

örgütlenme sorunlarıdır. Örgüt sorunlarının başında, örgütsel performansın dikkate 

alınmaması gelmektedir. Örgütsel performans, kaynakların ekonomik kullanımına, 

verimliliğine, etkililik ve vatandaşın memnuniyetine göre değerlendirilmektedir 

(Çevik, 2012: 162). Burada dikkat edilmesi gereken husus, büyükşehir belediyesi 

sınırları içerisindeki gerek yönetsel kadronun, gerekse diğer personellerin halk ile 

kurdukları iletişimin boyutlarının ortaya konulmasında gereken özenin 

gösterilmemesidir.  

Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çalışmalarında da, hem personelin hem 

de yöneticilerin zihinsel hazırlıkları son derece önemlidir. İleri görüşlülükle personel, 

örgüt, hizmet gibi konuların yeniden ele alınması zorunluluğunu duymayan bir 

yönetimin, personeli de buna inandırması beklenemez (Çukurçayır, 2009: 38). 

Büyükşehir belediye çalışanları, beledi hizmetlerde sürece yeterince katılmamakta, 

belediye yöneticileri de yapılan çalışmaların anlam ve önemini yeterince 

algılayamamaktadır. Buna örnek olarak, birçok belediyede yönetici ve çalışanların, 

belediyenin stratejik amaç ve hedeflerini, vizyon ve misyonunu dahi bilemediği 

görülmektedir. Ayrıca, örgütsel sorunlar sadece çalışanlardan kaynaklanmamakta,  
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belediyelerde karar alma sürecinin, gerek hizmet birimlerinin kendi içinde ve gerekse 

genel olarak belediye içinde üst düzey yönetim kademeleri ile sınırlandırılması da bir 

sorun olarak ifade edilmektedir (Bozlağan, 2009: 277).   

Büyükşehir belediye örgütü içerisinde iletişim tek yönlü bir özeliğe sahiptir. 

Örgütün resmi (formel) yapısı içinde, hiyerarşik kanallar üzerinden ve belediye 

yönetimince belirlenmiş esaslara göre gerçekleşmektedir. İletişim sürecini başlatma 

yetkisi, birim amirlerinde (üst düzey yöneticilerde) bulunmaktadır. Belediyelerde 

sözleşmeli personel istihdamının mümkün olması ve bu personele devlet 

memurlarından kısmen daha yüksek ücret ödenebilmesi, belediyelerde daha nitelikli 

personellerin de çalıştırılmasını mümkün hale getirmektedir. Ancak bu uygulama 

sonucunda, devlet memurları ile sözleşmeli personel arasında uyuşmazlıklar ve 

gerilimler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla mevcut durum, hem sözleşmeli 

personelin motivasyon düzeyini, hem de devlet memurlarının performansını olumsuz 

etkilemektedir (Bozlağan, 2009: 278).   

Sorun alanlarından biri de bütün kamu çalışanları için de geçerli olan değişime 

yönelik direnç ve kapalılık anlayışıdır. Kamu çalışanları, kendi içinde değişime 

kapalı olduğu gibi, dışarıdan gelen değişme ya da değiştirme girişimlerini de çeşitli 

yöntemlerle engelleme yoluna gitmektedir (Eryılmaz ve Eken, 1995: 3; Aktaran: 

Bozlağan, 2009: 279). 

Örgütsel sorunlardan bazıları, mali kaynak yetersizliği ve kaynakların 

dağıtımında öncelik sorunu, niteliksiz ve eğitimsiz personel, mevzuatın yetersizliği 

ve sürekli değişmesidir. Bu sorunlara ek olarak, kentsel planlama ve imar, katı 

atıkların bertarafı, içme suyu ve atıksuyun çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması, 

yeşil alan, işyeri denetimi vb. gibi teknik konularla ilgili sorunların çözümünde 

örgütsel boşlukların olması da bir sorun alanı olarak nitelenmektedir (Azaklı ve 

Özkösedağ İçin, 2009: 201).  

Büyükşehirlerde var olan çok sayıda yönetim olgusu, her yönetimin sınırlı bir 

alanda, küçük ölçekli çözümlerle uğraşmasına neden olmakta, bu ise sorunların 

kapsamlılığı, bütünlüğü ve bağımlılığı karşısında yetersiz kalmaktadır (Eke, 1982: 
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16). Aynı zamanda, aynı işi yapan birden çok birimin varlığı, iç örgütlenme 

yetersizlikleri ve ihtiyaç olduğu halde kurulmayan birimler, örgütlenmede sorunları 

derinleştirmektedir (Yaşamış, 2008: 29). Burada belirtilen örgütsel boşlukların 

gerekçesi sayılan çok sayıda birimin olmasının yarattığı durum, 6360 sayılı Kanun 

sonrasında sadece büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki kapsamına alınmasıyla 

başka sorunları doğurmuştur.  

Bu sorunlardan biri, büyükşehir uygulamalarında temel hizmet alanı ilçe 

belediyesine ait olması gerekirken, şuan ki uygulamada, ilçe belediyeleri, büyükşehir 

belediyesinin şubesi konumunda görülmektedir. Bu durum, etkinlik ve demokrasi 

açısından ters yönlü bir uygulama sayılmaktadır (Görmez, 2015: 11).  

Örgütsel sorunların bazılar büyükşehir belediye meclislerinden 

kaynaklanmaktadır. Büyükşehir belediyelerinde karar organları meclislerdir. 

Meclislerin üç temel görevi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, temsildir, halk yerel 

seçimlerde kendi temsilcilerini seçerek onları meclise gönderir. İkincisi karar alma 

işlevidir ki, meclis üyesi, karar organının bir parçası olarak meclisteki tartışmalara 

katılmak, görüşlerini söylemek ve oylamaya katılmak hakkına sahiptir. Karar 

organının üçüncü işlevi denetimdir. Meclis, hem yaptıkları ve yapmadıkları 

üzerinden yürütme organını (başkanı), hem de belediyenin mali işlemlerini 

denetleyebilir (Arıkboğa ve Diğerleri, 2007: 14-15). Türkiye’de bağımsız olarak 

meclis üyesi seçilmek, en azından büyük nüfusa sahip yerler için mümkün değildir. 

Bu sebeple meclis üyeleri bir partinin listesinden girmektedir. Partilerin meclis 

üyeleri de mecliste görüşülecek bir konu hakkında grup kararı alabilmektedir ve grup 

kararına aykırı davranışlar ise ihraç gerekçesi olmaktadır. Bu durum da bazen meclis 

üyelerinin kendi iradeleri ile hareket etmelerini sınırlanmaktadır (Kar, 2007: 59). 

Meclis üyelerinde yaşanan bu sorun, çalışanlar arasında da yaşanmaktadır. 

Belediyeler, oluşumları itibariyle siyasi kuruluşlardır. Bu sebeple, çalışanların işe 

alımında ve işlevlerinde bazı durumlarda siyasi açıdan kayırmacı ve himayeci 

davranışlar görülebilmektedir. Bu durumun, çalışanların örgütsel adalet algısını 

olumsuz etkilediği söylenebilir. 
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6360 sayılı Kanun ile bazı birimlerin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve bazı 

birimlerin de kapatılarak doğrudan büyükşehir belediyesine bağlanması, örgütsel 

anlamda bir kargaşaya neden olmuştur. Özellikle, tasfiye edilen birimlerdeki 

personelin durumu, 6360 sayılı Kanun’a yönelik eleştiriler kısmında ayrıntılı olarak 

ele alınmıştır.  

2.3. Hizmet Sorunları 

Büyükşehir belediyelerinde yaşanan hizmet sorunlarının bir bütün olarak ele 

alınması gerekmektedir. Yerel demokrasinin sağlanmasının en önemli yollarından 

biri, yerel farklılıkların algılanması ve yerel hizmetlerin bu farklılıklar dikkate 

alınarak sunulmasıdır (Kamalak ve Diğerleri, 2013: 44). Hizmetlerin sunulmasında, 

ayrımcı bir anlayışla değil, topyekün bir hizmet sunma anlayışıyla yaklaşılması 

gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak, uygulamada yaşanan sorunlar çeşitli 

açılardan ele alınmıştır.  

Bir birimin başarılı bir imaj çizebilmesi için, başarılı hizmet sunması ve 

kendini bu noktada ilgililere anlatabilmesi gerekmektedir. Hizmet sunumuyla ilgili 

“bir yönetim kademesinin, görev ve yetkilerinin kapsamı genişlediği oranda, prestiji 

de artar” görüşü, hizmet sorunlarının odak noktasında bulunmaktadır. Çünkü görev 

ve yetkilerle birlikte sorumluluklar ve sorunlar da artmaktadır (Keleş, 2014: 356). Bu 

görev ve sorumlulukların hakkıyla yerine getirilmemesi, artması beklenen prestiji 

ters yönlü etkileyebilmektedir.  

Bir kamu kurumunun, özelde bir yerel yönetim biriminin hizmet sunmada 

alması gereken temel ölçüt kalite kavramıdır. Yerel yönetim birimlerinin kalite 

kavramını doğru bir şekilde anlaması sonucunda, hizmet ve yönetim anlayışında, 

vatandaşları öteleyici, işleri savsaklayıcı bir hizmet sunumu gerçekleştirmesi 

mümkün olmayacaktır (Çukurçayır, 2009: 119). Fakat uygulamaya bakıldığında, 

halkın yerel yönetim birimlerine ulaşmada doğrudan etkin olduğu 

söylenememektedir. Etkin olmak için, ya çok eğitimli ve bilgili olmak, ya da siyasi 

bağlarla belediyelerde iş yürütme yoluna girmek gibi eylemler ne yazık ki ülke 

genelinde uygulana gelmiş ve sorun olarak görülmesi gereken durumlardandır.  
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Hizmet sorunlarının temelinde, hangi birimin nerden sorumlu olduğu, görev 

alanının nerede başlayıp nerede bittiğinin doğru saptanamaması yatmaktadır. Yerel 

yönetim birimlerinden her biri için hizmet sunmakla görevli oldukları alanın 

belirlenmesi, hizmetin etkin bir biçimde yürütülmesinin ön koşulu sayılmaktadır. 

Çünkü sonsuz ihtiyaçları karşılayacak kısıtlı üretim faktörlerinin, en çok faydayı, en 

az maliyetle sağlayacak bir biçimde üretime aktarılması gerektiğinden, hizmet 

götürülecek alanın gereği gibi saptanması önem kazanmaktadır (Alkaya ve Diğerleri, 

2005: 3).  

Bütünleşmiş bir kentsel alanda, kentin farklı bölgelerinde yetkili olan birden 

fazla belediyenin varlığı halinde bir takım sorunların çıkması olasıdır. Bu sorunlar iki 

grupta toplanabilmektedir. Birinci grup, temel altyapı hizmetlerinde ortaya çıkabilir. 

Bu kapsamda kent içi yolların, su ve kanalizasyon hizmetlerinin eşgüdümün 

sağlanması ve katı atıkların depolanmasında yaşanan sorunlardan söz edilebilir. 

İkinci grupta ise planlama sorunları yer almaktadır. Bağlayıcı nitelikte çerçeve imar 

düzenlemesinin ya da bir nazım imar planının yokluğu durumunda, farklı belediyeler 

tarafından üretilecek imar planlarında bir bütünlüğün sağlanması son derece zor 

olacaktır. Bu sorunlar, hizmet etkinliğinde azalma ve eşgüdümsüzlük ile birlikte, 

belediyeler arasında çeşitli problemlerin yaşanmasına neden olacaktır. Buradan 

hareketle kentsel alandaki yönetim sorunu, ancak bütünleşik kentsel alanın yönetsel 

bütünlüğü dikkate alınarak çözülebilir (Arıkboğa, 2008b: 17-18).  

6360 sayılı Kanun sonrasında büyükşehir belediyelerine verilmek istenen 

görevlerin kapsamında bir değişiklik olup olmadığı önemlidir. 6360 Sayılı Kanun’un 

ele alındığı birinci bölümde, getirilen yenilikler ayrıntılı olarak verilmiştir. Hizmet 

sunumunda yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlardan biri, birçoğu kırsal alanı 

kapsayan büyükşehir belediyelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı 

yetki ve görevlerin verilmiş olmasından dolayı, hizmetlerde önemli ölçüde yaşanan 

aksamalardır. Bu durumda ‘hizmet akışı’ aksayarak, bütün ilçelere ve mahallelere 

hizmet götürülmesinde sıkıntı çekilebilmektedir. Hâlen il merkezine 50 km. 

mesafede bulunan ilçe ve köyler hizmet sunulmasında büyük ölçüde sorun 

yaşamaktadırlar (Bedük, 2012: 10). 
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Büyükşehirlerde, merkez ile uzak birimleri arasında hizmetlerin sunumu 

açısından ciddi bir sorun alanı bulunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da çevredeki 

yerleşmeler, kendi sınırlı imkanları içinde, kalitesi, standartları düşük hizmetlerle 

yetinmek zorunda kalmakta, eğer kendi imkanları ile sorunlarını çözemiyorlarsa, 

büyükşehir belediyelerine ekstra yük olabilmektedirler (Ökmen ve Parlak, 2013: 

288).  

Hizmet sunumunda yaşanan aksamalar, sadece vatandaşları değil aynı zamanda 

büyükşehir belediye yönetimini de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklar, küçük 

mahalli toplulukların siyasal apolitizasyonu, büyükşehir bürokrasisi nedeniyle 

kırtasiyeciliğin artması, yaşanan genişleme sonucu mekana dahil olan yeni mahalli 

idareler nedeniyle artan yıpratıcı rekabetin söz konusu olması ve optimal olmayan 

ölçeklerde hizmetlerde yaşanan aksamalar olarak özetlenebilir (Deniz ve Kantürk 

Yiğit, 2013: 637).  

Büyükşehir belediyelerinin, 6360 sonrası görev ve yetkileri artmış, aynı 

zamanda yükümlülükleri de artmıştır. Bu yükümlülüklerin içerisinde, büyükşehir 

belediyesinin başarı kriterlerinden biri olan etkin hizmet sunma görevi, artan bu 

yüklerle zayıflatılmıştır. Halk, hizmet istediğinde, hangi birime gideceğini yeterince 

bilmemektedir. Büyükşehir belediyeleri için de henüz yeni olan düzenlemeler, 

belediye çalışanları tarafından da yeterince anlaşılamamaktadır. Yaşanan bu bilgi 

eksikliği sonucunda iki yönlü bir etkileşimsizlik ortaya çıkmakta ve hizmet 

sorunlarını gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.  

2.4. Mali Sorunlar 

Büyükşehir belediyelerinin mali yapıları konusunda büyük beklentiler ve farklı 

algılar bulunmaktadır. İlk görüş, küçük belediyelerin mali açıdan daha sıkıntılı 

olduğu yönündedir. Bu görüş içeriği, büyükşehir belediye sınırları içerisinde 

olmayan küçük belediyelerin mali sorunlarını çözme ihtimalinin, büyükşehirlere göre 

daha düşük olduğudur. Öyle ki, küçük bir belediye yeterli kaynak sağlasa bile, 

genellikle ekonomiklik ve optimalite ölçütlerine uygun kapsamlı bir örgüt 

kuramayacağı, nitelikli personeli kendisine çekemeyeceği, yeni teknolojiyi satın 
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alamayacağı, güçlü bir makine parkı ve şantiye kuramayacağı düşünülmektedir 

(Özgür ve Diğerleri, 2008: 401). Buna karşın diğer görüşte ise, özellikle gelirlerin 

paylaşılmasında büyük belediyeler, ilk bakışta sanıldığının aksine, küçük 

belediyelerden daha yoksul durumlara düştükleri belirtilmektedir. Bu yoksulluk, 

gelirlerinin göreli azlığından ve büyükşehirlerin sunmak ve kamuoyuna hesabını 

vermek zorunda oldukları hizmetlerin çokluğundan kaynaklanmaktadır (Keleş, 2014: 

315).  

Büyükşehirlerin, mali açıdan yaşamış oldukları sorunlardan önce, 6360 sayılı 

Kanun öncesi ve sonrası gelir gider dengesinin ele alınması gerekmektedir. Bu denge 

ile ilgili Bingöl ve Diğerleri (2013: 62) tarafından yapılan şu değerlendirmeler, 

aradaki farkın görülmesi açısından önemlidir:  

“İl sınırında büyükşehir belediye modeline geçilmeden önce, ortalama olarak 

376 TL olan kişi başına belediye payları, 6360 sayılı Kanun sonrasında %3,45 

artarak 389 TL’ye yükselmektedir. İl özel idarelerinin de dahil edilmesi halinde; 

mahalli idarelerin kişi başı genel bütçe vergi geliri ortalama 342 TL’den, %10.81 

artışla 379 TL’ye çıkmaktadır. 6360 sayılı Kanunla belediyelerin mali imkanlarını 

artırmaya yönelik diğer bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, 5779 Sayılı İl 

Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkında Kanun’un 5. Maddesinin son fıkrasında yazılı olan “büyükşehir belediye 

paylarındaki artış, bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk eden tutarların yüzde 

20’sinden fazla olamaz,” hükmü 6360 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

Böylece, büyükşehir belediyelerinin il dahilinde gerçekleşecek vergi tahsilatı 

artışından kısıtlama olmaksızın yararlanması sağlanacaktır. 6360 sayılı Kanunla, 

genel bütçe vergi paylarının dağıtım oranlarının değişmesi yanında, dağıtım 

esaslarında da değişikliğe gidilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin %5 olan GBVG 

payı %6 olarak belirlenmesine rağmen, mevcut uygulamada bu payın %70’i 

doğrudan büyükşehire aktarılmak ve %30’u havuza alınmak suretiyle diğer 

büyükşehirler arasında nüfuslarına göre dağıtılmaktadır. 6360 sayılı Kanun sonrası 

bu dağıtım şekli; %60’ı doğrudan büyükşehire aktarım, %40’ı havuza alınmak ve 

bunun %70’inin büyükşehirler arasında nüfus, kalan %30’unun ise yüzölçümü 
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esasına göre dağıtımı şeklinde olacaktır. Bu sayede, nüfusun belirleyiciliğinin yanına 

yüzölçümü faktörü de eklenerek daha adil bir dağıtım hedeflenmiştir. 6360 sayılı 

Kanunla, büyükşehir ilçe belediyelerinin %2.5 olan payı %4.5’e çıkarılmıştır. 

Mevcut yapıda bu pay; sadece nüfus esasına göre dağıtılmakta iken, değişiklik 

sonrası %10 yüzölçümüne, %90 nüfus esasına göre dağıtılacaktır. İl özel idarelerinin 

GBVG pay oranı %1.15’den %0,5’e düşürülmüştür. Ancak, mevcut 16 büyükşehir 

belediyesi ve yeni kurulan 14 büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde, il özel 

idareleri kapatılmıştır. Kalan il özel idaresi âdetinin yanında, itap ettiği nüfus 

sayısının da düşmesi sonucunda kişi başı pay oranlarında herhangi bir düşme 

olmamakta, aksine kişi başı pay miktarı yıllık 38 TL’den 67 TL’ye yükselmektedir.” 

Yukarıdan verilen bütün mali imkanlar ve artışlara rağmen büyükşehir 

belediyelerinin yaşamış olduğu mali kaynakların yetersizliği, teknolojik imkânsızlık, 

hizmetlerin çeşitliliği gibi konular ilave kaynak bulmayı zorunlu kılmaktadır. Öz 

kaynaklarının yetersizliği ile birlikte kaynak oluşturmanın zorluğu, Türkiye’deki 

belediyeleri daha kolay bir yöntem olan iç ve dış borçlanma yapmaya 

yöneltmektedir. Bu da beraberinde bir takım sorunlar getirmektedir. Örneğin, 

belediyeler, su, altyapı, çevre-temizlik, kanalizasyon, çarpık kentleşme gibi kendini 

finanse edemeyen yatırımları da yapmak durumundadırlar. Özellikle 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin 

yetki ve sorumluluk alanı genişlemesine rağmen hala gelirlerinde yapmış oldukları 

hizmetin gerçek karşılığı olan bir artış meydana gelmemiştir. Bunlara ilaveten gelir-

gider dengesizliği ve merkezi idareden aktarılan vergi paylarının yetersiz olması gibi 

faktörler eklenince belediyelerin dış borçlanma yapması artık zorunluluk olarak 

görülmektedir (Doğan ve Baş, 2013: 308).  

6360 sayılı Kanun sonrasında büyükşehirlerin gelirler açısında güçlendirildiği 

düşünülse de, başka sorunları da beraberinde getirmiştir. Değişimle gelen en önemli 

sorunlar; muhasebe kayıtlarının devri, taşınırların devri, işletme yönetimi ve işletme 

kaynaklarının devri ve son olarak il özel idarelerine ait taşınmazlar ve bunlardan 

kiraya verilenlerin durumu şeklindedir (Karaaslan, 2014: 283). Bu yeni durumdan 

dolayı, hızlı büyümenin bir sonucu olarak bu belediye idare/işletmelerinin bütçeleri, 
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personel sayısı, araç-gereç ve ekipmanlarında da hızlı bir artış görülmekte, bu durum 

da büyükşehir belediyeleri üzerinde mali bir sorumluluk yüklemektedir (Apan, 2004: 

35). Bu yükümlülükler sonucunda daha çok gelire ihtiyaç duyulurken, daha çok 

borçlanma da ortaya çıkmaktadır.  

Mali sorunlara yönelik farklı bir bakış olarak, 6360 sayılı Kanun’un 

gerekçesinde de yer alan,  ekonomik ve toplumsal ilişkileri açısından birbirinden 

ayrılamayan merkez ve çevre belediyelerinde kamusal kent hizmetlerinin ayrı ayrı 

belediyelerce yurttaşlara sunulmasının, hizmetin bölünmezliği ilkesine ters düşmesi 

ve savurganca bir uygulamaya yol açmasıdır (Ökmen ve Parlak, 2010: 248). 

Büyükşehirlerde mali bütünlüğün sağlanmasının bu savurganlığı önleyeceği 

düşünülmektedir. Ayrıca siyasi uygulamaların da mali sorunlara yol açtığı 

düşünülmektedir. Örneğin, büyükşehir belediye yönetimlerinin gelirlerinin, seçmeni 

etkilemek amacıyla yapılan hizmetlerde kullanılması, kentin gerekli hizmetlere sahip 

olamamasına sebep olabilmektedir. Bu uygulama doğrultusunda, kaynak israfının 

oluştuğu ve istenilen başarının elde edilmesine engel olduğunu savunulmaktadır 

(Görmez, 2012: 87). Mali sorunlara yönelik bir diğer değerlendirme de, 

büyükşehirlerin bazı durumlarda, kendilerinin sunması gerektiği hizmetleri şirketlere 

yaptırdığı ve bunun sonucunda etkin hizmeti sunan, maliyetini karşılayan ve mali 

sorunlarla karşı karşıya kalan birimin büyükşehir belediyesi olmadığı yönündedir 

(Karaman, 2006: 213).  

2.5. İmar ve Planlama Sorunları 

Planlama, belirlenen hedeflere varmak için, mevcut imkanlarla bir yöntem 

belirleme anlamına gelmektedir. Kentler için anlamı ise,  kenti ilgilendiren, bir harita 

veya plan üzerine çizilen planlanma şeklidir. Ülkelerdeki kentlerin büyüklüklerine 

göre de metropoliten kentler için ayrı bir planlama şekli benimsenmektedir. Bu 

planlara da metropoliten kent planları ismi verilmekte ve bir kent planından farklı 

olarak, hem geniş ölçekli, hem de bütün ili kapsayan bir planlamayı ifade etmektedir 

(Çukurçayır, 2013: 232).  
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Çalışma kapsamının büyükşehirler olması nedeniyle, büyükşehir belediyesi 

sınırları içerisinden yapılan imar ve planlama sorunları önce yasal mevzuatlar 

üzerinden ele alınmıştır.  

Halen yürürlükte bulunan ve 1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda, 

büyükşehirleri de içine alan bir planlama anlayışı oluşturulmuştur. Öncelikle 

Kanun’un temel amacı; “yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, 

sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak” şeklinde belirlenmiştir (3194 

Sayılı Kanun 1. Madde). Bu amaç doğrultusunda Kanun’da birçok tanımlama ve 

düzenlemeye de yer verilmiştir. 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesinin b bendinde imar 

planları ile ilgili; “ İmar Planları, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından 

meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu 

sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları 

ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe 

girer.” ifadeleri kullanılmaktadır. Buna ek olarak, 2011 yılında 644 sayılı Çevre Ve 

Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 7. maddesinin 3. fıkrasında, ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki 

planları Bakanlığın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü aracılığıyla) yapacağı ya 

da yaptıracağı ve onaylayacağı belirtilmektedir. Yine aynı maddenin içeriğinde, 

büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan çevre düzeni planlarının büyükşehir 

belediyelerince, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise Bakanlık tarafından 

yapılacağı ya da yaptırılacağını ve onaylanacağı düzenlenmektedir. Buradaki temel 

nokta, kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına yönelik, strateji ve standartları 

belirleme ve uygulanmasını sağlama görevinin Bakanlığa ait olması, buna karşın 

yerel yönetimlere ise planı hazırlama yetkisinin sunulmasıdır (Özkaya Özlüer, 2015: 

442).  

Planlama ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler çeşitli sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Özellikle merkez ve yerel yönetim arasında görev kargaşasına neden 

olduğu uygulama örnekleri ile eleştirilmektedir. En temel sorun ise, planlamada bir 

bütünlüğün sağlanamamasıdır (Görmez, 2001: 136). Planlamada yaşanılan bütünlük 

sağlanamama sorununun kaynağı olarak, her hizmetin en etkin ve verimli 
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görülebileceği birimlere aktarılması yerine, birçok küçük birimin ayrı ayrı hizmet 

üstlenmesi ve onlara farklı birçok kaynak ayrılması gösterilmektedir. Örnek 

verilecek olursa, ulaşım, kanalizasyon, konut, imar ve planlama gibi yerel 

hizmetlerin küçük birimlerce ayrı ayrı sunulması, yarardan çok zarar olarak kentlerin 

gelişimine etki etmektedir. Bu noktada, özellikle büyükşehir belediyelerinin 

sorunlarının çözülmesi için büyükşehirlerin kendi ölçülerine uygun planlamaların 

yapılması ve bu kentlerin yönetimleri için özel düzenlemelerin oluşturulması önemli 

bir gereklilik olmuştur (Keleş, 2014: 314).  Merkezi otorite tarafından hazırlanan üst 

ölçekli plan kararlarının, yerel yönetimler tarafından yeterince dikkate alınmaması, 

büyükşehir belediyelerinin kendi yetki alanında bulunan nazım imar planlarına, ilçe 

belediyelerini dahil etmeden alt ölçekli planlar yapması ve bunların hukuki 

süreçlerinin devreye girmesi gibi olumsuz durumlar kentlerin gelişim süreçlerini 

negatif yönlü etkilemektedir. Bu olumsuzluklara ek olarak, gerek merkez ve yerel 

yönetim arasında, gerekse büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında siyasi 

görüş ayrılıklarının bulunması planlama sektörünü ve yatırım kararlarını olumsuz 

etkilemektedir (Ercan, 2007: 70). Farklı siyasi görüşe sahip olan ilçe belediyeleri, 

büyükşehir belediyelerince diğer süreçlerde olduğu gibi planlama süreçlerine de bazı 

durumlarda dahil edilmemektedir. Ayrıca ilçe belediyelerinin planlamada aktif 

olabilmelerinin önünde sadece siyasi ve yasal düzenlemeler değil ayrıca planlama 

yapabilecek tenkil bilgi ve beceriye sahip personelinin olmayışı gibi iç sorunlar da 

mevcuttur. 

Planlamada yaşanan sorunların bir boyutu da, planlama yetkisinin farklı yerel 

yönetim birimleri arasında dağılması ve her birimin bu yetkiyi kendi 

gereksinimlerine göre uygulama eğiliminde olması ve denetim sorunun ortaya 

çıkmasıdır. Bu durum, yerel yönetim birimleri arasında çelişki ve çatışmalara sebep 

olabilmektedir. Buna karşın, büyük ölçekli merkezi planlama ve uygulama ise, 

ekonomik ve yönetsel etkinlik açısından olumlu kabul edilmekle birlikte, demokratik 

bir denetim anlayışını zorlaştırabilmektedir. Yerel demokrasinin merkezi planlama 

ile uyumlu olabilmesi bu noktada önem kazanmaktadır (Eke, 1982: 16). Büyükşehir 

belediyelerinin imar planları ile ilgili görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir 
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Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi I-b bendi ve 11. maddelerinde düzenlenmiştir. 

5216 sayılı Kanun’un 7/I-b maddesi uyarınca, büyükşehir belediye sınırları içinde 

imar planlarının hazırlanmasında, uygulama sürecinin denetlenmesinde büyükşehir 

belediyesi görevlendirilmiştir. Yine ilgili Kanun’un 11. maddesinde hazırlanan 

düzenleme ile imar planlarının uygulanmasında denetim yetkisi, açıkça büyükşehir 

belediyelerine verilmiştir. Buradaki sorun alanı ise, büyükşehir belediyelerinin bu 

yetkilerinin sınırlarının belirlenmesinde güçlükler yaşanmasıdır. Bu güçlük nedeniyle 

mülkiyet haklarının korunması konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir 

(Koçak, 2013: 5). Örneğin, kaçak yapıların tespit edilmesinde, ilçe belediyeleri 3194 

sayılı Kanun’u uygulamaktan çekinmekte ve büyükşehir belediyelerinin encümen 

kararı almasını ve yıkımların gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak yetki ve 

sorumluluklarını öteleme yolunu tercih edebilmektedirler. Bu konuda, büyükşehir 

belediyelerinin kaçak yapı ile ilgili bilgi belge istenmesinin ve ilçe belediyelerinin 

bundan uzak durmasının, ne adli ne de idari vesayet açısından bir karşılığının 

olamaması eleştirilmektedir. İşte bu noktada büyükşehirlerin imar ve planlama ilgili 

en temel sorunu kaçak yapılar olmaktadır (Hacıcaferoğlu, 2011: 139). Kaçak 

yapıların ilçe belediyelerince yeterince tespit edilmemesi veya çeşitli kaygılarla 

böyle bir girişimde bulunulmaması büyükşehir belediyelerini de zor durumda 

bırakabilmektedir. Aynı zamanda büyükşehir belediyelerinin yetkilerini aşması veya 

farklı ilişkilerle yetkilerini kötüye kullanabilme ihtimali, denetim yetkisi sınırlarının 

belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Demokratik ve etkin bir yerel yönetimin 

oluşturulması için etkili bir denetim anlayışı benimsenmelidir. 

6360 sayılı Kanun sonrasında imar ve planlama ile ilgili çeşitli sorun alanları 

da ortaya çıkmıştır. Özellikle büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına 

getirilmesiyle kentsel alandan sorumlu olunduğu gibi kırsal alanın imar ve 

planlamasından da sorumlu olma, büyükşehir belediyelerine büyük sorumluluk ve 

kurumsal karmaşa getirmiştir. İlgili Kanun ile planlamada olması beklenen bütünlük, 

yerelleşmeyi değil merkezileşmeyi arttırıcı bir etki yapmıştır (Ersoy, 2013: 30). İlin 

tamamını kapsayıcı bir düzenleme ile bazı illerde, merkezden 135 km. yarıçaplı 

alanlara kadar hem üst ölçekli hem de alt ölçekli uygulama planlarının düzelterek 
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onaylama ya da ilgili ilçe belediyesi tarafından belirli süre içinde yapılmaması 

halinde büyükşehir belediyeleri tarafından yapılması gibi çok geniş ve teknik açıdan 

zor bir düzenleme söz konusu olmuştur (Ersoy, 2013: 31).  

İmar ve planlamaya yönelik büyükşehir belediyelerinin mevcut yetki ve 

görevleri çalışmanın birinci bölümünde yer alan 5216 sayılı ve 6360 sayılı 

Kanun’larda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bunlara ek olarak yukarıdaki ifadeler ile de 

özetlenmiştir. Büyükşehir belediyelerin imar ve planlama konusunda yaşamış olduğu 

sorun alanları daha çok, bütünlük sağlayamama, denetim ve görev kargaşası 

noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna ek olarak kentlerin yüzölçümleri, siyasi yapıları, 

teknik bilgi ve beceri eksiklikleri, koordinasyon sorunları gibi konular da sorunları 

daha da derinleştirmektedir. Kentlerin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için imar 

ve planlama sorunlarının hem yasal anlamda hem de uygulamada etkin bir şekilde 

çözülmesi amaçlanmalıdır. Özellikle yetişmiş teknik personellerin istihdam edilmesi, 

siyasi kaygılardan uzak, özelde kentin çıkarlarını genelde ise ülke çıkarlarını ön 

planda tutan bir anlayışla büyükşehir belediyelerinin varlıklarını sürdürmeleri 

gerekmektedir.  

2.6. Yerel Siyaset ve Denetim Sorunu 

Büyükşehir belediyeleri, yerel siyasetin baş aktörleri olarak gerek hukuki 

alanda, gerekse sosyo-ekonomik alanlarda en çok gündeme gelen birimlerdir. 

Gündeme gelmelerinin temel nedeni, Türkiye’nin gelişmişliğine en çok katkı 

yapması beklenen yerel ölçekli yapılar olmasıdır. 2012 yılı itibariyle 81 ilin 30’u 

büyükşehir belediyesi konumuna getirilmiştir. Genel nüfusun büyük bir çoğunluğu 

bu illerde yaşamaktadır. Ekonomik ve sosyal donelerin ağırlık kazandığı iller olması 

nedeniyle de siyasal rant açısından önemli konuma sahiptirler. Ülke için bu kadar 

önemli olan yerel yönetim birimlerinin denetlenmesinde yaşanan ya da yaşanma 

ihtimali olan denetlenme zafiyetleri, doğrudan ülke çıkarlarını etkilemektedir. 

Büyükşehir belediyelerinin etkin ve demokratik bir yapı kazanmasının ön 

koşullarından biri yerel siyaset ve denetim sorunun çözülmesidir. Bu sebeple, 

sorunun kaynağına inmek bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.  
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Temelde demokrasinin doğru bir şekilde işlemesinin ön koşulu, hukukun 

üstünlüğünün sağlanmasıdır. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasıyla birlikte etkili 

demokratik seçimler, seçkin olanların siyasi gücünün sınırlanması, siyasi 

özgürlüklerin etkinliği gibi yerel siyaset açısından da etkili sonuçlar ortaya 

çıkabilecektir (Çevik, 2012: 134). Özelde büyükşehir belediyelerinin demokratik ve 

etkin olabilmesinin ön koşulu bu şekilde vurgulanabilmektedir. Fakat yerel 

siyasetteki aksaklıkların temelinde başka olgularda bulunmaktadır. Yerel siyasetin 

yeniden düşünülmesi ve denetim olgusu bu konudaki baş aktörlerdendir. 

Yerel siyaset ve denetim denildiğinde temelinde katılımcı bir anlayışın 

bulunması gerekmektedir. Bu kavramlar, katılım ile birlikte biçimlendirilmiş, 

yapılandırılmış/kurumsallaşmış olmalıdır. Çünkü katılım, siyasal sistemler için 

meşruluk ve gerçekçilik olanaklarının sağlanması anlamına gelmektedir. Bu noktada, 

siyasal ve toplumsal sistemin düzenli bir işlerliğe sahip olması için de denetim 

olgusuna ihtiyaç duyulmaktadır. Denetim olgusunun olmadığı sistemlerde bozulma 

ve çözülme gibi olumsuzluklar kaçınılmazdır (Çukurçayır, 2013: 135). Denetimden 

anlaşılması gereken ise, sadece hukuksal denetim değil aynı zamanda, mali, idari, 

siyasi ve halk denetimi gibi çok yönlü bir uygulama perspektifidir. 

Büyükşehir belediyelerine yönelik denetim denildiğinde, belediye meclisinin 

denetimi, iç ve dış denetim ve merkezi idarenin vesayet denetimi akla gelmektedir. 

Türk Hukuku’nda iç denetimin asli kaynağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’dur. Bu Kanun’un 63. maddesinde 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” olarak tanımlanmaktadır.  

 İç denetim, hiyerarşik denetim, teftiş kurulları aracılığıyla denetim, belediye 

encümeni ve belediye meclisince yapılan denetimlerden oluşmaktadır. Hiyerarşik 

denetim, alt birimlerin üst birimlerce denetlenmesi anlamına gelmekte ve bu denetim 

sonucunda cezai uygulamalar veya mükâfatlandırmalar yapılabilmektedir. Belediye 
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Teftiş Kurulu, müfettiş, başmüfettiş ve teftiş kurulu başkanı tarafından 

gerçekleştirilen ve daha çok hukuki denetim anlamına gelen bir iç denetim 

uygulamasıdır. Bu kurulların oluşmasıyla ilgili büyükşehirlerin çıkarmış olduğu 

yönetmelikler bulunmaktadır. Görevleri, belediyelere ait birimlerin mevcut hukuk 

düzenine uyup uymadığının denetlenmesi, kullanılan yöntemlerin ve çalışma 

yerlerinin, yerleşme durumlarının verimliliği, ekonomiye etkinliği ve hizmet 

kalitesini sağlamaya yönelik yetkinliklerinin var olup olmaması şeklinde 

sıralanabilir. Görüldüğü üzere bu kurullar denetim konusunda geniş ölçekli bir görev 

tanımlamasına sahiptir (Doğan, 1996: 29). İç siyasi denetim olarak da nitelendirilen 

belediye encümeni ve belediye meclisleri tarafından yapılan denetleme şekillerine 

5216 sayılı Kanun’un içeriğinde yer verildiği için tekrar burada değinilmemiştir.  

Dış denetim, bir kamu kurum veya kuruluşunun kendi dışında bir kurum veya 

birimce denetlenmesi anlamına gelmektedir. Dış denetim yolları; siyasal denetim, 

vesayet denetimi, Sayıştay denetimi, yargısal denetim, kamuoyu denetimi ve 

Ombudsman (Kamu Denetçiliği) şeklindedir (Kahraman ve Baysuğ, 2013: 945).  

Siyasal denetim temelde TBMM tarafından denetlenme anlamına gelmektedir. 

Fakat TBMM, yerel yönetimleri doğrudan denetlememektedir. TBMM, kendisine 

verilen denetleme araçlarıyla yürütmeyi denetlemekte ve dolayısıyla yerel 

yönetimleri dolaylı yoldan denetlemiş olmaktadır (Kahraman ve Baysuğ, 2013: 945). 

Ayrıca siyasi denetim, yerel düzeyde, yerel yönetim kuruluşlarının organları, yerel 

yönetim birimlerinin çalışmalarını çeşitli şekilde siyasi denetime tabi tutmaktadırlar 

(Tortop, 1974: 32). 

Vesayet denetimi, anayasal bir kurum olarak, mahalli hizmetlerin idarenin 

bütünlüğü ilkesine uygun bir şekilde yürütülmesini, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanmasını, toplum yararının korunmasını ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 

karşılanmasını amaç edinen bir denetim yoludur. Vesayet denetimi denildiğinde, 

merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde bir hiyerarşik emir komuta zinciri 

kurması anlaşılmamalıdır (Eryılmaz, 2010: 317). Buna karşın, siyasi sebeplerle 

kurulan hiyerarşik bir üstünlüğün olduğu söylenebilir.  
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Sayıştay denetimi, 5018 Sayılı Kanun’un 68. Maddesinde şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, 

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,  kurumsal 

amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır”. Sayıştay’ın yapmış olduğu denetim 

temelde mali bir denetim yapmaktır.  

Yargısal denetim, hukuk devleti olmanın gereği olarak bütün birimlerin 

Anayasa’ya uygun bir şekilde iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri anlamına 

gelmektedir. Bu denetimin sınırı, sadece hukuka uygunluktur. Yargısal denetim, 

başvuru işlemlerinin prosedürlerinin çok olması, pahalı olması, teknik bir hukuk 

bilgisine sahip olmayı gerektirmesi ve yargıda yaşanan yavaş işleme gibi sorunlar 

nedeniyle idarelerin denetlenmesinde çok etkin görülmemektedir (Kahraman ve 

Baysuğ, 2013: 946).  

Dış denetim yollarından biri de kamuoyu denetimidir. Kamuoyu, bireylerin 

kanaatleri kişisel özelliklerinin, içinde bulundukları sosyal çevre ve grupların, kitle 

iletişim araçlarının, kamuoyu önderlerinin etkisi ile oluşan bir olgu anlamına 

gelmektedir (Dinçkol, 2006: 50). Kamuoyu denetimi çağdaş anlamda, dernekler, 

sendikalar, siyasi parti üyeleri ve basın gibi araçlarla ortaya çıkan bir denetim 

yoludur. Kamuoyunun gücünün ve etkisinin yönetim tarafından bilinmesi halinde, 

yönetimin kanunlara aykırı hareketlerinin kısıtlanacağı ve diğer denetim yollarına 

duyulan ihtiyacın azalacağı varsayılmaktadır (Tortop ve diğerleri, 1999: 189).  

Kamu Denetçiliği Kurumu, gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili 

şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, 

idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı 

içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 

incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur (İnaç 

ve Ünal, 2007: 6). Buradan hareketle kamu denetçisi denildiğin, idare eden ve idare 

edilen arasında bir tür arabulucu pozisyonunda yer alan bir oluşum olarak 
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nitelendirilebilir (Kestane, 2006: 131).  Kamu denetçisinin bağımsız bir kamu 

görevlisi olarak yapması gereken denetim, şikâyet yoluyla kendine gelen başvuruları 

değerlendirmek, araştırmak, soruşturma yapmak ve bunun sonucunda elde ettiği 

verileri ilgili birimlere ve kamuoyuna açıklamaktır. Buradan, kamuoyu denetimine 

yardımcı bir oluşumdur sonucu da çıkarılabilir.     

Yukarıda verilen bu denetim yollarında yaşanan aksamalar, büyükşehir 

belediyeleri açısından ele alındığında ciddi sorunlara yol açabilmektedir. İç ve dış 

denetimde yaşanan aksamalar, hizmetlerin sunumunu ve sürdürülebilir olmasını 

engellemektedir.  

Yargısal denetim, yerel siyaset açısından ele alınması gereken önemli bir sorun 

alanıdır. Bunun sebebi ise, yasaların yapıldıktan sonra başarıya ulaşıp ulaşmamasının 

kontrol edilmemesidir. Kontrol edildiğinde de “ağır-aksak” bir görüntü ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda, yerel demokrasi ve etkinlik adına yapılan reformlardan 

istenen sonuçların elde edilememesi kaçınılmaz olmaktadır (Çukurçayır, 2011: 116). 

Hukuksal bir denetimin olmadığı yerde, diğer denetim yollarının başarıya ulaşması 

mümkün görünmemektedir.  

 Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde var olan temel ilkelerden biri, uyum ve 

birliğin sağlanmasıdır. Yerel yönetimlerin bu uyum ve birliğin sağlanmasında ve 

bozulmasında önemli bir yerinin olduğu kabul edilen bir gerçektir. Yerel yönetim 

birimlerinden her birinin, kendilerine tanınan özerklikten farklı şekilde faydalanıyor 

olmaları ve hizmet sunarken de farklılaşmaları olası bir uygulamadır. Bu durumun 

sakıncalarını önlemek adına merkezin denetiminin olması öngörülmektedir. Daha 

önce de bahsedilen hiyerarşik denetim, demokrasi ile kesinlikle uyuşmayan bir 

denetim şekli sayılmaktadır. Fakat yumuşatılmış bir idari veya mali vesayetin uygun 

bir denetim yolu olarak kullanılabileceği düşünülmektedir (Nadaroğlu, 2001: 25). 

Buradaki sakınca ise, devletin yani hükümetlerin denetiminin siyasi rantlara 

dönüşebilme riskidir. Çalışmanın uygulama kısmında büyükşehirler açısından siyaset 

ve yerel hizmet arasındaki ilişki daha net bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Keleş (2014: 359), büyükşehir belediyelerinin denetlenmesiyle ilgili özellikle 

büyükşehir belediye başkanının belediye meclisince denetlenmesi konusuna vurgu 

yapmaktadır. Bu denetimin demokrasinin bir gereği olarak görülmesi gerektiğini de 

belirtmektedir.  Belediye meclisinin denetleme görevini yerine getirmemesi halinde 

siyasal açıdan seçmene, yani kenttaşlarına karşı sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Vatandaşlar, seçimlerin 5 yılda bir yapılmasından dolayı meclisin bu denetimi yapıp 

yapmadığını da uygun bir şekilde denetleyememektedir. Ayrıca belediye başkanı ve 

belediye meclisindeki üyelerin çoğunluğunun aynı partiden olması, meclisin denetim 

görevini işlevsellikten uzaklaştırmaktadır.  

Belediye seçimlerini muhalefet partilerinden biri kazansa dahi kazanan bu 

belediyenin başarısı, iktidar tarafından sınırlanabileceği için bir sonraki seçimde 

kendisine yakın bir adayın kazanma şansını arttırıcı bir etki ortaya çıkarabilmektedir. 

Bu nedenle belediyelerin bağımsız olması anlayışını savunan genellikle muhalefet 

partileri olurken, bağımlı belediye anlayışını savunanlar ise iktidar partileri 

olabilmektedir (Tekeli, 2009: 291). Büyükşehir belediyelerinin diğer belediyelere 

göre daha güçlü olmalarına katkıda bulunan bir başka şey ise, büyükşehir belediye 

başkanlarının sahip olduğu siyasi güç ve kamuoyundaki tanınırlıklarıdır. İktidar 

partisine mensup belediyelerin önlerine çıkan birçok idari, mali engelin kolayca 

aşılmasında büyükşehir belediye başkanlarının iktidar partisinden olmasının payı 

kabul edilebilir bir gerçektir (Turan ve Duru, 2014: 286). Belediyelerin yapısının 

iktidar ve muhalefetten olması, doğrudan belediye meclislerinin etkinliklerini de 

etkileyebilmektedir. Hem denetim açısından hem de kararların alınmasında 

yaşanabilecek sorunlar belediyelerin partisel durumlarına göre şekillenmektedir. 

Denetim ve yerel siyasetle ilgili en çok tartışılan ve talep edilen konulardan 

birisi de idari vesayetin kaldırılmasıdır. İdari vesayet bir başka deyişle vesayet 

denetimi idarenin bütünlüğü ile ilişkili bir kavramdır. İdari vesayetin 

demokratikleşme adına kaldırılması yerine, milletten alınan kaynak ve yetkileri 

kullananların sadece seçim gibi siyaseten değil, hukuki ve etkinlik açısından da 

millete hesap vermesi şeklinde uygulanması gerekmektedir. Buradan hareketle, 

yönetilenlerin haklarını koruma ve kaynakların etkin kullanılması adına vesayetin 
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tümden kaldırılması yerine varsa aşırılık ve aksaklıkların giderilmesi ve bu şekilde 

var olan bir vesayet anlayışının korunması istenmektedir (Çimen, 2011: 31).  

Büyükşehir belediyelerinin denetlenmesiyle ilgili uygulanan denetim 

yollarından biri de daha önce içeriğine yer verilen mali denetimdir. Yerel özerkliğin 

en önemli koşullarından biri, yerel yönetimlerin bağımsız gelir kaynaklarına sahip 

olmaları ve bunların harcanması ile ilgili kararları alma ve uygulamalarıdır. Bu 

noktada mali vesayet, idari vesayetin arkasındaki gizli mekanizma olarak özerklik 

açısından çok önemli bir konumda görülmektedir (Keleş, 1985: 54; aktaran: Erder ve 

İncioğlu, 2008: 120). Büyükşehirlerin merkezden aldığı kaynakların oranı ne kadar 

artıyorsa, hem mali açıdan hem de idari açıdan bağımlılıkları da o kadar artıyor 

anlamına gelmektedir. Özellikle, büyükşehir belediyesi olmak isteyen şehirleri bu 

konuda en çok motive eden olgu, merkezden daha çok mali destek alma imkanlarıdır. 

Bu durumda merkezin hem mali desteğini alıp hem de denetimini istememek gibi bir 

çelişki ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye’deki belediyelerin kendi görev alanına giren konuları hayata 

geçirebilmeleri için ilave kaynaklara ve yeni teknolojilere gereksinim duymaları 

olağan sayılmaktadır. Fakat belediyeler, kendi öz kaynaklarının bu yatırımları 

gerçekleştirmede yeterli olmaması halinde borçlanma yoluna gitme durumları ortaya 

çıkmaktadır. Bu borçlanma da genellikle dış borçlanma şeklinde olmaktadır. Ancak, 

belediye mevzuatlarında belirtildiği üzere dış borçlanma yapabilmelerinin yolu 

sadece proje bazında yatırımlar yapma şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu 

durumda belediyelerin dış borçlanma yapmaları için öncelikle bir uluslararası ihale 

yapmaları gerekmektedir. Bunun yolu da Hazine Müsteşarlığı’ndan dış borçlanma 

halinde uluslararası ihaleye çıkabilmeleri yönünde bir ön izin almalarına bağlıdır. Bu 

noktada, belediye yönetimleri ile merkezi yönetimlerin ayrı siyasi partilere mensup 

olmaları, belediyelerin uluslararası ihaleye çıkma taleplerinin çoğu kez 

geciktirilmesine veya reddedilmesine neden olabilmektedir. Siyasi otoritenin, bazı 

dönemlerde atmış olduğu ekonomik adımlar makro ekonomik dengeleri 

etkileyebilmektedir. Belediyeler açısından bu durum ortalama gelirlerinin büyük bir 

çoğunluğunu oluşturan vergi gelirlerinin azalıp çoğalması da bu adımlarla 
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şekillenebilmekte ve mali sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Yine bu konuda önemli 

bir diğer sorun da merkezi idarenin İLBANK aracılığıyla belediyelerin 

borçlanmasına müdahale edebilmesidir. Bu müdahaleler sonucunda düzenli ve piyasa 

disiplini ile işleyen yerel kredi piyasalarının oluşumları engellenebilmektedir (Doğan 

ve Baş, 2013: 310). Görüldüğü üzere merkezi idarenin ve siyasi kanalların mali 

dengelerdeki rolleri yerel yönetimleri, özelde büyükşehir belediyelerini bir 

darboğazın içine sokmaktadır. Mali denetimin, siyasi denetimin alt bir birimiymiş 

gibi algılanması ve uygulanması sonucunda demokratik ve etkin bir büyükşehir 

belediyesi olmanın koşulları da değişmektedir.  

Özellikle 6360 sayılı Kanun sonucunda büyükşehir belediyelerinin sınırlarının 

il mülki sınırlarına getirilmesi sonucunda, etkinlik, verimlilik ve demokratiklik 

sorunları da daha büyük bir alana yayılmıştır. Bu durumda denetim konusunda 

yaşanacak bir sıkıntı, büyük bir alanı kapsayan büyük bir sorun haline 

gelebilmektedir. Yetki ve kaynakların arttırılmasının denetim etkinliği ve işlevselliği 

olmadan gerçekleşmesi, yerel demokrasinin güçlendirilmesini değil aksine 

zayıflamasına neden olabilecektir (Çukurçayır, 2015: 252).  

Daha önce de belirtildiği üzere, yapılan reformların ve yasal düzenlemelerin 

geniş bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Yapılan bir düzenlemede, 

düzenlemenin yapıldığı alan, düzenlemeden etkilenecek olanlar ve bu düzenlemeyi 

denetleyecek olan sistemler topyekun göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat 

uygulamada, 6360 sayılı Kanun’da olduğu gibi, bu çok boyutlu ele alma konusu 

yeterince gerçekleştirilmemektedir. Bunun sonucunda ise çalışmanın ana konusu 

olan büyükşehir belediyeleri ile ilgili bölümün başlığında da ele alındığı üzere, 

denetimde ve siyasette var olan zayıflıklar ile doğru orantılı olarak birçok sorun alanı 

ortaya çıkmaktadır.  

2.7. Artan Nüfus Sorunları 

Kalkınma planlarında da sıklıkla dile getirilen sorunların başında artan nüfusun 

kentleşmeye yönelik olumsuz etkileri gelmektedir. Özellikle büyükşehirlerin diğer 

kentlere göre daha cazip ekonomik ve sosyal olanaklara sahip olması, iç göçün 
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rotasını büyükşehirlere çevirmesine neden olmuştur. Artan nüfusun, yerel yönetim 

birimlerinin görev ve yetkilerine doğrudan etkisi olduğu kabul edilir bir gerçektir. 

Hem demokrasi hem de etkinlik açısından bu durumun büyükşehir belediyelerine 

getirmiş olduğu sorumlulukların ve sorunların belirlenmesi önem kazanmıştır.  

Türkiye’de büyükşehirlerin sorunlarının tespit edilme gerekliliği ve buna 

yönelik tartışmalar, 1960’lı yılların ikinci yarısında gündeme gelmiştir. Özellikle 

İstanbul olmak üzere diğer büyükşehirlerin ait sorunlar, bir başka değişle il 

merkezlerindeki göçe ve büyümeye dayalı şehirleşmelerden kaynaklanan yönetsel 

sorunların nasıl çözüleceği tartışılmaya başlanmıştır. Göçler ve göçlere dayalı 

gerçekleşen büyüme oranları, merkez kentin ortada bulunduğu ve etrafında yeni 

yerleşmelerin oluştuğu yeni bir kentleşme olgusuna sebep olmuştur. Fakat bu yeni 

yerleşme şekilleri, nüfusu arttıkça köyden belediyeye doğru evrimleşen yerleşmelere 

dayalı bir kentsel yayılma olarak evrilmiştir. Bu durum, belediyeler ve/veya köyler 

arasında koordinasyon, planlama, hizmet etkinliği, ölçek ekonomisi, bütünleşik kent 

yönetimi gibi birçok soruna neden olmuştur (Arıkboğa, 2013: 52). Büyükşehirlerin 

sorunlarının kaynaklandığı ana konunun nüfus sorunları olduğu da burada özellikle 

belirtilmelidir. 

Büyükşehir belediyelerinde nüfus sorunlarının temelini iç göçler 

oluşturmaktadır. İç göçlerin büyük kentler üzerinde oluşturabileceği olası olumsuz 

etkiler (Çetin, 2011: 3):  

 Ülke genelinde nüfus dağılımı dengesizleşmesi,  

 Kent nüfuslarında aşırı artışların görülmesi,  

 Yatırım dengelerinin bozulması, kentlerin düzensiz ve çarpık genişlemeleri,  

 Sanayi tesislerinin kent içinde kalmasından dolayı çevre sorunlarının ortaya 

çıkması,  

 Kentlerdeki konutların yetersizliği,  
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 Alt yapı hizmetlerinde yaşanan yetersizlikler,  

 Yine kentlerde işsizlik oranlarının artması ve nitelikli kişilerin daha düşük 

ücretlerle çalışmak zorunda kalması, 

  Arz/talep dengelerinin bozulması ve ekonominin olumsuz etkilenmesi,  

 Özellikle çocuk ve gençlerde olmak üzere kültürel farklardan doğan uyum 

sorunlarının ortaya çıkması,  

 Yerel kültürlerden uzaklaşılarak, akraba bağları ve aile yapılarının 

zedelenmesi, 

  Kent genelinde asayiş sorunlarının büyümesi, 

şeklinde sıralanabilmektedir.  

Bir yerel yönetim biriminin, özelde büyükşehir belediyelerinin büyüklükleri ile 

o belediyeler tarafından sunulan hizmetlerin etkiliği arasında doğru orantılı bir ilişki 

bulunmaktadır. Buradan hareketle, büyükşehirlerin büyüme hızlarının kontrol 

edilememesi hizmet etkinliği açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Arıkboğa, 

2008a: 300). Yukarıda da belirtildiği üzere hizmet sunumunda ve katılımda yaşanan 

sorunlar doğrudan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.  

Nüfus büyüklükleri, yerel yönetimlerin gelirlerini ve giderlerini de 

etkilemektedir. Büyükşehirlerin nüfusları arttıkça, alınan paylar ve halktan doğrudan 

doğruya alınan vergi resim ve harç gibi gelirleri de artmaktadır. Yine personel 

sayıları, nüfus oranına, gelire ve hizmetlerin niteliğine göre artıp azalabilmektedir. 

Bu bağlamda, nüfus ve yüz ölçümü durumlarına göre, büyükşehir belediyelerinin 

görevlerinin kapsam ve nitelikleri de değişebilmektedir (Atmaca, 2013: 171). Nüfus 

büyüdükçe gelirler artmakta fakat aynı şekilde giderlerin boyutları da artış 

göstermektedir. Giderlerin hem boyutları hem de nitelikleri genişlemekte, bu da daha 

çok personel, daha çok hizmet ve daha çok gider olarak büyükşehir yönetimlerini 

yükümlülük altına sokmaktadır.  
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Büyükşehirlerde yoğun nüfus nedeniyle hizmet sunumlarında yaşanan 

maliyetlerin artışı ihmal edilemeyecek düzeylere ulaşmıştır. Büyükşehir belediyeleri, 

sadece kent merkezindeki nüfuslara değil, aynı zamanda yakın çevrelerine, 

bulundukları coğrafi bölgelere de hizmet etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu 

durumda, ağır maliyetler olarak büyükşehir belediyelerine geri dönebilmektedir 

(Keleş, 2014: 314).  Nüfusun hızlı artışıyla birlikte, büyükşehirlerde konut, sosyal 

hizmetler, sağlık hizmetleri, altyapı, ulaşım, istihdam, izinsiz, kontrolsüz ve çarpık 

yapılaşma ve kentsel yayılma, çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı, verimli toprakların 

kaybı, hizmet aksamaları ve yönetsel parçalanma (Ceritli, 1995: 16; Gül ve Diğerleri, 

2014: 174) gibi birçok alanda ciddi düzeyde yetersizlikler ortaya çıkmaktadır. 

Kentlerde nüfus yoğunluklarının artması, hizmet sınırlarını genişlettiği için 

hem hizmet yükünü ağırlaştırmakta, hem de coğrafi alan olarak kentlerin büyümeleri 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum sonucunda, büyük kentlere her yıl orta 

büyüklükte yeni bir kentin eklenmesi söz konusu olmaktadır (Çukurçayır, 2013a: 

226-227).  Kentlerin hem coğrafi hem de nüfus olarak büyümesi sonucunda, 

yukarıda sayılan sorunlar daha da derinleşmektedir. 

 Nüfus artışlarının büyükşehirler için en sıkıntılı olduğu hizmet alanı ulaşımdır. 

Çünkü kentiçi ulaştırmada binlerce, milyonlarca insanın sürekli olarak yer 

değiştirmesi söz konusu olmakta, bu da hem trafik akışının hizmet kalitesini 

düşürmekte, hem de yarattığı tıkanıklıklarla büyük bir zaman ve akaryakıt kaybına 

yol açabilmektedir (Nadaroğlu, 2001: 108). Nüfus yoğunluğundan kaynaklı ulaşım 

sorunları, 6360 sayılı Kanun ile birlikte daha da büyük bir sorun alanı haline 

dönüşmesi olasıdır. Çünkü büyükşehir sınırlarının il sınırlarına gerilmesiyle, şehir 

merkezine en uzak olan köy/mahalleye sunulacak toplu taşıma hizmetini de 

büyükşehir belediyeleri sunacaktır. Özellikle 1 milyonun üzerinde nüfusu olan 

büyükşehirlerde sürekli yer değiştiren vatandaşların oranı da daha da artmış 

olmaktadır. 

Nüfus sorunları, büyük şehirlerde kültürel sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Yaşam, kültür düzeyleri ve dünya görüşleri birbirinden çok farklı olan 
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bireyler bütünleşmemiş bir toplumsal yapının parçası haline gelmektedir. Ayrıca, 

kentleşmenin sanayileşmeden daha hızlı olmasından ve kentlere yönelen göç ile 

yaratılan iş olanaklarının aynı oranda oluşturulamamasından dolayı kırsal yoksulluk, 

kentsel yoksulluğa dönüşmektedir (Keleş, 2014: 312). Bu noktada nüfus artışları, 

kültürel ve ekonomik olarak büyükşehirleri yaklaşık aynı oranlarda sorunlar ortaya 

çıkarmaktadır sonucuna varılmaktadır.  

Daha önce de belirtildiği gibi nüfusun artmasından doğan sorunlar tek boyutlu 

değildir. Nüfus artışıyla doğru orantılı olarak büyükşehirlerde, yönetim, örgüt, siyasi 

alan, planlama ve denetim, katılım, temsil, hizmet sunumu gibi birçok alanda 

sorunlar artmaktadır. Büyükşehirlerde nüfustan kaynaklı sorunların çözülmesi, diğer 

sorun alanlarının çözümü için temel oluşturabilecek nitelikte önemli bir adım 

anlamına gelmektedir. 

2.8. Katılım Sorunları 

Katılım, demokrasi olgusunun önemli parçalarından biri olarak işlev 

görmektedir. Bu işlevin yerine getirilmesinde bireysel ve toplumsal boyutlar 

bulunmaktadır. Katılımın bireysel işlevleri denildiğinde; eşitlik, yönetimi denetleme 

ve bireysel hakların korunması, devletle ilgili işlevleri denildiğinde; bütünleşme, 

meşruluk, doğru karar alma ve etkinlik sağlama kavramaları anlaşılmaktadır 

(Çukurçayır, 2006: 60-61). Bu doğrultuda katılım, hem devletin müdahil olduğu hem 

de bireylerin tek başlarına da süreçlere dahil olabildikleri çok yönlü bir özelliğe 

sahiptir denilebilir.   

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan siyasal, toplumsal ve ekonomik 

değişimler (çok partili sisteme geçiş, iç göçler, hızlı kentleşme), Türkiye ölçeğinde 

yerel yönetimlerin önem kazanmasında etkili olmuştur. Özellikle köylerden kentlere 

doğru yaşanan kitlesel göçler sonucunda, kente göç edenlerin kent kaynaklarından ve 

hizmetlerinden yararlanma talebini arttırmış ve bu imkanları sağlayan ve sağlayacak 

olan belediyelerin saygınlığını yükseltmiş ve merkezi hükümetten ayırt edilmelerine 

büyük bir katkı sağlamıştır. Bu durum, yerel düzeyde katılımı daha cazip ve 

ödüllendirici bir hale getirmiştir. Ancak, yaşanan süreçte, temsili demokrasinin 
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gelişmesi ve temsil kurumlarının yaygınlık kazanmasıyla yetersizlikler ortaya çıkmış 

ve katılımcı demokrasinin oluşturulması bir gereklilik haline gelmiştir (Göymen, 

1999: 81). Katılımcı demokrasinin oluşturulmasında yaşanan bu süreç, halkın 

merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiye bakış açısını da bir nevi 

değiştirmiştir.   

İçeriğinde katılım olgusunu da barındıran demokrasi sistemi, sadece merkezi 

yönetimin demokratikleşmesi anlamına gelmemektedir. Demokrasi sistemine sahip 

yönetimler, çatısı altında bulunan bireylerinin katılımını, bütün düzeylerde ve 

özellikle de yerel yönetimlerde sağlamak zorundadır. Yerel yönetimler, sadece 

hizmet kuruluşları olarak değil, aynı zamanda demokratik siyasi kurumlar olarak da 

işlevlere sahiptir. Demokratikleşmenin okulları olarak nitelenmeleri sayesinde yerel 

yönetimler,  katılıma hizmet eden, yerel topluluk üyelerinin hak ve ödevleri 

konusunda girdi (in-put) sağlayan ve kentsel hakların daha güçlü ve yaşanabilir hale 

gelmesine de katkıda bulunan yapılar olarak görülmektedirler (Ökmen, 2003: 60). 

Burada 1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen Konferans sonucunda oluşturulan 

“Gündem 21” başlıklı eylem planının yerel katılım konusundaki etkisinden de 

bahsetmek gerekmektedir. Gündem 21 ile yerel yönetimlerin ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımcı demokrasinin gerçekleştirilmesindeki önemli rolleri 

vurgulanmış ve sürdürülebilir bir gelişme amacıyla merkezi yönetim dışındaki bu 

aktörlerin her belde için bir Yerel Gündem 21 oluşturulması da öngörülmüştür 

(Ökmen ve Görmez, 2009: 123). Yerel Gündem 21 içeriğinde, “kentin sürdürülebilir 

geleceğine yönelik bir vizyon geliştirilmesini, ardından da bu vizyonun yaşama 

geçirilmesini sağlayacak uzun soluklu bir yerel eylem planını kapsamaktadır. Bu 

süreç içerisinde, neler yapılacağı konusu kadar, nasıl ve kimler tarafından yapılacağı 

soruları da önem taşımaktadır. Bu süreç, toplumun örgütlü ve örgütsüz tüm 

kesimlerinin iştirakine açık çeşitli katılımcı mekanizmaları içeren ve yerel 

ortaklıklara dayalı bir yönetişim anlayışının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır” 

(Arar, 2002) ifadeleri ile kentin geleceğinde katılımcı bir anlayışın benimsenmesine 

işaret etmektedir. 
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 Yerel yönetimlerin demokrasi sistemlerinde önem kazanması, bireysel katılımı 

güçlendirici bir yapılanmayı da beraberinde getirmektedir. Bu noktada, bireysel 

katılımı kolaylaştırmak adına toplumsal alanda sendikalar ve diğer meslek 

örgütleriyle kısacası bütün sivil toplum kuruluşları yoluyla halkını yönetim sürecine 

dahil etmeleri bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır (Morange, 1997-1998: 105). 

 Bireylerin katılımının daha aktif olmasını sağlayıcı düzeyin, yerel yönetim 

birimleri olduğu genellikle kabul görmüş bir anlayıştır. Bu sebeple katılımın 

merkezileşmeden çok yerelleşme üzerinden incelenmesi ve sorunlarının ortaya 

konulması daha doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bireylerin süreçlere aktif 

katılımını öngören ve kalkınma anlayışından önce demokratikleşme anlayışını ön 

planda tutan bir düzenleme, yerelleşmenin güçlü olduğu örneklerde 

görülebilmektedir. Sivil toplumun etkinliği açısından bu nokta önemlidir. Çünkü ülke 

bazında etkin ve katılımcı bir uygulama alanı bulabilmenin yolu, yerel düzeyde 

örgütlenen bir sivil toplum anlayışına sahip olmaktan geçmektedir. Bu özelliği ile 

sivil toplum hareketleri demokrasinin temel taşları olarak görülmektedir (Coşkun, 

2007: 111). 

Yukarıda verilen açıklamalar ışığında, çalışmanın sınırları açısından özellikle 

belirtilmesi gereken katılım türü, yerel katılımdır ve yerel katılımın bir sorun alanı 

olarak incelenmesidir. Özellikle yerel katılımın en etkin olabileceği birimler olan 

belediyeler, özelde ise büyükşehir belediyeleri katılım sorunlarını bünyesinde 

barındıran yapılar olarak göze çarpmaktadır. 

En önemli ve etkin yerel hizmet birimleri olarak nitelenen belediyeler, birer 

hizmet makinesi olarak değil, halkın sürekli yönetimine katıldığı, sosyo-ekonomik 

kalkınmanın yapı taşları olarak işlev görmelidirler (Keleş, 1993: 61). Eğer yerel 

yönetim birimleri hizmetlerini sunarken halkın ortak gereksinimlerini karşılamak 

güdüsüyle, kendi personeli eliyle, vergi gelirlerinin toplamından finanse ederek ve 

hizmetten herkesin koşulsuz yararlanması şeklinde bir uygulama yapıyorsa hizmette 

halka yakınlık sağlamı yani katılımcı bir hizmet sunma anlayışına sahiptir denilebilir. 

Fakat halk yerine muhtemel şirketlerin beklentileri doğrultusunda planlama ve 
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hizmet sunumu yapılıyorsa orada hem hizmette hem katılımda sorun görülmektedir 

(Ayman Güler, 2006: 12).  

Türkiye’de belediyecilik anlayışının temelinde, birçok ülke örneğinde olduğu 

gibi etkinlik ve katılım ilkeleri yatmaktadır. Bu iki kavramın uygulamaya 

yansımasının en önemli örneği büyükşehir belediyelerinde yaşanmaktadır. 

Ülkemizde bu iki temel amaca da önem verilmekle birlikte katılımdan önce etkinlik 

daha ağır basmaktadır. Demokratik katılımın etkinlikle sağlanacağı görüşü hakimdir 

denilebilir (Keleş, 2014: 361). Fakat bu anlayışın katılım açısından olumsuz 

sonuçları bulunmaktadır. Vatandaşların süreçlere dahil edilmemesi ya da sonuçlar 

konusunda bilgilendirilmemesi, vatandaşların kendi ihtiyaçlarını ifade etme 

özgürlüğünü elinden almaktadır. Bu durumda etkin bir hizmet sunumundan 

bahsetmek mümkün değildir. 

Temsilcilerin yönetim anlayışlarında katılımı ikinci planda tutması, katılımın 

gerçekleşmesinde yaşanan en önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. Katılım 

konusunda, vatandaş ne kadar zorlanırsa zorlansın ya da istekli olarak katılma 

davranışı göstermek isterse istesin, kendilerini temsil eden yöneticilerin izin verdiği 

kadar katılım sağlayabilmektedirler (Ökmen, 2009: 15). Buradaki sorunun özünde, 

katılımın yöneticinin tutumuna göre şekil alması yatmaktadır.  

Yöneticilerin katılımla ilgili tutumları, yerel yönetimlerin merkezle ilişkisine, 

katılıma açıklığına ya da kapaklılığına, hareket ettikleri alanda toplumsal 

hareketlerle ve vatandaşlarla ilişkilerine ve yönetim ve hizmet tarzlarına, bu 

yaklaşım içinde, yerel yönetimde yer alan aktörlerin bağlı oldukları ve kendilerine 

temel aldıkları değerler sistemine gönderimle açıklanabilmektedir (Kahraman ve 

Diğerleri, 1999: 49).  

Katılımla ilgili olumlu sayılacak fakat sürdürülebilir ve etkili sayılamayacak 

örneklerden biri, belirli dönemlerde belediye başkanlarınca sınırlı sayılarda yapılan 

halk toplantıları veya halk günleridir. Bu uygulamaların içeriklerine bakıldığında, 

belediye başkanlarının kendini tanıtma ve sohbet etmenin ötesinde bir etkinlik 

gösteremedikleri düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Bu uygulamaların daha etkin 
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olması için son yıllarda kent konseyleri oluşturulmuştur (Seyyar ve Demir, 2008: 

97). Kent konseyler çatısı altında daha önce sohbet şeklinde geçen vatandaş-yerel 

yönetici ilişkisi daha etkili bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Katılımın arttırılması 

için son yıllarda, belediye meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonlarına katılma ve 

görüş bildirilmesi gibi düzenlemeler de oluşturulmuştur. Özellikle, belediye meclisi 

kararlarının uygun bir şekilde halka duyurulması ve belediyenin kendi desteği ile 

toplanan kent konseylerinde herkesin görüşünü açıklama imkanı bulması önemli bir 

düzenleme olarak kabul edilmektedir. Konseylerin etkinliğini arttırmak adına, 

konseyde alınan kararlarının belediye meclisinin ilk toplantısında 

değerlendirileceğinin öngörülmesi belediye yönetimine katılımı kolaylaştırıcı bir 

düzenleme olarak nitelendirilmektedir (Urhan, 2008: 93). Ne yazık ki katılımcılık 

açısından büyük beklentilerle oluşturulan kent konseyleri de kendinden beklenen 

etkiyi ve katılım ortamını sağlayamamıştır.  

Yine yerel katılımla ilgili temel sorunlardan birisi olarak saydamlık sorunu 

gösterilmektedir. Yerel düzeyde halkın katılımının sağlanabilmesinde temel alınacak 

en önemli koşul, yurttaşın yerel etkinlikler ve yönetsel yapı ile ilgili etkin bir şekilde 

bilgilendirilmesidir (Çukurçayır, 2006: 233). Burada iki sorun ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi, yönetimin bilgilendirmeden anladığı şeyin içeriğinin kapsamı, 

ikincisi ise, vatandaşın bunu ne kadar istediğidir (Çalışmanın analiz kısmında halka 

yöneltilen sorulardan biri de saydamlık taleplerinin olup olmamasıdır).  

Katılımın bireyin tutumuna göre şekil almasından kaynaklanan sorunlar da 

mevcuttur. Yerel katılımın özünde, vatandaşın refah düzeyinin ve esenliğinin 

sağlanması, artması ve bu anlayışla hizmet eden bir yapıya sahip olması 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda, katılma davranışının, bireylerin egosunu tatmin 

etmekten öteye gitmeyen, bilgi ve ilgi düzeylerinin ortalamanın altında olduğu bir 

yaklaşımla gerçekleştirilemeyecek bir yapıya sahip olduğu göz ardı edilmemelidir 

(Çukurçayır ve Diğerleri, 2012: 98). Vatandaş, gerçekten gerekli gördüğü 

durumlarda katılma davranışı göstermeli, bireysel çıkarları için toplumsal çıkarları 

zedeleyici katılım eğilimlerinden uzak durmalıdır. Keleş (1993: 36-38), Türkiye’de 

katılıma yönelik ilginin az olmasının temelinde, Anayasal ve yasal olanakların sınırlı 
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olmasını bir etken olarak göstermektedir. Karar alma süreçlerinde sivil toplumun 

sürekli dışlanmasının ve bireyin siyasal katılımının endişe ile karşılanmasının katılım 

açısından önemli sorunlar doğurduğunu belirtmektedir. Yine buradan da anlaşılacağı 

üzere dolaylı da olsa katılımın önündeki en temel engel, yönetici veya yönetimin 

tutumuna bağlı bir katılım anlayışının varlığıdır.  

Yerel katılım sorunlarının büyükşehir belediyelerindeki yansıması, hem 

içerden (kendi iç kademeleri, organları açısından) hem de dışarıdan (vatandaş, 

merkezi yönetim açısından) farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Daha öncede 

belirtilen genel katılım sorunları büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir. Tek fark, 

diğer yerel yönetim birimlerinden daha büyük bir alanı kapsamasından dolayı 

sorunların da boyutunun büyümesidir.  

Büyükşehirlerde katılım sorunlarının başında, ilçe belediyelerinin farklı 

büyüklüklerde ve yapılarda olması konusu gelmektedir. İlçe belediyelerinin, daha 

demokratik ve etkin hizmet sunmaları için hem nüfus, hem de alan olarak, optimal 

(en uygun) büyüklüklerde bulunmaları gerekirken, bu büyüklüklerin belirlenmesinde 

dikkate alınması gereken bu etmenler göz önünde bulundurulmamaktadır. Bu 

durumun en belirgin örnekleri Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerdir Keleş, 

2014: 354). İlçe belediyelerinin büyüklüklerinin dışında merkeze uzaklıkları da 

katılım olgusunu zayıflatıcı bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle 6360 

sayılı Kanun çerçevesinde yapılan düzenleme ile büyükşehir belediye sınırlarının il 

mülki sınırlarına getirilmesi, köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve 

tüzelkişiliklerinin kaldırılması, yüzölçümü olarak uzak olan yerleşmelerin 

büyükşehir belediye kararlarına katılımını zorlaştırıcı etki oluşturmaktadır.  

Köyler ve küçük belediyeler yapı itibariyle bir şehir bütünlüğü içinde yer 

almayan, başka bir ifadeyle coğrafi olarak şehirlerden daha kopuk ve kendine özgü 

sosyo-ekonomik nitelikler taşıyan yerel birimlerdir. 6360 sayılı Kanun; “kırsalı 

katılımlı araçlarından ve yerinden yönetim olanaklarından uzaklaştırırken kentlere 

yeni bir katılım mekanizması, karar almada yeni bir ölçek ve yerindenlik ilkesi 

açısından yeni bir şey sunmamaktadır” (Koyuncu ve Köroğlu, 2012: 8). Bu açıdan 
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daha önce de belirtildiği üzere, büyükşehirlerin merkezleri ile büyükşehir 

belediyelerine uzak birimleri arasında katılım noktasında sorunlar ortaya 

çıkarmaktadır. 

Vatandaşın büyükşehir belediyesinde etkin birimlere ulaşmasının, merkezi 

yönetim kabul edilen kurumlara ulamasından daha zor olarak görülmesi, karar ve 

yönetim süreçlerine katılmasının ise neredeyse imkansız sayılması (Bedük, 2012: 9), 

büyükşehirlerde katılım sorunun boyutlarını anlamak açısından önemli bir 

değerlendirmedir. Çünkü büyükşehir belediyelerinde halkın sesi olarak nitelenen 

büyükşehir belediye meclislerine katılımda, önceliğin kontenjandan seçilen adaylara 

verilmesi, bu meclislerdeki üyelerin önemli bir kısmının seçmene karşı sorumluluk 

taşımamasına yol açabilmektedir (Erdoğan, 2015: 96). Belediye başkanlarının 

doğrudan seçilmesine karşın, belediye meclis üyelerinin partilerin belirlediği 

sıralamalar üzerinden seçilmesi halk ve belediye meclis üyeleri arasındaki ilişkileri 

de zayıf tutabilecek bir uygulama olarak görülmektedir. Bu durumda yönetici 

konumundaki meclis üyelerinin halkın yönetim sürecine katılımını istemesi ya da 

doğrudan sürece dahil olmalarını istemesi uzak bir ihtimal olarak 

nitelenebilmektedir.  

2.9. Temsil Sorunları 

Büyükşehir belediyelerinde temsil sorunu birçok açıdan ele alınabilecek bir 

alandır. Öncelikle, daha önce de yer verildiği üzere yerel yönetim birimlerinden 

herhangi birinin demokratik kurallara uygun bir şekilde hareket etmemesi, sorunların 

temelini oluşturmaktadır. Bu noktada, demokratik bir yerel yönetimden 

bahsedilmesinin ön koşulu çoğunluk ilkesini kabul etmektir. Demokratik bir süreç 

için gerekli olan ölçüt, merkezi ya da yerel birimin kendisinin haklılığını bir ön kabul 

olarak benimseyip benimsememe durumudur (Dahl, 1989: 265). Buradan hareketle, 

merkezi ya da yerel birimin temsil ettikleri kişilere karşı sorumluluk hissetmesinin 

altında, kendi yaptıklarının haklı görüp görmemeleri yatmaktadır. Temsil 

sorunlarının yöneticiler tarafından yeterli düzeyde önemsenmemesinin sebebi de, 

yapılan düzenlemelerin ideal düzenleme olduğuna inanmalarından ileri gelmektedir.  



113 

 

 Temsilden bahsedebilmek için gerekli olan en önemli uygulama serbest ya da 

özgür seçimler yapılmasıdır. Bu uygulamalar demokrasinin en önemli aygıtlarından 

biri olarak görülmektedir. Halk (genel veya yerel), seçim yoluyla temsilcilerini 

seçmekte ve egemenliğini belirli sürelerle kendini temsil edenlere devretmektedir. 

Bu süreler, Türkiye’de genel seçimler açısından dört, yerel seçimler açısından beş 

yıldır. Bu sürelerin bitiminden sonra isterse halk temsilcilerini seçim yoluyla 

değiştirme hakkına sahiptir. Halkın temsilcilerinin belirlendiği ve göreve getirildiği 

bu seçimlerin eşit, gizli, özgür ve serbest olarak yapılması gerekmektedir 

(Çukurçayır, 2006: 246). Türkiye’de 1961 yılından günümüze kadar yapılan 

seçimlerin hem yerel düzeyde hem de genel düzeyde dağılımına bakıldığında, çeşitli 

darbeler, muhtıralar zorunlu oy kullanılmasının gerekli olduğu koşullarda dahil 

yerel seçimlere katılım oranlarının genel seçime katılım oranlarından daha düşük 

olduğu bir görünüm ortaya çıkmaktadır (Çitçi, 1996: 7). Son yerel seçim oranlarında 

katılım yüzdesi (2014 için) %85,18 iken, genel seçim yüzdesi 2015 Haziran seçimleri 

için %86,64 ve erken seçim yapılan 1 Kasım için %87,6’dır 

(http://secim.haberler.com/ E.T: 20.01.2016). Görüldüğü üzere genel ve yerel 

seçimlerdeki katılım oranlarına dair 1996 yılında yapılan bir tespitin 2015 yılına 

gelindiğinde hale güncelliğini koruması ilginç bir bulgudur.  

Vatandaşların seçimler yoluyla kendisini temsil edecek birimlere yerelde daha 

ilgisiz olması, temsil konusunda yapılan birçok eleştiriyi haklı çıkarır niteliktedir. Bu 

eleştirilerden biri, yerel seçimlerde, var olduğu kabul edilen aday seçmen ilişkisinin 

yerini siyasal parti-seçmen ilişkisinin alması ve temsil açısından yüz yüze ilişkilerin 

ve yakınlığın vurgulanmasına karşın, verilerde de gözlendiği üzere, oy verme 

davranışının üzerinde adayın belirleyiciliğinin düşük olmasıdır (Çitçi, 1996: 7). Halk 

kendini yerelde temsil edecek kişileri kişisel olarak gözlemleyip seçmekten çok, ülke 

geneline bakıp siyasal partinin tercihine itaat etmeyi tercih etmektedir. Temsili 

demokrasinin temel unsurlarından birisi olan siyasal partiler, bu noktada temsili 

demokrasi modelini ciddi bir sorunla karşı karşıya bırakmaktadır. Yerel düzeyde 

temsilcilerin seçilmesi iki aşamalı bir süreçle ortaya çıkmaktadır. Bu aşamalardan 

birincisi temsilci adaylarının partilerce belirlenmesidir. Partiler bu belirlemeyi de iki 
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aşamada yapmaktadır. Önce aday adayı konumunda başvuruları kabul etmekte, 

sonrasında bu aday adaylarından seçimlerde gösterilecek adayları belirlemektedirler.  

Yerel seçimlerin ikinci aşamasında halk devreye girmektedir. Kendilerini temsil 

edecek kişileri partilerin belirlediği adaylar arasından seçmek zorunda 

kalmaktadırlar. Sonuç olarak gerçekte temsilcileri belirleyen halk unsuru değil parti 

unsuru olmaktadır (Nacak, 2014: 198). Bu durumun başarılı bir demokrasi 

uygulaması olduğunu söylemek çok güçtür.  

Temsil sorunlarının genel hatları belirtildiği üzere olsa da sorunun 

kaynağında belediye meclisleri bulunmaktadır. Çünkü halkın belediye asli olarak 

temsil edildiği yer belediye meclisleridir. Belediye meclislerinde vatandaşların 

genelinin temsil edilmesi yerine esnaf, yap-satçı gibi, belediyenin rant getirici 

kararlarında çıkarları olanların temsil edildiği yaygın bir eleştiri konusudur. Buna 

karşın yere düzlemde çoğunluğa sahip olan, memur, tüketici ve işçi sınıfının özetle 

rantları ödemek zorunda kalan kentlilerin temsil edilmediği düşünülmektedir (Çelik, 

2008: 9).  

Büyükşehir belediye meclislerinin oluşum süreci dolaylı temsil sistemi ile 

gerçekleşmektedir. Yasal düzenlemelerde büyükşehir belediye meclis üyesi olma 

durumu iki yolla ortaya çıkmaktadır: Bunlardan birincisi, Büyükşehirdeki ilçe 

belediye başkanları (5216/12), ikincisi ise, ilçe belediye meclis üyelerinin beşte biri 

(2972/6). Özetle, bir BŞB meclisi üye sayısı, ilçe belediyelerinin nüfusuna ve BŞB 

içindeki ilçe belediyesi sayısına bağlıdır (Arıkboğa, 2014a: 3). Belirtildiği üzere, 

büyükşehir belediye meclis üyelerinin yine doğrudan halk tarafından seçilmemesi, 

ilçe belediye başkanları ve ilçe belediye meclis üyelerinin belli bir oranından 

oluşması, temsili demokrasi açısından bazı handikapları beraberinde getirmektedir. 

Bu durum büyükşehir belediye meclisini, güçlü büyükşehir belediye başkanın 

yanında bir denge unsuru olarak işlevselleştirmemektedir. Uygulama olarak etkin 

olunan sistem, büyükşehir belediye başkanın işlerini, kendisine yakın durumda 

bulunan encümen üyeleri ile birlikte görmesi şeklinde gerçekleşmektedir (Turan ve 

Duru, 2014: 287). İlçe belediyelerinin büyükşehir belediye yönetiminde etkinliğinin 

temsil etmeden öteye gidememesinin bir sonucu olarak,  UKOME ve AYKOME gibi 
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farklı yerel birimler ve yöreler arasında hizmet sunumunda eşgüdümü sağlamak 

üzere oluşturulan yapılarda etkili olması beklenen ilçe belediyelerinin güçlü bir 

şekilde temsil edildiği de düşünülmemektedir (Turan ve Duru, 2014: 287). Bu durum 

sonucunda, ilçe belediyelerinin hizmet sunumu konusunda büyükşehir 

belediyelerince dikkate alınmaması veya siyasi sebeplerle dışlanması, bütünleşik bir 

“etkin ve demokratik” büyükşehir belediye sisteminden uzak bir uygulama olarak 

görülmelidir.  

Büyükşehir belediye meclislerinin oluşmasında yaşanan sorunlar da, 

büyükşehir belediyeleri açısından yaşanan temsil sorunlarının özünü oluşturmaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri içinde yer alan toplam belediye sayısı, büyükşehir belediye 

meclisi üye sayısında büyük bir etkiye ve artışa sahiptir. Buradaki temel sorun ise, bu 

üyelerin belediyelere ve oradan hareketle o belediye sınırları içinde yaşayan nüfusa 

ne şekilde dağıldığıdır. Özetle temsil sorunun özünde adaletsizlik bulunmaktadır 

(Arıkboğa, 2007a: 38). Aşağıdaki tabloda ilçe belediyelerinden büyükşehir belediye 

meclisine gidecek üyelerin sayısı ve ortalama temsil oranları verilmektedir (Son 

yasal düzenlemeler ışığında). 

Tablo-6: İlçe Belediyelerinden Büyükşehir Belediye Meclisine Gidecek Üye Sayısı ve 
Ortalama Temsil Sayıları 

İlçe Belediye 
Nüfus Aralıkları 

İlçe 
Belediye 

Meclisi Üye 
Sayıları 

BŞB 
Meclisine 

gönderilen 
Üyeler (1/5) 

İlçe 
Belediye 
Başkanı 

BŞB Meclisine 
Gönderilen 
Üye Sayıları 

(Başkan+Üye) 
Ortalama Temsil 

(nüfus/temsil sayısı) 
0-10.00 9 1 1 2 10 Bin/2 5.000 
10.001-20.000 11 2 1 3 20 Bin/3 6.666 
20.001-50.000 15 3 1 4 50 Bin/4 12.500 
50.001-100.000 25 5 1 6 100 Bin/6 16.666 
100.001-250.000 31 6 1 7 250 Bin/7 35.714 
250.001-500.000 37 7 1 8 500 Bin/8 62.500 
500.001-1 Milyon 45 9 1 10 1 Milyon/10 100.000 

Kaynak: (Arıkboğa, 2014a: 4) 

Tablonun içeriğine bakıldığında, küçük ilçelerden büyükşehir belediye 

meclisine giden üyelerin sayısının büyük ilçelere oranla yüksek olduğu 

görülmektedir. Küçük ilçeler büyük ilçelere oranla daha çok temsil edilmekte ve 

temsil adaletsizliğine neden olmaktadır. Bu durum iki sonucu ortaya çıkarmaktadır; 
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coğrafi adaletsizlik ve siyasi adaletsizlik. Coğrafi ve siyasi adaletsizliğin ayrıntısına 

aşağıdaki değerlendirmelerde yer verilmiştir. 

Yukarıdaki bilgiler ve eleştiriler ışığında Arıkboğa (2014a: 5-6) özellikle 

büyükşehir belediyeleri açısından temsil sorununu belirli başlıklar altında şu şekilde 

sıralamıştır: 

 Belediye başkanlarının, BŞB meclisinin doğal üyesi olmasından 

kaynaklı sorunlar, 

 Bazı küçük nüfuslu ilçelerin özel durumundan kaynaklı sorunlar, 

 YSK’nın yorumlarından kaynaklı sorunlar,  

 İlçe belediye meclis üyeliği seçiminde kullanılan yöntemlerden 

kaynaklı sorunlar,  

 İlçeler arasındaki coğrafi adaletsizlikten kaynaklanan siyasi adaletsizlik 

sorunları. 

Bu sorunların içeriklerine yer verilecek olursa; BŞB meclisinde ilçe belediye 

başkanlarının doğal üye olmaları, büyükşehir belediye meclis üyesi olarak işlev 

görmelerinden kendi ilçe belediyelerini ön planda tutmalarını ve büyükşehir belediye 

yönetiminin bütünlüğünden uzaklaşabilmelerine sebep olabilmektedir. Bu sorun 

özellikle, büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanının siyasi açıdan 

farklı partilere mensup olmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak, siyasi 

sorumlulukları ilçelerdeki seçmene yönelik olan meclis üyeleri, önceliklerini ilçe 

belediyesi yönünde kullanmaktadır (Sertesen, 2011: 4).  

Bazı küçük nüfuslu ilçelerin özel durumundan kaynaklı sorunlar denildiğinde 

anlaşılması gereken en temel sorun, ilçe belediyelerinin 10 binden daha az nüfusa 

sahip olanlarında iki meclis üyesi büyükşehir belediye meclis üyesi olarak 

gönderilmektedir. Bu üyelerden biri belediye başkanı olmakta ve diğeri de istisnai bir 

durum olmadıkça belediye başkanı ile aynı partiden olan ilk sıradaki belediye meclis 
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üyesi olmaktadır.  Bu durum sonucunda farklı siyasal görüşlerin BŞB meclisinde 

temsil edilmesi güçleşmektedir.  

YSK (Yüksek Seçim Kurulu)’nın yorumundan kaynaklı temsil sorunlarının 

içeriğinde, YSK’nın 2509 Sayılı (2004) ve 436 sayılı (2014) kararları neticesinde, 

“kontenjandan seçilene öncelik verilmek suretiyle” ifadesini kullanarak BŞB 

meclisine hangi üyelerin gideceği konusunda bu şekle karar vermiş ve bu üyenin 

ardından da aynı partinin 1. sırasındaki adayın seçileceğini belirtmiştir. Bu 

düzenleme ile Arıkboğa’nın (2014) da belirttiği üzere “BŞB’ye gidiş sırası, “1- 

belediye başkanı + 2- en çok oy alan parti kontenjanında 1. sıradaki aday + 3- yine 

en çok oy alan parti listesinde 1. sıradaki aday + 4- …” şeklinde gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak her durumda ağırlıklı meclis üyesi oranı aynı partiden olmaktadır.  

İlçe belediye meclis üyeliği seçiminde kullanılan yöntemlerden kaynaklı 

sorunların temelinde, ilçe belediye meclis üyeliği seçiminde uygulanan “çıkarmalı 

onda birlik baraj (2972/23) ve kontenjan adaylığı (2972/10)” yöntemlerinin neden 

olduğu temsil adaletsizliği bulunmaktadır. Burada eleştirilen nokta, bu yöntemin 

uygulanmasından kaynaklı, oy dağılımı ile sandalye dağılımı arasında büyük 

partilerin lehine, küçük partilerin aleyhine oluşan sonuçlardır. 2972 sayılı Kanun’un 

24. Maddesinde geçen “Bu Kanunun 6ncı maddesinde tespit olunan büyükşehir 

meclisi üyeleri, her ilçe ve ilk kademe belediyesi için seçilmiş olan asıl üyelerin 

seçiliş sıralarına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur” 

ifadeleri, belediye başkanından sonra büyükşehir belediye meclis üyeliğine gidecek 

ilçe belediye meclis üyelerinin sıralamalarını, özetle kaderlerini belirlemektedir. 

Burada uygulanan sistemin adı d’Hondt9 yöntemidir (Arıkboğa, 2014a: 6).  

Daha önce de belirtildiği üzere, ilçeler arasındaki coğrafi adaletsizlikten 

kaynaklanan siyasi adaletsizlikler temsil sorununun bir başka boyutunu 

                                                             
9 1878 yılında tasarlanmış bir nispi temsil yöntemidir. Türkiye’de 1961 yılından itibaren 
uygulanmaktadır. Yönetimin uygulamalı açıklaması: “Bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy 
toplamı, sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e... bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına 
ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten 
küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri veya meclis üyeleri bu sıralamaya göre partilere tahsis 
edilir.” https://tr.wikipedia.org/wiki/D%27Hondt_sistemi  
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oluşturmaktadır. Büyükşehir belediyelerinde, her ilçe belediye meclis üyelerinin 

1/5’i’nin BŞB meclisine gitmesi, coğrafi özelliklerle siyasi partiler arasında bir 

temsil adaletsizliğine sebep olmaktadır. Örnek olarak, “bir parti sadece küçük bir 

ilçede varlık gösterip buradan BŞB meclise girebilirken, buna karşılık aynı ilde bir 

başka parti, il ölçeğinde belli oranda oy almasına rağmen BŞB meclisinde hiç temsil 

edilemeyebilir.” Yine daha önemli ve daha etkili bir örnek verilecek olursa;  “ilin 

merkez ve çevre ilçelerinde farklı partilerin galip gelmesi durumunda, BŞB 

meclisinde büyük temsil çelişkileri oluşabilir. Zira küçük çevre ilçelerdeki üyelikleri 

kazanan bir parti, büyük ilçelerde seçimde başarı sağlamış partiden daha fazla sayıda 

üyeyi BŞB meclisine sokmayı başarabilir” (Arıkboğa, 2014a: 6). Bu örneklerden de 

anlaşılacağı üzere, coğrafi adaletsizlikler bazı durumlarda büyük partilerin lehine 

sonuç doğururken bazı durumlarda da küçük partilerin lehine sonuç 

doğurabilmektedir. Buradaki sorun, belirsizlikler ve sistemin kendi içinde yaşanılan 

çelişkilerden kaynaklanmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinde temsil sorununun boyutları, Türkiye nüfusunun 

yaklaşık %80’inin büyükşehirlerde yaşadığı düşünülürse, çok geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Halkın büyük bir çoğunluğunun yerel düzlemde temsil edilmesi 

demokrasinin işlerliğinin bir ölçütüdür. Fakat Türkiye ölçeğinde sorunların 

aşılamadığı, özellikle 6360 sayılı Kanun ile daha geniş bir alana yayıldığı 

görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişlemesi, ne yazık ki temsil 

sorunlarının da büyümesi ile sonuçlanmıştır. Özellikle kapatılan belde belediye ve il 

genel meclislerinde şimdiye kadar temsil işlevini üstlenmiş olan meclis ve il genel 

meclis üyeleri artık seçilmemektedir. İlçe belediye meclis üye sayıları da 

kapatmalarla orantılı artmadığından siyasi temsil mekanizmasının doğal olarak 

azalmış olduğu görülmektedir (Bayraktar, 2014: 8-9).  

2.10. 6360 Sayılı Kanun’dan Doğan Sorunlar 

2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun’a yönelik yapılan eleştiriler 

birkaç başlık altında özetlenebilmektedir. Bunlar; anayasa’ya aykırılık, ilçe 

belediyelerinin özerkliğini yitirmesi, yetki ve görev uyuşmazlıklarının ortaya 

çıkması, ikili yapı, bölge-kent oluşumu, yeni büyükşehirlerin imkan ve kaynaklarının 
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standart olmaması, artan hizmet maliyeti, belediyelerin kırsal alana hizmet 

götürmesinde karşılaşabileceği güçlükler, büyükşehir ölçeğinin optimal olmaması, 

demokratik katılımın zayıflaması, temsil sorunları, seçim çevrelerinin değişmesi, 

bölge yönetimine/federal yapıya geçişin hazırlıkları, vergi tabanının farklılaşması, 

sosyal yapıdan kaynaklanabilecek uyum sorunu şeklindedir (Genç, 2014: 6-10).  

2011 yılında Turgut (2011: 54-57) tarafından Hellmut Wollmann ve Hubert 

Heinelt ile büyükşehir yönetimleri üzerine yapılan bir röportajda 2012 yılında 

yürürlüğe girecek olan 6360 Sayılı Kanun çıkmadan önce bu Kanun’un içeriği ile 

ilgili çeşitli saptamalar ve çekinceler sunulmuştur. Saptamalar yapılırken 

Türkiye’deki mevcut durumun yanında farklı ülke deneyimleri ile kıyaslamalar da 

yapılmıştır. Wollman tarafından öncelikle İstanbul gibi mega metropol olarak 

nitelenen bir şehir için mevcut büyükşehir yönetim yapısının değil özel bir yönetim 

yapısının tercih edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Heinelt ise, o dönemde büyükşehir 

belediye sınırlarının il sınırlarında bulunduğu iki ilin (İstanbul ve Kocaeli), bu 

durumunun sorunlar doğuracağını savunmuş ve Avrupa’da da bu durumda olan 

yerlerin başarılı sayılamayacağını belirtmiştir. Wollman, küçük ve güçlü 

belediyelerin varlığını savunanların dayandığı noktayı, “Daha elverişli yere 

taşınmayı tercih etme” görüşünden yola çıkarak, birçok özerk yerel seçim çevresinin 

varlığının, vatandaşların kendi kişisel tercihlerine en fazla uyan vergi/hizmet paketini 

sağlayan mülki birimi seçmelerine olanak sağlayacağının düşünülmesi olarak ifade 

etmektedir. Wollmann, Türkiye’deki iki kademeli büyükşehir yönetiminin maliyet 

tasarrufları aracılığıyla artan verimliliğe odaklanmakla kalmadığı, aynı zamanda bir 

ölçek ekonomisine ve idari kararların etkinliğine de odaklanmayı sağladığı görüşüne 

katılmaktadır. Bu konudaki çekincesi ise, büyükşehir meclislerinin doğrudan seçilen 

meclis üyelerine sahip olmadığı, ancak her ilçe meclisinden en üstteki üyelerin yüzde 

yirmisi ve ilçe belediye başkanlarını içerdiği için, bu meclislerin hala meclis 

üyelerinin doğrudan seçilmesine dayanan hesap verilebilirlik ve siyasi meşruiyet 

derecesinden yoksun olmasıdır. Bu noktada belirtilmesi gereken mevcut sıkıntı 

alanlarından biri de, büyükşehir belediyelerinin mevcut yapısı, ilçe meclislerinin her 
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birinden gelen meclis üyeleri ve belediye başkanlarının, büyükşehrin ortak 

çıkarlarından ziyade kendi belediyelerinin çıkarlarını gözetme tehlikesidir.  

Kanun’a yönelik yapılan eleştiriler, Kanun yürürlüğe girdikten sonra da devam 

etmiştir. Bu eleştirilerden öncelikle, 6360 Sayılı Kanun’a yönelik sistematik bir 

eleştiri getiren Kemal Gözler (2013: 2)’in ayrıntılı olarak değinmiş olduğu 

Anayasa’ya aykırılık konusu ele alınmalıdır. Anayasa’nın 127’nci maddesinde 

mahalli idareler olarak geçen birimler; il, belediye ve köy şeklinde sayılmıştır. Bu 

birimlerin uygulamadaki isimleri ise “il özel idaresi”, “belediye” ve “köy”dür. Yine 

Anayasa’nın 127’nci maddesinde geçen düzenleme ile her il halkının mahallî 

müşterek ihtiyaçları karar organları kendileri tarafından seçilen kamu tüzel 

kişilerince karşılanması gerekmektedir. Bu noktada, 6360 Sayılı Kanun ile 30 ilde “İl 

Özel İdareleri ve Köyler”in kaldırılması, Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. 

Gözler (2012: 4) belirtilen bu gerekçe ile, eğer bir tüzel kişilik kaldırılıyorsa bunun 

ancak Anayasa değişikliği ile olabileceğini belirtmektedir.   

İlçe belediyelerinin statülerinin zayıflatılmasına karşın büyükşehir 

belediyelerinin güçlendirilmesinden doğan eleştiriler de mevcuttur. Turan ve Duru 

(2014: 284), büyükşehir sisteminde, hizmetlerin etkili ve verimli sunulması 

düşüncesiyle büyükşehirlere verilen önemin, sistemin daha yerel, daha küçük ve 

katılıma daha elverişli parçasını oluşturan ilçe belediyelerine gösterilmediğini 

vurgulamaktadırlar. Büyükşehir belediyelerinin sahip oldukları mali, siyasi, idari 

güçlerinden dolayı ilçe belediyelerini gölgede bıraktıkları, böylece ilçe 

belediyelerinin güçlerinin azaldığı ve tıpkı büyükşehirlerin bir şubesi gibi iş ve işlem 

gördükleri noktasında eleştirmektedirler.  

Çukurçayır (2012: 23), mevcut sistemde belediye başkanının dışında inisiyatif 

sahibi hiçbir aktörün kalmadığını, buna karşın büyükşehir belediye meclislerinin son 

derece zayıf olduğunu belirtmiştir. Yeni Kanun ile birlikte büyükşehir belediye 

başkanlarının görev ve yetkileri de fazlasıyla artmıştır.  Dolayısıyla mevcut sistemde, 

Amerikan başkanlarında bile olmayan yetkilerin Türkiye’de büyükşehir belediye 

başkanlarına verilmesi eleştirilmiştir. 
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İlçe belediye olgusunun içeriğinin değişmesinden dolayı 6360 Sayılı Kanun’un 

Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik bir eleştiri bulunmaktadır. Gözler (2013: 10), 

köylerin ilçe belediyesine mahalle olarak dahil edilmesinin belediye kavramı ile 

çeliştiğini ve Anayasa’nın 127/1’de geçen “belediye halkı” kavramı ile uyuşmadığını 

çünkü ilçe sınırları içinde aralarında onlarca kilometre mesafe bulunduğunu 

belirtmektedir.   

6360 Sayılı Kanun, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na aykırı olması 

konusuyla da eleştiri almıştır. Bu aykırılık, iki açıdan ele alınmıştır. Bunlar biri; 

“gelişmiş demokrasiyle yönetilen ülkelerde, vatandaşın doğrudan hizmet alabilmesi, 

seçtiği kişilerin faaliyetlerini daha yakından denetleyebilmesi, belediye 

hizmetlerinden daha kolay ve daha fazla faydalanabilmesi için, belediyecilik anlayışı 

yaygınlaştırılırken; bu Kanun’la beldelerin kapatılması vatandaşın hizmet alımını 

daha da güçleştirecektir” (Aksu, 2012: 10) şeklindedir. Bu konudaki bir diğer eleştiri 

ise, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi haline gelen 30 ilde köylerin ve 

belde belediyelerinin kaldırılıp ilçe belediyesinin bir mahallesi hâline 

dönüştürülmesi, dolayısıyla buralardaki kararların burada oturan halk tarafından 

değil, daha uzakta bulunan belediye meclisleri tarafından alınmasının yerellik 

(subsidiarity) ilkesi ile çelişmesidir (Gözler, 2013: 36). Bu eleştirinin dayandığı yasal 

düzenleme, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın “Yerel Yönetim 

Sınırları’nın Korunması” başlığında düzenlenen 5’inci maddesinde yer alan “yerel 

yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir 

referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik 

yapılamaz” ifadeleridir. Fakat 6360 sayılı Kanun’un oluşturulmasında, Anayasa’da 

açıkça sayılan yerel yönetim birimlerinden biri olan köy sakinlerine sorulmadan 

tüzelkişilikleri kaldırılmış ve mahalle haline dönüştürülerek yönetimleri büyükşehir 

belediyelerine bırakılmıştır.  

Yetki ve görevlerde yaşanabilecek uyuşmazlıklar, Kanun’a yönelik eleştiri 

konularından biridir. Bu eleştirinin çıkış noktası, büyükşehir belediyelerinin 

sınırlarının il sınırları haline getirilmesi, yani il sınırları içindeki bütün alanın 

büyükşehir belediyesinin görev ve yetki sahasına sokulmasıdır. İl sınırları içindeki 
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her alanın büyükşehir ilçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyesinin görev ve yetki 

sahasına girmesinden dolayı, söz konusu yerlerde, belediyelerin görev ve yetkileri ile 

merkezî idarenin çeşitli birimlerinin ve keza çeşitli kamu kurumlarının görev ve 

yetkileri çatışacaktır. Bu çatışma da iki yönlü sonuç doğurabilecektir. Ya aynı 

konuda hem büyükşehir belediyesi, hem bir merkezî idare birimi veya bir kamu 

kurumu görevli ve yetkili olduğunu iddia edebilecek ya da her biri, görevden kaçmak 

için, o konunun kendi görev sahasına girmediğini ileri sürebilecektir (Gözler, 2013: 

35). Bu durum, daha önce imar ve planlama sorunları başlığı altında ele alınan bir 

sorunu daha beraberinde getirmektedir. Bu sorun, planlama konusunda yaşanabilecek 

muhtemel yetki karmaşasıdır.  

Genç (2014: 7), yeni Kanun ile birlikte yönetimde ikili bir yapının ortaya 

çıktığını belirtmektedir. Bunun sebebi olarak,  6360 Sayılı Kanun’da, 30 büyükşehir 

belediyesinde il özel idarelerinin ve köylerin kaldırılmasına karşın diğer illerde 

varlıklarını sürdürmelerini göstermiştir. Böylece il özel idareleri bakımından “il özel 

idareli iller” ve “il özel idaresiz iller” olmak üzere ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu 

durum sonucunda, büyükşehir belediyesi kurulan illerde il özel idarelerinin görev, 

yetki ve kaynakları, taşınır ve taşınmaz malları, yetkileri karmaşık biçimde 

bakanlıklara, bağlı ve ilgili kuruluşlara, taşra teşkilatına, valiliklere, hazineye, 

büyükşehir belediyelerine ve onların bağlı ve ilgili kuruluşlarına ve ilçe 

belediyelerine verilmiştir. 

Yeni Kanun’un sadece yönetimsel değil aynı zamanda kentin doğasına yönelik 

yaptırımları da olmuştur. Özellikle büyükşehir haline dönüşen illerin gerçekte nüfus 

kriteri dışında büyükşehir statüsü taşıyıp taşımadığı da tartışma konusu haline 

gelmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi yüzölçümü bakımından çok büyük illerde, 

uzak mesafedeki yerleşim yerlerine büyükşehir belediyesinin kendisi tarafından 

hizmet götürmesinin beklenmesi, uygulanabilirlik açısından mümkün 

görünmemektedir.  

Toplumsal ve ekonomik açıdan kırsal alanın yeni ekonomik külfetler altında 

bırakılması sonucunda zamanla vatandaşlarda bir memnuniyetsizliğin oluşabileceği 
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düşünülmektedir. Buna ek olarak, büyükşehir belediyelerinin, kırsal alanın 

gereksinimlerini karşılamaya çalışmasının, kentsel alanda daha önceden beri sunduğu 

hizmetlerin kalitesini düşürebileceği, bu sebeple de kentsel alan ve kırsal alan ikilemi 

arasında kalabilmesi de söz konusu olabilecektir. Yeni bir deneyim olarak kırsal 

alana götürülecek hizmetlerin, sistemli bir şekilde kurgulanmaması sonucunda daha 

büyük yerel sorunların ortaya çıkması da olası görünmektedir (Kızılboğa ve Alıcı, 

2012: 379).  

Kanun’a yönelik, yerel katılım konusunda da eleştiriler bulunmaktadır. Bu 

Kanun çerçevesinde 30 ilde bulunan il özel idareleri, belde belediyeleri ve köy 

yönetimlerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi sonucunda, bu yerel yönetim 

birimlerinin karar alma organları olan il genel meclisleri, belediye meclisleri ve köy 

ihtiyar meclisleri de kapatılmıştır. Bu durum, katılım konusunda olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Karar alma mekanizmalarına olan halk katılımının azaltılması 

sonucunda, yerel yönetimlerin “siyaset ve demokrasi okulu” olma işlevlerinin de 

önemli ölçülerde zayıflayacağı düşünülmektedir (Adıgüzel, 2012: 167). Ayrıca, şehir 

merkezinden kilometrelerce uzakta olan köylerde, o köylere ait bir kararın, o köyün 

kendi seçmenleri tarafından seçilmiş ihtiyar heyeti tarafından değil, bu köylerden 

kilometrelerce uzaktaki belediye meclisleri tarafından alınmasının yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesine hizmet edeceği düşüncesi eleştirilmektedir (Gözler, 2013: 37; 

Aksu, 2012: 8).  

Türk yerel yönetim sisteminde köy önemli bir birim olarak görülmektedir. 

Çünkü köy, Türk idarecilik tarihi bakımından da kendiliğinden meydana gelmiştir, 

suni bir yapılanma değildir. Köylerin hükmi şahsiyetleri de en az illerin hükmi 

şahsiyetleri kadar önemli görülmelidir (Güzel, 2012: 15). Buna karşın, 6360 Sayılı 

Kanun ile mahalleye dönüşen köylerin etkinlikleri tamamen ortadan kalkmıştır. 

Köylerin aksine, mahalle örgütünün tüzel kişiliği olmamasından dolayı, bir sorun 

halinde en yakın ilçe belediyesi ya da büyükşehir belediyesi sorunu çözmek 

zorundadır. Bu durumda, sorunların iletilme, değerlendirilme ve çözülme süreçleri 

uzun bir zaman dilimine yayılmakta ve birçok bürokratik kademenin aşılması gibi 

büyük bir handikabı da beraberinde getirmektedir (Çukurçayır ve Diğerleri, 2013: 
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227). Yerel yönetimlerin temel amacının, hizmetlerin yerinde sunulması olduğu 

düşünüldüğünde, bu eleştirilerin üzerinde durulması gerekmektedir. 

Köylerin geleneksel yapısında var olan tarım ve hayvancılıkla uğraşma, suyu 

bedava kullanma, vergi muafiyetine sahip olma gibi özellikler, büyükşehir belediyesi 

sınırlarında yer alan köyler için artık geçerli değildir. Bu köylerin belediye sınırlarına 

alınmasıyla (mahalle haline dönüştürülmesiyle) birlikte bu hak ve menfaatleri 

ortadan kalkmış ve hayat köylüler için daha pahalı, daha karmaşık hâle getirilmiştir. 

Böylece köylerin ekonomik ve sosyal hayatları kısıtlanmıştır (Aksu, 2012: 9). Oysa 

Türkiye ölçeğinde köyler, “bir yerel yönetim birimi, bir hizmet birimi olmanın 

ötesinde vatandaşlar için bir kimlik ve aidiyet duygusunu sağlayan birimler” (Bedük, 

2012: 8) olma özelliğine sahip yapılanmalardır. Bu gibi eleştiriler ışığında, yeni 

sistemin köyler açısından etkili ve demokratik olduğu düşünülemez.  

Arıkboğa (2015a: 98), ilgili Kanun’un 34’üncü maddesinde yer verilen ildeki 

valiliklere bağlı olarak hizmet sunacak olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı’nın ağır bir idari vesayet örneği olduğunu belirtmektedir. Maddenin son 

kısmında geçen “Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin 

koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi 

yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanır. İldeki kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu 

durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz 

etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre 

vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen 

sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme 

ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak 

harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan 

kurum tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer 

kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve 

diğer genel bütçeli idarelere aktarılan tutarların bu kurumların bütçeleriyle 

ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer kamu kurum ve 
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kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi 

olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere 

ilişkin bütçe işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.” ifadeleri, 

merkezi idarenin yerel yönetimin yerine geçerek işlem yapma yetkisine sahip 

olduğunun göstergesi sayılmaktadır. Bu durum, büyükşehirler üzerinde idari 

vesayetten daha ağır bir vesayeti işaret ettiği noktasında eleştirmektedir.  

Yönetsel açıdan Kanun’un savunusunu yapanların iddialarından biri, 

büyükşehir belediyelerinin yerelden seçilmiş başkanları ve meclisinin vali (merkezi 

yönetim) karşısında artık daha güçlü olacağı görüşüdür. Buna karşın, bu durumun 

mali olarak hala merkeze bağımlı olan ve 6360 Sayılı Kanun’da geçen “Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Merkezi”nin mali kaynağının merkezden gelmesi gibi 

sebeplerle yine son sözün vali ve kaymakama yani merkezi yönetime ait olması, bu 

savunun haklı olmadığını göstermektedir (Aktar, 2014: 55-56). Yerelleşme fikrinden 

yola çıkılarak yapılan yeni düzenlemelerin merkeze bağımlılığı daha da arttırdığı 

söylenebilir.  

2012 yılında (06.12.2012) TMMOB Şehir Plancıları Odası 6360 Sayılı Kanun 

ile ilgili bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride, bu Kanun doğrultusunda büyükşehir 

belediyesi sınırlarının genişletilmesinin, kentlerin gelişmesine ve hizmetlerin 

yaygınlaşmasına değil, sorunların büyümesine ve yaygınlaşmasına neden olacağını 

belirtmişlerdir. Ayrıca, gelişen ve büyüyen kentlerin, çevresinde oluşan kentsel 

bölgeler ile birlikte yapılacak bir planlama anlayışının doğru olabileceği, fakat hiçbir 

koşulda il sınırları içindeki tümüyle kırsal yaşama konu olan alanların bir kararla 

kentsel alana dönüştürülmesine gerekçe yapılamayacağı da belirtilmiştir. Kanun 

sonucunda, büyükşehirlerin sınırları içine katılan alanlarda yaşayanların 

yoksullaşacağı, kentsel alanda büyüyen ve giderilmesi zamanla zorlaşacak sorunların 

çözülmesinde ortaya çıkacak maliyetin, kırsal alanda yaşayan yoksul kesimlere de 

yansıtılması anlamına geleceği özellikle dile getirilmiştir 

(http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4555#.VmNHSbiLTIU E.T: 

04.02.2015). Bu bildiride de belirtildiği üzere, eleştiriler, il sınırlarına genişlemenin 
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hem mali açıdan hem de etkinlik açısından olumsuz sonuçlarının kaçınılmaz olması 

konusunda yoğunlaşmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin, kentin makro ölçekte planlaması, 

makro ölçekte yatırımları gerçekleştirmesi amacı dışında genişletilmesi halinde 

hizmetlerde merkezileşmeye yol açabileceği de düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin 

merkezi yönetime oranla daha kısıtlı bir çerçevede ve daha düşük ölçekte nüfusa 

hitap etmesinden dolayı halkın yönetime katılımı ve yönetimin denetlenmesi 

açısından daha demokratik olabilmektedirler. Buna karşın yeni sistemle birlikte 

büyükşehir belediyeleri için bu olgudan uzaklaşıldığı görülmektedir (Kaya, 2008: 

12). 

6360 Sayılı Kanun’un mimarlarından olan AK Parti’nin Kanun’a yönelik 

yapılan belli başlı eleştirilere vermiş olduğu cevaplar, Kanun’dan beklenilen olumlu 

etkiyi göstermesi açısından önemlidir.  

Öncelikle Kanun’un Türkiye’yi federalizme götürdüğü konusunda yapılan 

eleştirilere cevap olarak; parti olarak hizmet odaklı olduklarını, ülkenin her yerine 

ayrım yapmadan hizmet götürmek istediklerini, bu anlayışla hizmet edebilmek 

amacıyla yasal düzenlemeler yaparken, maalesef çoğu kez engellemelerle karşı 

karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir. 6360 sayılı Kanun’a yönelik eleştirileri 

beklediklerini çünkü 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5449 sayılı 

Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına yönelik Kanun’un hazırlanma süresinde de 

ülkenin federalizme gittiği eleştirilerini aldıklarını ifade etmişlerdir. Fakat 

amaçlarının, hizmet siyaseti anlayışı gereği yalnızca hizmeti daha verimli ve daha 

kaliteli hale getirmek olduğudur. “Nüfusun esas alındığı yeni düzenlemeye göre daha 

önce başarıyla hayata geçirilmiş İstanbul ve Kocaeli örneklerinde olduğu gibi, 

belediye hizmeti sınırları mülki idare sınırlarına genişletilmiş, nüfusu 750.000 üzeri 

her ilimiz büyükşehir yapılarak, insanımıza daha hızlı, kaliteli ve verimli hizmet 

sağlama imkanına kavuşturulmuştur. İstanbul ve Kocaeli nasıl federatif bir talepte 

bulunmamışsa hiçbir ilimizin de böyle bir talepte bulunmayacağı muhakkaktır.” Bu 

gerekçeyle, 6360 sayılı Kanun’un federalizme götürmediğini savunmaktadırlar.  
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Kanun’a yönelik yapılan eleştirilerden biri de, belde belediyelerinin 

kaldırılması veya bir yerleşimin belediye sınırlarına dahil edilmesinin Avrupa Yerel 

Yönetim Özerklik şartına göre referandum gerektirmesi buna karşın referandumun 

yapılmamasıdır.  Bu eleştirilere cevap olarak; Avrupa Konseyi Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nın 5’inci maddesinde geçen: “Yerel yönetimlerin 

sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla 

ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz” ifadelerine yer 

verilerek,  yerel yönetimlerin sınır değişikliklerinde zorunlu bir referandumu değil, 

yürürlükteki mevzuatı ve mümkünse ibaresini kullanarak da mevzuatın elverdiği 

imkanları işaret ettiği belirtilmiştir. 

Çalışmanın da temel eleştirilerinden biri olan, sınırların genişlemesi sonucunda 

büyükşehir belediyelerinin merkezden uzak yerlere hizmet götürmesinde sorun 

yaşanacağına yönelik eleştirilere cevap olarak;  büyükşehir belediyelerinin hizmet 

alanı içine giren ücra yerlere şehir merkezinden hizmet götürmeyeceği, hizmet 

gerektirdiğinde bunun da mümkün olacağı, ama burada unutulmaması gereken şeyin, 

İl Özel İdareleri’nin her türlü imkanının büyükşehirlere devredileceğinden dolayı 

daha önce il özel idarelerinin yaptığı işlemlerin, büyükşehir belediye çatısı altında 

aynen devam edeceğidir. Üstelik yeni durum sonucunda, büyükşehir belediyesinin de 

güçlendirilmiş bütçeleri ve imkanları eklenerek hizmetlerin daha etkin götürüleceği 

savunulmaktadır. Ayrıca belediyelerin hizmet sunmada uzman oldukları, bu 

yönleriyle daha etkin olunacağı düşünülmektedir.  Son olarak da,  belediyelerin bu 

işleri görürken seçilme sorumluluğuyla da hareket edeceklerinden dolayı daha 

kaliteli hizmetin sunulmasının kaçınılmaz olacağı düşüncesi savunulmaktadır.  

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi, Harç, katılım payı gibi 

kalemlerin vatandaşlara ek bir yük getireceğine yönelik yapılan eleştirilere cevap 

olarak verilen  “Yeni Büyükşehir Yasası’na göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nca alınması gereken vergi, harç ve katılım 

payları 5 yıl süreyle alınmayacaktır.” ifadeleri, yükümlülüklerin olmadığını değil 

sadece ertelendiğini gösterir niteliktedir.  
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Köylerin mahalleye dönüşmeden önceki yapısında içme ve kullanma suyundan 

herhangi bir ücret alınmamaktaydı. Yeni durumla bu hizmetler ücretli hale gelmiştir 

ve bir eleştiri noktası olarak nitelendirilmektedir. Köyden mahalleye dönüşen 

yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin yine 5 yıl sonraya ertelendiği, 

en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirleneceği ifade edilerek yapılan 

eleştirilere tatmin edici bir cevap verilememiştir.  

Turizm Beldelerinin Yeni Kanun ile birlikte belediye hizmetleri açısından 

Olumsuz etkileneceğine yönelik eleştirilere cevap olarak; bu Kanun’un en çok 

belediye hizmetleri açısından, turizm beldelerine sağlıklı hizmet gitmesine katkı 

sağladığı, bu Kanun ile birlikte belde belediyelerini kaldırarak planlama ve 

uygulamanın bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla ve daha geniş imkanlarla ilçe ve 

büyükşehir belediyeleri tarafından hayata geçirilmesine imkan tanıdığı ifade 

edilmiştir.  

Son olarak, yeni Kanun sonucunda, büyükşehir belediye sınırları içine alınan 

tüm birimlerin yönetimin belirlenmesinde etkili olamayacağı görüşüne cevaben; 

“Yeni Yasayla birlikte, hizmette öne alınan anlayışın, seçilmiş insanın seçmene karşı 

sorumluluğu olduğudur. Seçmen yönetişim de denen kendi yöresiyle ilgili her türlü 

düzenlemeye en etkin şekilde söz sahibi olarak katılacaktır. Daha önceleri yalnızca İl 

Genel Meclisi Üyesi seçen hatta çoğunlukla kimi seçtiğini bile tam olarak bilemeyen 

seçmen Büyükşehir Belediye Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra, birinci 

kademeden başlayarak, muhtarını, ilçe belediye meclisini, ilçe belediye başkanını ve 

büyükşehir belediye başkanını seçecektir. Böylece yalnızca kendi yakın çevresinin 

değil, bağlı bulunduğu ilçenin, dahası büyükşehrin bile düzenlenmesinde söz sahibi 

olabilecektir” (AK Parti, 2012: 14-24) ifadeleri kullanılarak eleştirilerin haksız 

olduğu, katılımcı bir yönetim uygulamasının bu Kanun sonrasında daha rahat 

sağlanabileceği savunulmaktadır.  

AK Parti tarafından Kanun Tasarısı’na yönelik yapılan eleştirilere verilen 

cevaplar ışığında, bir de çalışma açısından seçilen örneklemlerde partilerin 

tutumlarına bakılması gerekmektedir. Bu gerekliliğin sebebi, kendilerine doğrudan 
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ilgilendiren bir Kanun ile ilgili kentlerde etkinlikleri olan partilerin sürecin 

başlangıcındaki tutumları ve çalışmanın analiz kısmında yer alan güncel tutumları 

arasında ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Çünkü partilerin il 

başkanlıklarının gerek BŞB meclislerinde gerekse BŞB başkanları üzerinde ciddi 

etkilerinin olduğu bilinmektedir.  

Çalışmanın örneklemlerinden biri olan Manisa ilinde, 2012 yılında ildeki üç 

büyük partinin il başkanlıklarının 6360 sayılı Kanun’a bakışları ile ilgili bir röportaj 

yapılmıştır (http://www.posta.com.tr/siyaset/HaberDetay/Buyuksehir-tasarisi-Ege-

ve-Akdeniz-i-karistirdi  E.T: 12.02.2015).  

Buna göre, AK Parti Manisa İl Başkanı Murat Bayburt; Kanun’un bir an önce 

meclisten geçmesi gerektiğini belirtmiş ve bu Kanun sayesinde birçok ilin 

büyükşehir statüsüne girmesiyle büyük bir kazanım elde edileceğini belirtmiştir. 

Manisa’nın da büyükşehir belediyesi haline gelmesiyle birlikte, ilin 50 yılının makro 

düzeyde belirlenmiş olacağını, büyükşehir statüsünün elde edilmesiyle Maliye 

Bakanlığı’ndan alınacak büyük kaynaklar sayesinde yatırımların önünün açılacağını 

da ifade etmiştir. 

MHP Manisa İl Başkanı Tamer Akkal; Parti olarak Kanun’dan iki 

beklentilerinin olduğunu, bunlardan birinin belde belediyelerinin kapatılmaması, 

diğerinin ise kanun çerçevesinde büyükşehir olacak belediyelerin başkanlarının 

yetkilerinin iyi belirlenmesi olduğunu belirtmiştir. Parti olarak Kanun’a karşı 

olmadıklarını, fakat kamuoyunda her yönüyle tartışılmadan Kanun’un geçmesine 

karşı olduklarını ifade etmiştir.   

Son olarak CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan ise;  Kanun’un sivil toplum 

örgütlerinin, akademik birimlerin, uzmanların ve siyasetçilerin yani ilgili bütün 

tarafların görüşleri alınmadan TBMM’nin gündemine getirilmesini eleştirmektedir. 

Kanun’un içeriğinin net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini vurgulamıştır. Parti 

olarak, MHP’de olduğu gibi belde belediyelerinin kapanmasını istemediklerini de 

ayrıca belirtmiştir. Bunun için genel merkezlerince tüm illerde partilerine ait ilçe ve 
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belde belediyelerinde referandum yapacaklarını, böylece halkın kendi belediyesinin 

kapatılıp kapatılmayacağını belirleyeceğini ifade etmiştir. 

Çalışmanın bir diğer örneklemini oluşturan Konya ile ilgili, AK Parti Konya İl 

Başkanlığı’nda, Büyükşehir Kanun Tasarısı’na yönelik bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Genel 

Meclis Başkanı, AK Parti Konya İl Başkanı ve merkez ve taşra ilçe belediye 

başkanları katılmıştır. İl Başkanı’nca yapılan değerlendirmede, Kanun’un gerekliliği 

ve Konya’nın yeniliklere en hazır il olduğu vurgulanmıştır. Kanun’dan rahatsız 

olanların statükocu bir zihniyete sahip oldukları da ayrıca belirtilmiştir. Kanun 

sayesinde kentin her yerinde aynı hizmetin sunulmasıyla, ilin çağ atlayacağı da ifade 

edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Kanun ile imarlı, alt ve üst yapısı 

tamamlanmış şehirlerin oluşacağının altını çizmiştir. Ayrıca yerel hakla hizmet 

sunumunda da etkin olunacağını belirtmiştir. Kanun sayesinde, Konya’da da bölgeler 

arası gelişmişlik farklarının ortadan kalkacağını ifade etmiştir. Son olarak aynı 

toplantıda Konya İl Genel Meclisi Başkanı, önemli hizmetlere ve büyük başarılı 

çalışmalara imza atan İl Özel İdaresi’nin bu Kanun ile tüzel kişiliğinin kaldırılacağını 

hatırlatarak, aslında il özel idaresi olarak hizmetlerin etkili bir şekilde sunulduğunu 

belirtmiştir. İl özel idarelerinin tüzelkişiliğinin kaldırılmasının başarısızlıktan değil, 

bir sürecin getirisi olarak gerçekleştiğini vurgulamıştır. Odaklanılması gereken temel 

amacın hizmet olduğunu ve yapılan düzenlemelerin bunu sağlamayı amaç edindiğini 

ifade etmiştir (http://www.akpartikonya.com/haberler/798_il-baskanliginda-  E.T: 

12.02.2015). 

 Konya iline yönelik MHP Genel Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında 

çeşitli eleştiriler yer almıştır. Özellikle bu Kanun nedeniyle Konya’nın büyük zarar 

göreceği belirtilmiştir. Konya’da il özel idaresinin kapatılması ve köylerin mahalleye 

dönüştürülmesinin ilden göçleri hızlandıracağı ifade edilmiştir. Yüzölçümü olarak 

birçok ülkeden daha büyük olan Konya’da kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar 

yaşanacağı, beldesindeki belediyesi kapatılan vatandaşların sorunun çözüme 

kavuşamayacağı da vurgulanmıştır. Kanun Tasarısı ile ilgili en çarpıcı ifade;  “Bu 

Tasarı Konya’ya hiçbir şey vermemektedir. Ama Konya’dan çok şey götürecektir.” 
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şeklindedir. 2011 yılında kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin, bu Kanun 

tasarısı ile kurulacak olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından 

yetkilerinin alınacağı öyle ki büyükşehir belediyesinin yetkilerini de kapsayacağı 

eleştirilmiştir. Bu durumun açık bir şekilde yetki çatışmasına dönüşeceği de 

düşünülmektedir.  Bu durumdan en çok zarar görenlerin ise Konya Halkı olduğu de 

belirtmiştir. Yüzölçümünün büyüklüğü nedeniyle büyükşehir belediyesinin uzaktaki 

yerleşim yerlerine hizmet götürmekte zorlanacağının açık olduğu da ifade edilmiştir. 

bir de bunlara yüksek oranlı vergi, resim, harç, katılım payı, aidat gibi birçok kanuni 

yükümlülük eklendiğinde sorunların katlanacağı da endişeyle belirtilmektedir. Özetle 

yayınlanan basın açıklamasında, akademik çevrelerin de eleştirdiği konular gündeme 

getirilmiştir(https://www.mhp.org.tr/htmldocs/tbmm_grup/2409/2012-10 

12/Belediyeler-Yasasi-Ve-Taseron-Isciler.html E:T: 12.02.2015).  

Kanun tasarısıyla ilgili CHP Konya İl Başkanlığı’na ait bir değerlendirme 

bulunamamıştır. Fakat Çumra’da vatandaşlardan Kanun Tasarısı’na yönelik yapılan 

bir eylem girişimine CHP’li milletvekilleri ve İl Başkanlığı’nca destek verilmiştir. 

Bu eylem girişiminde yapılan basın açıklamasında, beldelerin kapatılmasına ve 

köylerin mahalleye dönüştürülmesine yönelik tepki gösterilmiştir. Bu durumun 

Konya için olumsuz sonuçlar doğuracağından emin oldukları da belirtilmiştir 

(http://www.konyayenigun.com/haber/51292/Icericumranin_ismi_siliniyor.html E:T: 

12.02.2015).  

İllerde parti bazlı yapılan değerlendirmelere bakıldığında, iktidar partisi dışında 

diğer partilerin genellikle eleştirel bir yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. 

Manisa’da, CHP ve MHP’li yetkililerin Konya’dakilere göre daha ılımlı olduklarının 

da altı çizilmelidir. Bu durumun sebebi olarak, Manisa’nın büyükşehir olmasının her 

açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmeleri ve o dönemde henüz bir tecrübeye 

sahip olmamaları gösterilebilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE 
DEMOKRATİKLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA VE MANİSA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 

 

3.1. Konya Ve Manisa’da Yerel Yönetimlerin Tarihçesi 

Çalışmanın bu bölümünde, Konya ve Manisa’da yerel yönetimler üzerine bir 

alan araştırması yer almaktadır. Bu sebeple öncelikli olarak, bu illerdeki yerel 

yönetim yapılarının tarihçesi ayrı ayrı ele alınmıştır.  

3.1.1. Konya’nın Demografik Yapısı ve Büyükşehir Belediyesine İlişkin Bilgiler 

Konya, Türkiye’nin güneybatısında yer almakta olup, Türkiye'nin yüz ölçümü 

bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri konumundadır. 31 ilçeden 

oluşan Konya'da TÜİK'in 2016 verilerine göre 2,130.544 kişi yaşamaktadır. Bu 

nüfusun 1,401.416’sı seçmen nüfusunu oluşturmaktadır10 (E.T: 02.08.2015)11.  

Ekonomik ve sosyal açıdan, Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan 

Konya, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle ön plana çıkmaktadır. Tarihsel 

zenginliklerinden Çatalhöyük (dünyanın en eski yerleşimlerinden biri), 2012 

yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Ayrıca büyük Mutasavvıflar Hz. 

Mevlana Celaleddin Rumi, Hz. Şems Tebriz-i ve Şeyh Sadrettin Konevi Türbeleri, 

Konya ilindedir (E.T: 02.08.2015).  

Konya ili, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan  Anadolu 

Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapma özelliğine de sahiptir. 

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerindendir.  Konya’da ilk mahalli teşkilatın 1830 

yılında Çarşı Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu bilinmektedir. 

Konya’nın ilk belediyesi, bu teşkilatın 1876 yılında belediye teşkilatı haline 

dönüştürülmesiyle oluşmuş sayılmaktadır. Konya’nın ilk belediyesinin kuruluş tarihi 

                                                             
10 Konya ve Manisa için son seçimlerdeki seçmen nüfusları baz alınmıştır.  
11 Konya’nın ilçelerine göre seçmen dağılımı, EK3’te tablo halinde verilmiştir.  
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bazı kaynaklarda 1868 yılı olarak verilmektedir. İlk belediye başkanı olarak 

Muhasebeci Rahmi Bey’in adı geçmekte olup görevden ayrılış tarihinin 1869 yılı 

olduğu belirtilmektedir. Buna rağmen resmiyette, 1869-1876 yılları arasında belediye 

başkanlığına dair herhangi bir kaynak belirtilmediğinden, Belediye’nin kuruluş tarihi 

1876 olarak genel kabul görmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarına denk gelen, 1923 

yılında Belediye’nin bütçesi, 64.000 TL’dir. Belediye hizmet sahası 110 km²'dir. 

Şehirde elektrik yoktur ve içme suyu, Su Komisyonu tarafından işletilmektedir. Bu 

yıllarda belediye su dağıtım işleriyle ilgilenmemektedir. İçme suyu kaynağı olarak o 

yıllarda Çayırbağı kaynağı kullanılmaktadır. Konya ili, ilk defa 1987'de çıkarılan 

3399 sayılı Kanun ile "büyükşehir" statüsüne kavuşmuştur ve 1989 yılından beri 

belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir. 1989 yılı Mart ayında yapılan 

mahalli ( yerel) seçimlere Konya Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Meram-Selçuklu-

Karatay) olarak girilmiş ve Konya, biri büyükşehir belediye başkanı ve diğer üç 

belediye başkanıyla idare edilmeye başlanmıştır. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı 

Kanun gereğince, büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları haline 

getirilmiştir. Son durumda Konya Büyükşehir Belediyesi kapsamında, 31 ilçe ve 

büyükşehir belediye başkanı da dahil 131 büyükşehir belediye meclis üyesi ile 

hizmet sunulmaktadır.  

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin en ön plana çıkan özelliklerinden biri, 1993 

yılında, Japonya’da dünyanın en başarılı on belediyesinden birisi olarak adını 

dünyaya duyurmasıdır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Konya E.T: 02.08.2015).  

3.1.2. Manisa’nın Demografik Yapısı ve Büyükşehir Belediyesine İlişkin Bilgiler 

Manisa ili, Türkiye'nin batısında yer almakta olup, Türkiye’nin en kalabalık 

on dördüncü şehri konumundadır. 2016 yılı verilerine göre 1.380.366 nüfusa sahiptir. 

Bu nüfusun 995.767 kişisi, şehrin seçmen nüfusunu oluşturmaktadır (E.T: 

02.08.2015).12  

Şehrin tarihsel dokusundan dolayı "Şehzadeler Şehri" olarak da anılmaktadır. 

Ayrıca, Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile de tanınmaktadır.  
                                                             
12 Manisa’nın ilçelerine göre seçmen dağılımı, EK3’te tablo halinde verilmiştir. 
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Coğrafi konumundan dolayı ve İzmir'e yakınlığının da sağladığı avantajlarla 

hızla gelişen bir merkezdir. Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük organize sanayi 

bölgelerinden birisine sahiptir. Ege Bölgesi’nin İzmir'den sonra ikinci büyük sanayi 

ve ticaret merkezidir. Ayrıca Manisa, Türkiye'nin en hızlı sanayileşen 3. Kenti 

konumundadır. Kent merkezi olarak Türkiye'nin en yoğun göç alan şehirlerinden 

birisidir.  

Manisa’da, batılı anlamda ilk belediye örgütü, 1877 tarihinde yayınlanan 

Vilayet Belediye Kanunu ile kurulmuştur. Bu tarihten, 1908’yılına kadar 

belediyenin yapmış olduğu faaliyetler, genellikle şehir içinden geçen dereler üzerine 

köprü yapmak, derelerin sellerini önlemek için duvar yapmak, cadde ve sokakları 

aydınlatmak için devrin şartlarına göre fener ve lüks lambası koymak, lağım 

döşemek, cadde ve sokaklara kaldırım döşemek gibi kamu yararına işler yapmaya 

çalışmaktır. 1908 ve 1922 yılları arasında belediyenin faaliyetlerine ilişkin belge 

bulunmadığı belirtilmektedir (E.T: 02.08.2015). Manisa Belediyesi’nin, Cumhuriyet 

dönemi faaliyetlerine yönelik ayrıntılı bir bilgi bulunamamıştır. 2012 yılında 

çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile Manisa, Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülmüştür. 

Bu düzenleme sonucunda, toplamda 17 ilçesi ve büyükşehir belediye başkanı ile 

birlikte 88 meclis üyesiyle hizmet vermektedir.  

Kentin uluslar arası görünümüne bakıldığında Financial Times tarafından 

dünyanın en uygun yatırım kenti olarak seçilmiştir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa E.T: 02.08.2015). 

3.2. Araştırmanın Amacı 

Türk yerel yönetim yapısında, önemli bir yere sahip olan büyükşehir 

belediyelerinin sistemsel yapısının geçmişten bugüne geçirmiş olduğu evrimin 

demokratiklik ve etkinlik gibi iki temel olgu çerçevesinde incelenmesi ve sorunların 

tespit edilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek 

için, büyükşehir belediye meclis üyelerinin demokrasi ve etkinlik boyutlarıyla 

mevcut duruma bakışları (eksiklikler, oluşumdaki sıkıntılar, vb.) ve halkın aynı 

boyutlarla mevcut duruma yönelik algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Temel 
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sorular; “Mevcut durumda büyükşehir belediyelerinin sorunları nelerdir? Sorunların 

çözümünde, daha etkin ve katılımcı büyükşehir belediye meclisi nasıl oluşturulur?” 

şeklinde oluşturulmuştur.  

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Manisa 

Büyükşehir Belediyesi yer almaktadır. Bu illerin seçilmesinde, illerin sosyo-kültürel 

benzerlikleri ve 6360 Sayılı Kanun’un etkilerinin ölçülmesini kolaylaştırmak 

amacıyla, hem Konya’nın bu Kanun öncesi de büyükşehir belediyesi olması ve hem 

de Manisa’nın, yeni büyükşehir belediyelerinden biri olması göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu illerin kültürel ve yönetsel arka planlarında, bir birine yakın 

olmaları, büyükşehir belediye başkanlarının farklı partilerden olması gibi 

özelliklerin, daha objektif veriler alınabilmesini ve demokrasiye katkı 

sağlanabilmesini kolaylaştıracağı düşünülmüştür.  

Aşağıda iki ilin ilçelerinin gösterildiği haritalar verilerek, örneklem seçilen 

ilçelerin görsel yapısının ve anlamlılık düzeyinin ortaya konulması istenmiştir.                                      

Harita-1: Konya ve Manisa Haritaları13 

 

                                                             
13Bu haritalar, https://tr.wikipedia.org/wiki/Konya%27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri ve 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa%27n%C4%B1n_il%C3%A7eleri adreslerinden alınmıştır. 
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Çalışma kapsamında bulunan iki ilde, iki boyutlu bir araştırma yapılmıştır. 

Bunlar, vatandaş ve BŞB meclis üyeleri şeklindedir. Vatandaş boyutunda, 

Konya’nın toplam 31 ilçesinden -bu ilçelerin uzaktan yakına doğru ve seçmen 

nüfusları da göz önünde bulundurularak- 6 ilçesi (Doğanhisar, Akşehir, Sarayönü, 

Seydişehir, Çumra ve Kulu) seçilmiştir. Konya’nın yüzölçümünün büyüklüğü ve 

hipotezlerin ilişkisi bağlamında merkez ilçeler değil, merkeze daha uzak ilçeler tercih 

edilmiştir. İlçelerin nüfus ve seçmen sayıları, 2016 TUİK verilerinden derlenmiştir. 

Çalışmanın büyükşehir belediye meclis üyelerine yönelik boyutunda, Konya’da 

büyükşehir belediye başkanı hariç 130 Konya Büyükşehir Belediye Meclis 

Üyeleri’nin bilgileri, belediyenin resmi internet sayfasından elde edilmiştir. 130 BŞB 

meclis üyesinin; 110 tanesi AKP’den, 15 tanesi MHP’den, 3 tanesi BDP’den ve 2 

tanesi CHP’dendir. Bu meclis üyelerinin sadece 6 tanesi kadın olup, bunların 5’i 

AKP’li ve 1’i ise BDP’lidir.  

Manisa’nın toplam 17 ilçesi bulunmaktadır. Manisa’da çalışmanın vatandaş 

boyutu için merkezi olan 4 (Salihli, Turgutlu, Şehzadeler, Yunus Emre) ilçe 

örneklem olarak seçilmiştir. Yeni büyükşehir statüsü elde etmesi açısından 

Manisa’da en merkezi ilçeler tercih edilerek Kanun’un etkilerinin daha objektif elde 

edileceği düşünülmüştür. İlçelerin nüfus ve seçmen sayıları, Konya’da olduğu gibi, 

2016 verilerine göre TUİK’in sayfasından alınmıştır. Çalışmanın ikinci boyutunu 

oluşturan büyükşehir belediye meclis üyeleri için, Manisa’da büyükşehir belediye 

başkanı hariç 87 meclis üyelerinin bilgileri, belediyenin resmi internet sayfasından 

elde edilmiştir. 87 BŞB meclis üyesinin; 46 tanesi AKP’den, 34 tanesi MHP’den ve 7 

tanesi de CHP’dendir. Kadın meclis üyesi sayılarına bakıldığında toplam 5 kadın 

meclis üyesinin 3’ünün AKP’den ve diğer ikisinin de MHP’den seçildiği 

görülmektedir14.  

Çalışmada, gönüllülük temelinde vatandaşlara yönelik yapılacak anketler için 

Konya’da 700 ve Manisa’da 500 katılımcı temsil yeterliliğinde olup, örneklem 

büyüklüklerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre  (Evren Standart 

                                                             
14 Konya ve Manisa illeri için Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri’ne ait ayrıntılı listeler EK4’te tablo 
halinde verilmiştir.  
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Sapması)= 0.05 için +
-0.05 örnekleme hatası ile 1 milyon kişide 384 kişinin üstünde 

belirlenmiştir. Konya’da seçmen nüfusu 1,401.416’tür. Manisa’da ise, 995.767 

seçmen nüfusu bulunmaktadır.  İki ilde de vatandaşa yönelik anket çalışması, 30 

Nisan 2015 ile 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Sonuç olarak, birinci hedef evrende (500+700 vatandaş) ulaşılan belediye 

sayısı Konya’da 6, bu belediyelerde toplam ulaşılan katılımcı sayısı ise 708 olmuştur. 

Manisa’da ulaşılan belediye sayısı 4 ve ulaşılan katılımcı sayısı 506 olmuştur. 
Toplamda 1214 kişiye ulaşılmıştır. 

Tablo –7: = 0.05 İçin Örneklem Büyüklükleri 
Evren 

Büyüklüğü 
+

- 0.03 örnekleme hatası (d) +
-0.05 örnekleme hatası (d) 

p=0.5   q=0.5 p=0.8   q= 0.2 p=0.3 q=0.7 p=0.5q=0.5 p=0.8 q= 0.2 p=0.3   q=0.7 
100 92 87 90 80 71 77 
500 341 289 321 217 165 196 
750 441 358 409 254 185 226 
1000 516 406 473 278 198 244 
2500 748 537 660 333 224 286 
5000 880 601 760 357 234 303 
10000 964 639 823 370 240 313 
25000 1023 665 865 378 244 319 
50000 1045 674 881 381 245 321 

100000 1056 678 888 383 245 322 
1000000 1066 682 896 384 246 323 

100 Milyon 1067 683 896 384 245 323 

Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 50).  

İki ilde, toplamda 217+2 belediye meclis üyesi bulunmaktadır ve bunlar ikinci 

hedef evrenini oluşturmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine yönelik anket 

çalışması 25 Mayıs 2015 ile 30 Ekim 2015 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Bu süre 

zarfında, meclis üyelerine, mail, telefon, yüz yüze görüşme ve büyükşehir belediye 

meclis toplantılarına katılma gibi araçlarla ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca partilerin 

il başkanlıklarına ve partilerin genel merkezlerine başvuruda bulunulmuştur. 

 Konya’da 10 Ağustos 2015 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’na, 

bizzat katılım sağlanmıştır. Bu toplantıda sadece MHP’li meclis üyeleri ile görüşme 

sağlanabilmiştir. Bu toplantı öncesi ve sonrası belediyelerin tek tek gerek 

sayfalarından gerekse resmi telefon numaralarından 3’er kez başvuruda bulunulmuş, 

meclis üyelerinin kişisel mail adreslerine mail ile anket formları ulaştırılmıştır. 
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Manisa’da ise, 9 Eylül tarihli Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı 

için verilen randevu üzerine bizzat katılım sağlanmak istenmiş fakat son anda 

toplantıya katılıma izin verilmemiştir. Bu toplantı öncesinde ve sonrasında 

belediyelerin tek tek gerek sayfalarından gerekse resmi telefon numaralarından 3’er 

kez başvuruda bulunulmuş, meclis üyelerinin kişisel mail adreslerine mail ile anket 

formları ulaştırılmıştır. Ulaşılması istenen meclis üyeleri içinde, (217+2 belediye 

meclis üyesi) ulaşılan belediye sayısı Konya’da 14, bu belediyelerde toplam ulaşılan 

denek sayısı ise 32 olmuştur. Manisa’da ise ulaşılan belediye sayısı 15, belediyelerde 

toplam ulaşılan denek sayısı 28 olmuştur. Toplamda 60 büyükşehir belediye meclis 

üyesine ulaşılmıştır. Meclis üyelerine ait ayrıntılı bilgi, çalışmanın bulgular 

bölümünün ikinci kısmında verilmiştir. 

Vatandaşlar ve büyükşehir belediye meclis üyelerine yönelik hazırlanan iki 

ayrı anket formunda çeşitli başlıklar altında sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgular 

bu başlıklar altında ayrıntılı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmanın ana hipotezleri şu şekildedir: 

H 1: BŞB hizmet alanlarının il sınırlarına genişletilmesi, yerel kamu hizmetlerinin 

etkin bir biçimde sunulmasını olumsuz yönde etkilemiştir. 

H 2: Hizmet alanın il sınırlarına genişlemesi, halkın katılımını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

H 3: Vatandaş, alanın genişlemesiyle birlikte büyükşehir belediyesine ulaşmakta 

güçlük çekmektedir. Oysa yerel yönetimlerin doğasında halka en yakın birim olması 

vardır.  

H 4: Muhalefet temsilcileri, BŞB meclisi komisyonlarında ve toplantılarında etkili 

olamamaktadır.  

H 5: Halkın içinde yaşadıkları büyükşehir sınırlarında var olan sorunlara ve 

yönetime olan ilgileri düşüktür. 6360 Sayılı Kanun’un kendilerine getirdiği ya da 

getireceği olumlu ya da olumsuz değişimleri takip etmemektedir.  
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H 6: Yurttaşlar, büyükşehir belediyelerinin etkin olması ya da olmamasını değil 

büyükşehir belediyesine siyasal olarak yakın olup olmamayı daha çok 

önemsemektedir. 

H 7: Halkın eğitim düzeyinin düşük olmasından dolayı yerel kararların alınmasına 

yönelik katılım isteği düşüktür.  

H 8: BŞB hizmetlerinin etkinliği ile ilgili yurttaşların algısı, yaş, meslek, cinsiyet, 

eğitim gibi değişkenlere göre farklılaşmaktadır.  

H 9: BŞB hizmetlerinin etkinliği ve demokratikliği ile ilgili meclis üyelerinin algısı, 

yaş, meslek, cinsiyet, eğitim ve parti gibi değişkenlere göre farklılaşmaktadır.  

H 10: BŞB meclis üyelerinin siyasi partileri ve 6360 sayılı Kanun’a bakış açıları 

arasındaki ilişki, meclisteki çoğunluğa sahip olmalarına göre değişmektedir.  

H 11:BŞB meclis üyelerinin büyükşehir belediyelerinin denetlenmesi konusundaki 

düşüncesi, muhalefette olup olmamalarına göre değişmektedir. 

H 12: BŞB meclis üyeleri, ilçe belediyeleri yerine büyükşehir belediyelerinin görev 

ve yetkilerinin arttırılmasını istememektedir.  

Hipotezler ve bulguların karşılaştırılması “Büyükşehir Belediyelerinde 

Demokratikleşme Ve Etkinlik Açısından Yeniden Tasarımına Yönelik Elde Edilen 

Bulguların Ana Hipotezlerle Karşılaştırılması” başlığı altında yapılmıştır. 

3.4. Araştırmanın Yöntemi 

Anketler yoluyla elde edilen veriler beş bölümde değerlendirilmiştir.  

Birinci bölümde, katılımcıların kişisel nitelik analizleri tablolar halinde 

verilmiştir. İlk bölümde elde edilen verilere SPPS 20 paket programı kullanılarak 

frekans analizi yapılmıştır. Çalışmanın iki boyutlu olmasından dolayı, hem 

vatandaşların hem de meclis üyelerinin kişisel niteliklerine yönelik ayrı ayrı frekans 

alınmıştır.  
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İkinci ve beşinci bölüm arasındaki değerlendirmeler için vatandaşlara; 

demografik verilerinin dışında 17 soru yöneltilmiştir. Büyükşehir belediye meclis 

üyelerine ise demografik sorular dışında 23 soru yöneltilmiştir. Bu sorular dört 

bölümde değerlendirilmeye alınmıştır.   

Etkinlik ve demokrasi algısını ölçmek üzere hazırlanmış olan sorular, 

çalışmanın amacına uygun olacak şekilde, daha önceki çalışmalardan yararlanılarak 

geliştirilmiştir. Elde edilen verilere, ilgili veri-analiz programı kullanarak parametrik 

olmayan testlerden, Çapraz Tablo Analizi (Crosstabs) yapılmıştır.  

Çapraz Tablo Analizi (Crosstabs) 

Çapraz tablo analizinin (parametrik-olmayan istatistiksel analizlerden biri) 

arkasında yatan temel varsayım, kullanılan değişkenlerin normal dağılım 

göstermediği ve örneklem sayısının küçük olduğu durumlarda kullanılmasıdır (Uçar, 

2006). 

Çapraz tablolar, izlenen amaca göre üç şekilde yapılabilmektedir (Darcy ve 

Rohrs, 1995): 

 Bir değişkenin bir başka değişken üzerindeki etkisini göstermek 

(yüzdelemenin yönü eğer satır -yatay yönündeki- değişkeni bağımsız değişken 

ise bu yönde, yok eğer bağımsız değişken sütün – dikey yönündeki- değişkeni 

ise bu yönde yapılır). 

 Bir grubun komposizyonunu (dağılımını) belirlemek için.  

 Çaprazlanan değişkenler sonucu ortaya çıkan olası alt grupların bütün 

içindeki komposizyonunu belirlemek için. 

Hazırlanan anketlerdeki sorular tek tip soru formatıyla hazırlanmamıştır. 

Soruların içeriğine ve elde edilmesi umulan muhtemel cevabın, çalışmanın amacına 

uygun olması göz önünde bulundurularak farklı metotlarda sorular yöneltilmiştir. 

Kimi sorularda katılımcılara, temel eğilimlerini ölçmek adına “en çok katıldıkları tek 

seçenek” sorulmuş, kimi sorularda evet, hayır, fikrim yok, diğer gibi kesin ve kısa 
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seçenekler sunulmuş, kimi sorularda ise 1,2,3 şeklinde etki derecesine göre sırlama 

istenmiştir. Özelikle meclis üyelerine, büyükşehir belediye sisteminde düzeltilmesi 

gereken sorunlara yönelik ucu açık bir soru da yöneltilmiş ve önerileri talep 

edilmiştir.  

3.5. Bulgular 

Araştırma bulguları ele alınırken, araştırmaya katılan vatandaşların ve meclis 

üyelerinin sosyo-ekonomik durumları ve büyükşehir belediye sisteminin mevcut 

durumuna yönelik algıları konusunda sorulan sorulara vermiş oldukları cevaplardan 

oluşan bu kısımda, ayrıntılı yorumlardan kaçınılmıştır. Bunun sebebi, bu bölümlerin 

içeriğinde durum ve yargı belirten konuların bulunmamasıdır. Ancak, yerel katılım, 

etkinlik, katılım-etkinlik ve 6360 Sayılı Kanun’un etkisi ile ilgili bölümler 

değerlendirilirken, daha ayrıntılı yorumlar ve çözümlemelerde bulunulmuştur.  

Vatandaşlar açısından elde edilen bulgular, demografik veriler dışında, 

“Demokrasi ve Katılım, Memnuniyet ve Etkinlik, Etkinlik ve Katılımın 

Vatandaşların Gözünde Önemi, 6360 Sayılı Kanun ve Vatandaşların 

Değerlendirmeleri” şeklinde dört başlıkta ele alınmıştır.  

Büyükşehir belediye meclis üyeleri açısından elde edilen bulgular, demografik 

veriler dışında, “Katılım, Etkinlik, Etkinlik ve Demokrasi, 6360 Sayılı Kanun ve 

Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Değerlendirmeleri” şeklinde dört başlıkta ele 

alınmıştır.  

3.5.1. Vatandaşlara Yönelik Araştırma Sonuçları 

Vatandaşlara yönelik yapılan alan araştırmasının sonuçları bu kısımda ele 

alınmıştır. Öncelikle demografik verilere yer verilmiştir. Demografik veriler ve 

yöneltilen sorulara verilen cevaplar, çapraz tablolarla belirlenen başlıklar altında 

sunulmuştur.  
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3.5.1.1. Demografik Veriler 

Ankete katılanlara ilişkin demografik bulgulardan önce, incelenen il ve 

ilçelere göre dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere 

toplamda 1214 katılımcının 506’sı ankete, Manisa ilinin toplam 4 merkez ilçesinden 

katılmıştır. 708 katılımcı ise, Konya ilinin 6 ilçesinden ankete katılım sağlamıştır. 

Manisa’da en çok katılım %31,6 ile Şehzadeler ilçesinden, Konya’da ise %29,7 ile 

Akşehir ilçesinden gerçekleşmiştir.   

Tablo-8: İlçeler 

İl  İlçe Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
Manisa 
   

Salihli 156 30,8 30,8 
Turgutlu 150 29,6 60,5 
Şehzadeler 160 31,6 92,1 
Yunus Emre 40 7,9 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
Konya 
  
  
  

Doğanhisar 106 15,0 15,0 
Akşehir 210 29,7 44,6 
Sarayönü 100 14,1 58,8 
Seydişehir 125 17,7 76,4 
Çumra 127 17,9 94,4 
Kulu 40 5,6 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Ankete katılanlara ilişkin demografik bulgulardan ilki cinsiyettir. 

Tablo-9: Cinsiyet 

İl Cinsiyet Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
Manisa 
 

Kadın 191 37,7 37,7 

Erkek 315 62,3 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
Konya 
 

Kadın 257 36,3 36,3 

Erkek 451 63,7 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Kadın katılımcıların Manisa ilindeki oranı %37,7’dir. Erkeklerin oranı ise, 

%62,3 ile kadın katılım sayının neredeyse iki katına yakın bir seviyededir. Konya’da 

ise kadın katılımcıların oranı %36,3 ve erkek katılımcıların oranı %63,7’dir. 

Anketlerin gönüllülük esasına göre yapılmasından kaynaklı olarak cinsiyette eşit 

oranlara ulaşılamamıştır.  
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Tablo-10: Yaş 

İl 
 Yaş 
Aralığı Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

 
 
 
 
Manisa 
  

18-25 186 36,8 36,8 
26-35 160 31,6 68,4 
36-45 72 14,2 82,6 
46-55 53 10,5 93,1 
56+ 35 6,9 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
Konya 
  
  

18-25 139 19,6 19,6 

26-35 182 25,7 45,3 
36-45 156 22,0 67,4 
46-55 107 15,1 82,5 
56+ 124 17,5 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Bir diğer demografik veri, yaştır. Katılımcıların yaş aralıkları için yukarıdaki 

tabloya bakıldığında, illere göre farklı aralıklarda yoğunlaşmaların olduğu 

görülmektedir. Manisa’da orta yaş altı, özellikle 18-25 yaş aralığındaki katılımcıların 

oranı %36,8 ile diğerlerinden daha yüksektir. Konya için ise, yine yoğunlaşmanın 

orta yaş altında olduğu görülmekle beraber, özellikle 26-35 yaş aralığı ile en yüksek 

oran 25,7’dir.  

Tablo-11: Eğitim 

İl Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
 
 

Manisa 
 
 

 
 

Okuma - yazma bilmiyor 6 1,2 1,2 
Okuma yazma biliyor 11 2,2 3,4 
İlkokul mezunu 61 12,1 15,4 
Ortaokul 54 10,7 26,1 

Lise 198 39,1 65,2 
Önlisans 86 17,0 82,2 
Lisans 80 15,8 98,0 
Lisansüstü 10 2,0 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
 
 
 

Konya 
 

 

Okuma - yazma bilmiyor 11 1,6 1,6 
Okuma yazma biliyor 22 3,1 4,7 
İlkokul mezunu 129 18,2 22,9 
Ortaokul 91 12,9 35,7 

Lise 259 36,6 72,3 
Önlisans 98 13,8 86,2 
Lisans 85 12,0 98,2 
Lisansüstü 13 1,8 100,0 
TOPLAM 708 100,0  
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Katılımcıların eğitim durumu, Tablo-11’de ayrıntılı olarak verilmiştir. İki ilde 

de ortaöğretim düzeyindeki katılımın diğer eğitim düzeylerinden daha yüksek olduğu 

dikkat çeken bir bulgudur. Manisa’da %39,1 ve Konya’da %36,6 oranında katılımcı 

ortaöğretim mezunudur. 

Tablo-12: Meslekler 

İl Meslek Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manisa 
  
  
  

Memur 25 4,9 4,9 
İşçi 108 21,3 26,3 
Çiftçi 6 1,2 27,5 
İşsiz 19 3,8 31,2 

Öğrenci 111 21,9 53,2 
Diğer 40 7,9 61,1 
Esnaf 111 21,9 83,0 
Akademik Personel 3 ,6 83,6 
Ev Hanımı 29 5,7 89,3 
Emekli 33 6,5 95,8 
Serbest (Eczacı, 
Doktor,Mühendis vs) 21 4,2 100,0 

TOPLAM 506 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
Konya 
  
  
 

Memur 24 3,4 3,4 
İşçi 105 14,8 18,2 
Çiftçi 20 2,8 21,0 
İşsiz 18 2,5 23,6 
Öğrenci 63 8,9 32,5 
Diğer 44 6,2 38,7 
Esnaf 237 33,5 72,2 
Akademik Personel 3 ,4 72,6 
Ev Hanımı 81 11,4 84,0 
Emekli 91 12,9 96,9 
Serbest (Eczacı, 
Doktor,Mühendis vs) 22 3,1 100,0 

TOPLAM 708 100,0  

Yukarıdaki tabloda katılımcıların mesleki dağılımı iki il için de ele alınmıştır. 

İlk olarak Manisa’da, en çok katılımın işçiler, öğrenciler ve esnaflar tarafından 

gerçekleştirildiği dikkate değerdir. Bunlar arasındaki oranlar, %21,3, %21,9 ve 

%21,9 şeklindedir. Aynı şekilde Konya’da, en çok katılımı %33,5 esnaflar 

gerçekleştirmiştir. Diğer dikkat çeken yüksek oranlar ise, %14,8 ile işçiler ve %12,9 

ile Emeklilerdir. Konya’da öğrencilerin katılımı Manisa’ya göre geri planda 

kalmıştır. 
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Tablo-13: Gelir 

İl Gelir Düzeyi Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
Manisa 
 
  

950.00 TL ve altı 117 23,1 23,1 

1.000  – 2.000 TL arası 238 47,0 70,2 
2.000 -   5.000 TL arası 132 26,1 96,2 
5.000 TL ve üstü 19 3,8 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
Konya 
  
  

950.00 TL ve altı 212 29,8 29,8 
1.000  – 2.000 TL arası 330 46,6 76,4 
2.000 -   5.000 TL arası 143 20,2 96,6 
5.000 TL ve üstü 22 3,1 99,7 
TOPLAM 708 100,0  

Son olarak genel frekanslarda gelir düzeyi ele alınmıştır. Yukarıdaki tablo, 

katılımcıların en çoğunlaştığı gelir düzeyinin Manisa için, %47 ile 1000-2000 TL 

arasında olduğu, Konya için ise %46,6 ile yine 1000-2000 TL arasında olduğu 

yönündedir. İki ilde de dikkat çeken bir diğer bulgu ise, en düşük katılım düzeyinin 

5000 TL ve üstü yani yüksek gelir düzeyine sahip katılımcıların oluşturmasıdır.  

Araştırmanın vatandaş boyutu olarak bundan sonraki dört başlıkta, demografik 

özellikler ve verilen cevaplardan oluşan çapraz tablolarla analizler yapılmıştır.  

3.5.1.2. Demokrasi ve Katılım 

Araştırmanın vatandaş boyutunda öncelikle, halka yöneltilen yerel katılımla 

ilgili sorular ve verilen cevaplardan elde edilen bulgular, anlamlı bulunan demografik 

verilerle çapraz tablolar oluşturularak analiz edilmiştir. Bu başlık altında ele alınan 

bulgular, şu şekilde sıralanmaktadır: 

-Kullanılan iletişim yolları 

-Büyük proje süreçlerine katılım isteği,  

-Sorunlarda ilk tercih edilen kurum,  

-Başvurularda karşılaşılan tutum,  

-Sorunları iletmeme nedenleri  

-Kent konseylerine katılım düzeyi 

Yerel katılımın en önemli göstergelerinden biri vatandaşların ve yöneticilerin 

iletişim kurmasıdır. Katılımcıların özellikle büyükşehir belediyeleri ile kurdukları 
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iletişimde kullandıkları yollar sorulmuştur. İletişim yollarında cevap olarak sunulan 

seçenekler: “Belediye yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum”, “Belediyeye 

dilekçeyle başvuruyorum”, “Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla 

konuşuyorum”, “Sosyal medyadan yazıyorum, öyle ulaşıyorum”, “Derneklerle, sivil 

toplum kuruluşları aracılığıyla taleplerimi iletiyorum”, “Meclis üyeleriyle bağlantı 

kuruyorum”, “Parti teşkilatı kanalıyla iletişim kuruyorum”, “Gösterilere 

katılıyorum, protesto eylemlerine destek veriyorum”, “Mahalledeki halk 

toplantılarına, günlerine katılıyorum”, “Hiç iletişim kurmadım” şeklindedir. 

Manisa’da, 506 kişi için en çok tercih edilen birinci iletişim yolları; %9,8 

“Belediye yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum”, %17,4 “Belediyeye 

dilekçeyle başvuruyorum”, %12,6 “Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla 

konuşuyorum”, %5,1 “Sosyal medyadan yazıyorum, öyle ulaşıyorum”, %0,6 

“Derneklerle, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla taleplerimi iletiyorum”, %1,2 

“Meclis üyeleriyle bağlantı kuruyorum”, %2,4 “Parti teşkilatı kanalıyla iletişim 

kuruyorum”, %0,8 “Gösterilere katılıyorum, protesto eylemlerine destek 

veriyorum”, %0,4 “Mahalledeki halk toplantılarına, günlerine katılıyorum”, %39,7 

“Hiç iletişim kurmadım”  şeklindedir. İkinci iletişim yolu sıralaması yapan toplam 

174 kişi vardır. Tercih edilen ikinci iletişim yolları; %9,2 “Belediye yöneticilerine, 

müdürlerine gidip konuşuyorum”, %27 “Belediyeye dilekçeyle başvuruyorum”, 

%36,8 “Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla konuşuyorum”, %8 “Sosyal 

medyadan yazıyorum, öyle ulaşıyorum”, %2,9 “Derneklerle, sivil toplum kuruluşları 

aracılığıyla taleplerimi iletiyorum”, %5,2 “Meclis üyeleriyle bağlantı kuruyorum”, 

%5,7 “Parti teşkilatı kanalıyla iletişim kuruyorum”, %1,1 “Gösterilere katılıyorum, 

protesto eylemlerine destek veriyorum”, %1,7 “Mahalledeki halk toplantılarına, 

günlerine katılıyorum”, %2,3 “Hiç iletişim kurmadım”  şeklindedir.  Üçüncü iletişim 

sıralamasını toplam 133 kişi yapmıştır. Tercih edilen üçüncü iletişim yolları; %20,3 

“Belediye yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum”, %15 “Belediyeye 

dilekçeyle başvuruyorum”, %21,1 “Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla 

konuşuyorum”, %16,5 “Sosyal medyadan yazıyorum, öyle ulaşıyorum”, %1,5 

“Derneklerle, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla taleplerimi iletiyorum”, %7,5 
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“Meclis üyeleriyle bağlantı kuruyorum”, %6,8 “Parti teşkilatı kanalıyla iletişim 

kuruyorum”, %3,8 “Gösterilere katılıyorum, protesto eylemlerine destek 

veriyorum”, %4,5 “Mahalledeki halk toplantılarına, günlerine katılıyorum”, %3 

“Hiç iletişim kurmadım”  şeklindedir.  

Konya’da, 708 kişi için birinci iletişim yolları; %28,8 “Belediye 

yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum”, %11,6 “Belediyeye dilekçeyle 

başvuruyorum”, %10,5 “Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla konuşuyorum”, 

%1,8 “Sosyal medyadan yazıyorum, öyle ulaşıyorum”, %1 “Derneklerle, sivil 

toplum kuruluşları aracılığıyla taleplerimi iletiyorum”, %1,6 “Meclis üyeleriyle 

bağlantı kuruyorum”, %3,1 “Parti teşkilatı kanalıyla iletişim kuruyorum”, %0,7 

“Gösterilere katılıyorum, protesto eylemlerine destek veriyorum”, %0,8 

“Mahalledeki halk toplantılarına, günlerine katılıyorum”, %40,1 “Hiç iletişim 

kurmadım” şeklindedir. İkinci iletişim yolunu cevaplayan toplam 174 kişi vardır.  

İkinci iletişim yolu sıralaması yapan toplam 192 kişi vardır. Tercih edilen ikinci 

iletişim yolları; %14,6 “Belediye yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum”, 

%30,2 “Belediyeye dilekçeyle başvuruyorum”, %27,1 “Telefonla belediyeye 

soruyorum, onlarla konuşuyorum”, %4,2 “Sosyal medyadan yazıyorum, öyle 

ulaşıyorum”, %4,7 “Derneklerle, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla taleplerimi 

iletiyorum”, %8,3 “Meclis üyeleriyle bağlantı kuruyorum”, %5,7 “Parti teşkilatı 

kanalıyla iletişim kuruyorum”, %1 “Gösterilere katılıyorum, protesto eylemlerine 

destek veriyorum”, %1 “Mahalledeki halk toplantılarına, günlerine katılıyorum”, 

%3,1 “Hiç iletişim kurmadım”  şeklindedir. Üçüncü iletişim sıralamasını toplam 129 

kişi yapmıştır. Tercih edilen üçüncü iletişim yolları; %14,7 “Belediye 

yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum”, %17,1 “Belediyeye dilekçeyle 

başvuruyorum”, %30,2 “Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla konuşuyorum”, 

%8,5 “Sosyal medyadan yazıyorum, öyle ulaşıyorum”, %1,6 “Derneklerle, sivil 

toplum kuruluşları aracılığıyla taleplerimi iletiyorum”, %8,5 “Meclis üyeleriyle 

bağlantı kuruyorum”, %9,3 “Parti teşkilatı kanalıyla iletişim kuruyorum”, %0 

“Gösterilere katılıyorum, protesto eylemlerine destek veriyorum”, %1,6 
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“Mahalledeki halk toplantılarına, günlerine katılıyorum”, %3,1 “Hiç iletişim 

kurmadım”  şeklindedir.  

Bu seçenekler içerisinden iletişim için kullandıkları en çok üç yol sırasıyla 

verilerek bu ifadelerin cinsiyet, anketin yapıldığı ilçeler, yaş aralığı, eğitim ve 

mesleklere göre dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. İllere göre ilk üç tercih 

aşağıdaki gibidir. 

Manisa’da; 

1. Hiç iletişim Kurmadım 

2. Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla konuşuyorum 

3. Belediye yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum 

Konya’da; 

1. Hiç iletişim kurmadım 

2. Belediyeye dilekçeyle başvuruyorum 

3. Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla konuşuyorum 

Öncelikle, bu ifadelerden Manisa ve Konya için en yüksek oran “hiç iletişim 

kurmadım” ifadesine aittir. Manisa’da 1. sıraya %68,8 gibi yüksek bir oranla bu ifade 

seçilmiştir. Konya ilinde ise yine 1. sıraya %74,5 gibi daha yüksek bir oranla aynı 

ifade seçilmiştir. Manisa ili için büyükşehir belediyesi ile hiç iletişim kurulmaması, 

yeni bir deneyim olduğu için normal karşılanmaktadır. Konya ili için ise, büyükşehir 

deneyiminin eski olmasına rağmen, sınırların il mülki sınırlarına yeni getirilmesinden 

dolayı henüz oturmuş bir düzenin olmaması iletişim kurulmamasına sebep 

gösterilebilir.  

  İki ilde, ikinci ve üçüncü ifadelerde farklılaşma görülmüştür. Manisa’da en 

çok ikinci iletişim yolu %21,9 ile “Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla 

konuşuyorum” ifadesidir. Konya’da ikinci iletişim yolu %15,2 ile “Belediyeye 

dilekçeyle başvuruyorum” ifadesidir. Üçüncü iletişim yolu olarak Manisa’da 

%9,3’lük bir oran ile “Belediye yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum” 
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ifadesi yer almaktadır. Konya’da, %10,3’lük bir oranla “Telefonla belediyeye 

soruyorum, onlarla konuşuyorum” ifadesi üçüncü sıradadır. Manisa’da yakın mesafe 

ilçelerin seçilmesine rağmen telefonla iletişimin ikinci sırada olması beklenmeyen bir 

bulgudur. Aynı şekilde Konya’da uzak ilçelerin örneklem olarak seçilmesine karşın 

dilekçe gibi daha uğraştırıcı bir yolun tercih edilmesi de dikkat çekici bir bulgudur.  

Tablo-14: Büyükşehir Belediyesi ile Kullanılan İletişim Yolları ve Cinsiyet  
   İletişim Yolları Kadın Erkek TOPLAM 
 İl   Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Hiç iletişim kurmadım 79 65,3 122 71,3 201 68,8 
Telefonla belediyeye soruyorum, 
onlarla konuşuyorum 30 24,8 34 19,9 64 21,9 
Belediye yöneticilerine, 
müdürlerine gidip konuşuyorum 12 9,9 15 8,8 27 9,3 
TOPLAM 121 100 171 100 292 100 

Konya 
  
  
  

Hiç iletişim kurmadım 106 68,4 178 78,8 284 74,5 
Belediyeye dilekçeyle 
başvuruyorum 33 21,3 25 11,1 58 15,2 
Telefonla belediyeye soruyorum, 
onlarla konuşuyorum 16 10,3 23 10,1 39 10,3 
TOPLAM 155 100 226 100 381 100 

Yukarıdaki tabloda, hiç iletişim kurmadım seçeneğini birinci sıraya koyan 

kadınların sayısı, Manisa için 201 kişide 79 ve Konya için ise 284 kişide 106’dır. 

Yapılan anketlere katılım oranlarında kadın sayısının erkek sayısından daha az 

olması, kadın katılım oranlarının düşük olmasından kaynaklı görülebilir.  

Tablo-15: Büyükşehir Belediyesi ile Kullanılan İletişim Yolları ve İlçe  

 İletişim 
Yolları 

Hiç İletişim 
Kurmadım 

Telefonla 
Belediyeye 

Soruyorum, 
Onlarla 

Konuşuyorum 

Belediye 
Yöneticilerine, 
Müdürlerine 

Gidip 
Konuşuyorum 

Belediyeye 
Dilekçeyle 

Başvuruyorum TOPLAM 
İl   İlçe Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Salihli 62 30,8 20 31,2 6 22,2     88 30,1 
Turgutlu 75 37,3 14 21,9 6 22,2     95 32,5 
Şehzadeler 55 27,4 20 31,2 11 40,8     86 29,5 
Yunus Emre 9 4,5 10 15,7 4 14,8     23 7,9 

TOPLAM 201 100 64 100 27 100     292 100 

Konya 
  
  
  
  

Doğanhisar 44 15,5 8 20,5     14 24,2 66 17,3 

Akşehir 84 29,6 11 28,2     16 27,6 111 29,2 
Sarayönü 37 13,1 4 10,3     6 10,3 47 12,3 
Seydişehir 45 15,8 5 12,8     9 15,5 59 15,5 
Çumra 60 21,1 5 12,8     6 10,3 71 18,6 

Kulu 14 4,9 6 15,4     7 12,1 27 7,1 
TOPLAM 284 100 39 100     58 100 381 100 
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Yukarıdaki tabloda, en çok kullanılan üç iletişim yolunu tercih edenlerin 

ilçelere göre dağılımı verilmiştir. Hiç iletişim kurmayanların oranı Manisa ili için, en 

yüksek Turgutlu ilçesindedir. Konya’da ise hiç iletişim kurmayanların en yüksek 

oranı, Akşehir ilçesine aittir. Diğer ilçelere oranla anketin geneline katılımın yüksek 

olduğu ilçeler yine bu ilçelerdir. Manisa’da 295 kişiden 95 katılımcı Turgutlu’dan ve 

Konya’da 381 katılımcıdan 111’i Akşehir’dendir.  

Tablo-16: Büyükşehir Belediyesi ile Kullanılan İletişim Yolları ve Yaş  

   İletişim Yolları 
Orta Yaş Altı 

(18-35) 
Orta Yaş 
(36-55) 

Orta Yaş 
Üstü (56+) TOPLAM 

 İl Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Hiç iletişim kurmadım 139 70,9 50 67,6 12 54,5 201 68,8 
Telefonla belediyeye soruyorum, 
onlarla konuşuyorum 40 20,4 18 24,3 6 27,3 64 21,9 
Belediye yöneticilerine, 
müdürlerine gidip konuşuyorum 17 8,7 6 8,1 4 18,2 27 9,3 

TOPLAM 196 100 74 100 22 100 292 100 

Konya 
 
  
  

Hiç iletişim kurmadım 146 80,7 96 72,2 42 62,7 284 74,5 
Belediyeye dilekçeyle 
başvuruyorum 21 11,6 22 16,5 15 22,4 58 15,2 
Telefonla belediyeye soruyorum, 
onlarla konuşuyorum 14 7,7 15 11,3 10 14,9 39 10,3 

TOPLAM 181 100 133 100 67 100 381 100 

İletişim yollarının yaş aralığına göre dağılımına bakıldığında, Manisa’da “hiç 

iletişim kurmadım” diyenlerin %70,9’u orta yaş altı katılımcılara aittir. Konya’da 

durum yine %80,7 ile orta yaş altı katılımcıların hiç iletişim kurmadığı yönündedir. 

Yine tabloda dikkat çeken bir başka olgu, orta yaş üstü katılımcıların iletişim 

kurmakta diğer yaş aralıklarına göre zayıf kalmasıdır. 

Tablo-17: Büyükşehir Belediyesi ile Kullanılan İletişim Yolları ve Eğitim  

   İletişim Yolları Düşük Eğitim Orta Eğitim 
Yüksek 
Eğitim TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
 
 
  

Hiç iletişim kurmadım 32 69,6 111 75,5 58 58,6 201 68,8 
Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla 
konuşuyorum 10 21,7 27 18,4 27 27,3 64 21,9 
Belediye yöneticilerine, müdürlerine 
gidip konuşuyorum 4 8,7 9 6,1 14 14,1 27 9,3 
TOPLAM 46 100 147 100 99 100 292 100 

Konya 
 
  
  

Hiç iletişim kurmadım 51 56,7 166 83,8 67 72,1 284 74,5 
Belediyeye dilekçeyle başvuruyorum 23 25,5 17 8,6 18 19,3 58 15,2 
Telefonla belediyeye soruyorum, onlarla 
konuşuyorum 16 17,8 15 7,6 8 8,6 39 10,3 
TOPLAM 90 100 198 100 93 100 381 100 
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Yukarıdaki tabloda, büyükşehir belediyesi ile kurulan iletişim yollarının eğitim 

aralığına bakıldığında, hiç iletişim kurmayanların Manisa’da %75,5 ile orta eğitim 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Orta eğitim kavramının altını ortaokul ve lise 

eğitim düzeyleri oluşturmaktadır. Özellikle lise mezunu katılımcıların çoğunlukta 

olduğu belirtilmelidir. Konya’da hiç iletişim kurmayanların %83,8’i orta eğitim 

düzeyindeki katılımcılara aittir. Katılımcılar arasında eğitim düzeyi yüksek olanların 

iletişim kurmama oranının düşük eğitimlilere göre yüksek olması beklenenin dışında 

bir bulgudur.   

Tablo-18: Büyükşehir Belediyesi ile Kullanılan İletişim Yolları ve Meslek 

  
İletişim 
Yolları 

Hiç iletişim 
kurmadım 

Telefonla 
belediyeye 

soruyorum, 
onlarla 

konuşuyorum 

Belediye 
yöneticilerine, 
müdürlerine 

gidip 
konuşuyorum 

Belediyeye 
dilekçeyle 

başvuruyorum TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Memur 2 1 5 7,8 6 22,2     13 4,4 

İşçi 54 26,9 15 23,4 6 22,2     75 25,7 

Çiftçi 1 0,5 1 1,6 0 0     2 0,7 

İşsiz 9 4,5 2 3,1 1 3,7     12 4,1 

Öğrenci 49 24,4 10 15,6 2 7,4     61 20,9 

Esnaf 41 20,4 14 21,9 3 11,1     58 19,9 
Akademik 
Personel 0 0 0 0 0 0     0 0 

Ev Hanımı 19 9,4 3 4,7 2 7,4     24 8,2 

Emekli 11 5,4 4 6,3 2 7,4     17 5,8 

Serbest 5 2,5 2 3,1 1 3,7     8 2,7 

Diğer 10 5 8 12,5 4 14,9     22 7,6 

TOPLAM 201 100 64 100 27 100     292 100 

Konya 
  
  
  
  
  
  
  
  

Memur 8 2,8 0 0     0 0 8 2,1 

İşçi 50 17,6 3 7,7     5 8,6 58 15,2 

Çiftçi 7 2,5 1 2,6     1 1,7 9 2,4 

İşsiz 10 3,5 0 0     0 0 10 2,6 

Öğrenci 29 10,2 3 7,7     4 6,9 36 9,4 

Esnaf 98 34,5 9 23,1     12 20,7 119 31,3 
Akademik 
Personel 0 0 0 0     0 0 0 0 

Ev Hanımı 27 9,5 10 25,6     17 29,3 54 14,2 

Emekli 32 11,3 9 23     14 24,2 55 14,4 

Serbest 8 2,8 1 2,6     2 3,4 11 2,9 

Diğer 15 5,3 3 7,7     3 5,2 21 5,5 

TOPLAM 284 100 39 100     58 100 381 100 
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Yukarıdaki tabloda, katılımcıların iletişim yollarının mesleklere göre dağılımı 

ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre en çok katılım Manisa’da işçiler tarafından 

(25,7), Konya’da ise esnaflar tarafından (31,3) gerçekleşmiştir. Bu üç sıralamaya da 

katılmayan meslek grubu akademik personellerdir. Yerel katılım konusunda en 

önemli yöntemlerden biri olan büyükşehir belediyesi ile kurulması beklenen iletişim 

yollarının genel görünümü negatif yönlüdür.  

Tablo-19: Büyük Projelerde Sürece Katılım İsteği 

İl Büyük Projelere Bakış Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
Manisa 
  
  

Kesinlikle sormalı, halk 
istiyorsa yapmalıdır 265 52,4 52,4 

Sorsa iyi olur ama sormadan da 
yapabilir 145 28,7 81,0 

Hayır, sormasına gerek yok 57 11,3 92,3 
Fikrim yok 27 5,3 97,6 
Diğer 12 2,4 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
Konya 
  
  
  

Kesinlikle sormalı, halk 
istiyorsa yapmalıdır 399 56,4 56,4 

Sorsa iyi olur ama sormadan da 
yapabilir 188 26,6 82,9 

Hayır, sormasına gerek yok 76 10,7 93,6 
Fikrim yok 28 4,0 97,6 
Diğer 17 2,4 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

İlçe belediyelerinin görev alanlarının daralması ve buna paralel olarak 

büyükşehir belediyelerinin görev kapasitesinin artmasından dolayı il genelinde 

yapılacak büyük projelerden sorumlu birim, büyükşehir belediyeleridir. Bu sebeple 

yapılan anket çalışmasında, büyükşehir belediyelerinin il genelini ilgilendiren büyük 

projeleri yapmadan önce halka sormaların gerekliliğine yönelik halkın bakış açısı 

ölçülmeye çalışılmıştır. Bu yönde halkın algısını ölçmek adına, olumlu, olumsuz ve 

nötr seçenekler sunulmuştur. Manisa’da (%52,4) ve Konya’da (%56,4) en yüksek 

oranlar, “Kesinlikle sormalı, halk istiyorsa yapmalı” ifadesine aittir. 

Elde edilen bulguların yaş ve eğitim açısından dağılımları aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 
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Tablo-20: Büyük Projelerde Sürece Katılım İsteği ve Yaş  

   Büyük Projelere Bakış 
Orta Yaş Altı 

(18-35) 
Orta Yaş (36-

55) 
Orta Yaş Üstü 

(56+) TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
 
  

Kesinlikle sormalı, halk 
istiyorsa yapmalıdır 188 54,4 63 50,4 14 40 265 52,4 
Sorsa iyi olur ama sormadan da yapabilir 99 28,6 35 28 11 31,4 145 28,7 
Hayır, sormasına gerek yok 31 8,9 18 14,4 8 22,8 57 11,3 
Fikrim yok 20 5,8 6 4,8 1 2,9 27 5,3 
Diğer 8 2,3 3 2,4 1 2,9 12 2,3 
TOPLAM 346 100 125 100 35 100 506 100 

Konya 
  
  
  
  

Kesinlikle sormalı, halk 
istiyorsa yapmalıdır 197 61,4 141 53,6 61 49,2 399 56,4 

Sorsa iyi olur ama sormadan da yapabilir 74 23,1 76 28,9 38 30,6 188 26,6 
Hayır, sormasına gerek yok 33 10,3 24 9,1 19 15,3 76 10,7 
Fikrim yok 12 3,7 11 4,2 5 4,1 28 3,9 
Diğer 5 1,5 11 4,2 1 0,8 17 2,4 
TOPLAM 321 100 263 100 124 100 708 100 

Halkın projeler konusundaki algısında yaş aralığı yukarıdaki tabloda ayrıntılı 

olarak verilmiştir. Katılımı en çok isteyen yaş grubu, orta yaş altıdır. Oranlar, 

Manisa’da %54,4 ve Konya’da %61,4’tür. “Hayır, sormasına gerek yok” diyenlerin 

oranlarına bakıldığında yine en çok olumsuz bakanların da yaş aralığı orta yaş altıdır.  

Tablo-21: Büyük Projelerde Sürece Katılım İsteği ve Eğitim 

   Büyük Projelere Bakış Düşük Eğitim Orta Eğitim 
Yüksek 
Eğitim TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
 
 
  
  

Kesinlikle sormalı, halk 
istiyorsa yapmalıdır 36 46,1 128 50,8 101 57,4 265 52,4 
Sorsa iyi olur ama sormadan da 
yapabilir 21 26,9 71 28,2 53 30,1 145 28,7 
Hayır, sormasına gerek yok 15 19,2 26 10,3 16 9,1 57 11,3 

Fikrim yok 4 5,2 21 8,3 2 1,1 27 5,3 
Diğer 2 2,6 6 2,4 4 2,3 12 2,3 
TOPLAM 78 100 252 100 176 100 506 100 

 
 
 
 
Konya 
  
  
  
 

Kesinlikle sormalı, halk 
istiyorsa yapmalıdır 70 43,3 212 60,6 117 59,7 399 56,4 
Sorsa iyi olur ama sormadan da 
yapabilir 52 32,1 84 24 52 26,6 188 26,6 
Hayır, sormasına gerek yok 31 19,1 24 6,9 21 10,7 76 10,7 
Fikrim yok 6 3,7 19 5,4 3 1,5 28 3,9 
Diğer 3 1,8 11 3,1 3 1,5 17 2,4 
TOPLAM 162 100 350 100 196 100 708 100 

Ankete katılanların eğitim durumlarına bakıldığında, büyükşehir 

belediyelerinin büyük projeleri halka sormasının gerekliliği konusunda vatandaşların 

vermiş olduğu cevapların dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 

Manisa’da, kesinlikle sormalı diyenlerin eğitim durumu dağılımında en yüksek oran 
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%50,8 ile orta eğitimli katılımcılara aittir. Konya’da bu oran %60,6’dır. Sormasına 

gerek yok diyenlerin eğitim durumlarına bakıldığında, Manisa’da %10,3 orta 

eğitimliler ve Konya’da %19,1 ile düşük eğitimliler sürece aktif katılım 

istememektedir.  

Tablo- 22: Büyükşehir Belediye Başkanının Tanınırlığı 

İl Tanınırlık Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
Manisa 
 

Evet, biliyorum 415 82,0 82,0 
Hayır, bilmiyorum 91 18,0 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
Konya 
  

Evet, biliyorum 548 77,4 77,4 
Hayır, bilmiyorum 160 22,6 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Vatandaşların, yöneticilerini tanıma algısını ölçmek adına, büyükşehir belediye 

başkanını ve bulundukları ilçedeki ilçe belediye başkanını tanıyıp tanımamaları 

sorulmuştur. İki ilde de büyükşehir belediye başkanları, %80’lik bir oranın üzerinde 

tanınmaktadır. Bu durumu, 2014 Yerel Seçimlerinin yeni yapılmış olmasına 

bağlamak mümkündür. Fakat tek tanınırlık sebebinin bu olmadığı, iki büyükşehir 

belediye başkanının da daha önceden belediye başkanlığı yapmış olan kişiler olması 

bir diğer sebep olarak gösterilebilir.   

Tablo- 23: İlçe Belediye Başkanı Tanınırlık 

 Tanınırlık Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
Manisa 

Evet, biliyorum 446 88,1 88,1 
Hayır, bilmiyorum 60 11,9 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
Konya 
  

Evet, biliyorum 639 90,3 90,3 
Hayır, bilmiyorum 69 9,7 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Yukarıda verilen frekans tablosundan elde edilen veriler sonucunda, ilçe 

belediye başkanlarının Konya ve Manisa illerinde %88 ve %90 gibi ciddi oranlarda 

tanındığı görülmektedir. Halka en yakın yerel yönetim birimlerinden biri olan 

belediye başkanlığının tanınırlığı, beklenen bir sonuç olarak değerlendirilmelidir.  
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Tablo-24: Sorunlarda İlk Tercih Edilen Kurum 

İl Tercih Edilen Kurum Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
 
Manisa 
  
  
 

İlçe belediyesini 251 49,6 49,6 
Mahalle muhtarlığını 50 9,9 59,5 
Büyükşehir belediyesini 97 19,2 78,7 
Kaymakamlığı 9 1,8 80,4 
Valiliği 11 2,2 82,6 
Sorunumu dile getirmiyorum 62 12,3 94,9 
Diğer 26 5,1 100,0 
TOPLAM 506 100,0   

 
 
 
 
 
Konya 
  
  
  
  
 

İlçe belediyesini 474 66,9 66,9 
Mahalle muhtarlığını 64 9,0 76,0 
Büyükşehir belediyesini 27 3,8 79,8 
Kaymakamlığı 22 3,1 82,9 
Valiliği 6 ,8 83,8 
Sorunumu dile getirmiyorum 80 11,3 95,1 
Diğer 35 4,9 100,0 
TOPLAM 708 100,0   

Vatandaşların belediyelere yönelik bir sorunla karşılaştıklarında kurumsal 

olarak tercihlerinin ne olduğu, büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev 

alanlarının halk tarafından bilinip bilinmediğini belirlemek açısından önemlidir. 

Vatandaşların, yönetim sürecine dahil olmada, sorunlarını iletecek kurum tercihleri 

önemli bir yere sahiptir. Katılımcılara, beledi sorunlarda ilk olarak hangi kurumu 

tercih ettikleri sorulmuştur. Buna göre Manisa’da en çok tercih edilen kurum, ilçe 

belediyesidir (%49,6). Büyükşehir belediyesini tercih edenlerin oranı %19,2 ile 

yüksek bir oran değildir. Konya’da en çok tercih edilen kurum yine ilçe belediyesidir 

(%66,9). 
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Tablo-25: Sorunlarda İlk Tercih Edilen Kurum ve Cinsiyet 

  Tercih Edilen Kurum Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
 
  
  

İlçe Belediyesini 90 47,1 161 51,1 251 49,6 

Mahalle Muhtarlığını 17 8,9 33 10,5 50 9,9 

Büyükşehir Belediyesini 33 17,3 64 20,3 97 19,2 
Kaymakamlığı 4 2,1 5 1,6 9 1,8 

Valiliği 5 2,6 6 1,9 11 2,1 

Sorunumu Dile Getirmiyorum 32 16,8 30 9,5 62 12,3 

Diğer 10 5,2 16 5,1 26 5,1 

TOPLAM 191 100 315 100 506 100 

Konya 
  
  
  
  
  

İlçe Belediyesini 162 63 312 69,2 474 66,9 

Mahalle Muhtarlığını 24 9,3 40 8,9 64 9 

Büyükşehir Belediyesini 9 3,5 18 4 27 3,8 

Kaymakamlığı 14 5,4 8 1,8 22 3,1 

Valiliği 2 0,8 4 0,9 6 0,9 

Sorunumu Dile Getirmiyorum 33 12,9 47 10,4 80 11,4 
Diğer 13 5,1 22 4,8 35 4,9 
TOPLAM 257 100 451 100 708 100 

Verilen cevaplar ile bu cevabı verenlerin cinsiyet dağılımı yukarıdaki tabloda 

verilmiştir. Manisa’da, katılımcı kadınlar arasında ilçe belediyesini tercih edenlerin 

oranı %47,1’dir. Katılımcı erkekler arasında ilçe belediyesini tercih edenlerin oranı 

ise %51,1’dir. En az tercih edilen iki kurum, merkezi yönetimi temsil eden 

kaymakamlıklar ve valiliktir. Büyükşehir belediyelerinin tercih edilme sırasına 

bakıldığında, ikinci sırada olduğu görülmektedir. Zamanla, büyükşehir belediyesinin 

görev alanlarının vatandaşlar tarafından daha iyi anlaşılması ile bu sıralamanın ters 

yönde değişmesi söz konusu olabilir.  

Konya’da, katılımcı kadınlar arasında ilçe belediyesini tercih edenlerin oranı 

%63’tür. Katılımcı erkekler arasında ilçe belediyesini tercih edenlerin oranı ise 

%69,2’dir. En az tercih edilen kurum valiliktir. Büyükşehir belediyesini tercih 

edenlerin oranı, sorununu dile getirmeyenlerin neredeyse üçte biri kadardır (%3,8). 

Konya’da bu durumun farklı çıkmasının en temel sebebi, büyükşehir belediyesinin 

merkezine uzak ilçelerin örneklem olarak seçilmesidir. Bu da çalışmanın ana 

hipotezlerinde var olan, hizmet alanının genişlemesi ile büyükşehir belediyelerinin 

uzak ilçelere ulaşamayacağı ve katılımı olumsuz yönde etkileyeceği varsayımını 

doğrular nitelikte bir bulgudur. 
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Vatandaşların, büyükşehir belediyesine yapmış olduğu başvurular sonucunda 

karşılaştığı davranışlar, yönetim ve vatandaşlar arasındaki ilişkinin ortaya konulması 

açısından önemli bir bulgudur. Bu noktada katılımcıların karşılaştıkları davranışlar, 

aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tablo-26: Başvuruda Karşılaşılan Tutum 

İl Başvuruda Karşılaşılan Tutum Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
Manisa 
  
  

Bir başvurum olmadı 323 63,8 63,8 
İnceleyip, gereğini yaptılar 70 13,8 77,7 
İlçe belediyesine yönlendirdiler 36 7,1 84,8 
Bana her hangi bir geri dönüş yapılmadı 56 11,1 95,8 
Diğer 21 4,2 100,0 
TOPLAM 506 100,0   

 
 
 
 
Konya 
  
 

Bir başvurum olmadı 468 66,1 66,1 
İnceleyip, gereğini yaptılar 50 7,1 73,2 
İlçe belediyesine yönlendirdiler 30 4,2 77,4 
Bana her hangi bir geri dönüş yapılmadı 128 18,1 95,5 
Diğer 32 4,5 100,0 
TOPLAM 708 100,0   

Manisa’da toplam 506 katılımcının %63,8’i, herhangi bir başvurusunun 

olmadığını belirtmiştir. Büyükşehir deneyimi henüz yeni olan Manisa ili için bu 

sonuç normal karşılanmalıdır. Konya’da ise, toplam 708 kişinin %66,1’i aynı şekilde 

en yüksek oranla herhangi bir başvuruda bulunmadığını belirtmiştir. Bu oranın 

yüksek olmasında, örneklem olarak seçilen ilçelerin merkeze uzaklıklarının göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Tablo-27: Başvuruda Karşılaşılan Tutum ve Cinsiyet 

   Başvuruda Karşılaşılan Tutum Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Bir Başvurum Olmadı 133 69,6 190 60,3 323 63,8 
İnceleyip Gereğini yaptılar 18 9,5 52 16,5 70 13,8 
İlçe Belediyesine Yönlendirdiler 14 7,3 22 7 36 7,1 
Bana Herhangi bir Dönüş Yapılmadı 20 10,5 36 11,4 56 11,1 
Diğer 6 3,1 15 4,8 21 4,2 
TOPLAM 191 100 315 100 506 100 

Konya 
  
  
 
  

Bir Başvurum Olmadı 178 69,3 290 64,3 468 66,1 
İnceleyip Gereğini yaptılar 19 7,4 31 6,9 50 7,1 
İlçe Belediyesine Yönlendirdiler 6 2,3 24 5,3 30 4,2 
Bana Herhangi bir Dönüş Yapılmadı 42 16,3 86 19,1 128 18,1 
Diğer 12 4,7 20 4,4 32 4,5 
TOPLAM 257 100 451 100 708 100 

İlk olarak yapılan başvurularda karşılaşılan tutum ve cinsiyet ilişkisi yukarıdaki 

tabloda verilmiştir. Buna göre Manisa’da kadınların toplam %69,6’sı ve erkeklerin 
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%60,3’ü bir başvurum olmadı seçeneğini tercih etmiştir. Konya’da da, cinsiyet 

dağılımına göre kadınların %69,3 ve erkeklerin %64,3’ü herhangi bir başvuruda 

bulunmamıştır. Konya’da bu sonucun çıkmasının birçok farklı sebebinin olduğu 

düşünülmektedir. Özellikle yüzölçümü, daha önce büyükşehir belediyesinin çalışma 

alnına girmeyen köylerin mahalle haline dönüşmesi, yeni sistem hakkında bilgisizlik 

ve ilgisizlik bu sebeplere örnek olarak verilebilir.  

Tablo-28: Başvuruda Karşılaşılan Tutum ve İlçe 

  

 Başvuruda 
Karşılaşılan 
Tutum 

Bir 
Başvurum 

Olmadı 

İnceleyip 
Gereğini 
yaptılar 

İlçe Belediyesine 
Yönlendirdiler 

Bana 
Herhangi 
bir Dönüş 
Yapılmadı Diğer TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Salihli 110 34,1 10 14,3 6 16,7 23 41,1 7 33,3 156 30,9 

Turgutlu 112 34,7 10 14,3 10 27,8 14 25 4 19 150 29,6 

Şehzadeler 80 24,7 43 61,4 13 36,1 16 28,6 8 38,1 160 31,6 

Yunus Emre 21 6,5 7 10 7 19,4 3 5,3 2 9,6 40 7,9 

TOPLAM 323 100 70 100 36 100 56 100 21 100 506 100 

Konya 
  
  
  
  

Doğanhisar 76 16,2 7 14 7 23,3 15 11,7 1 3,1 106 15 

Akşehir 146 31,2 12 24 11 36,7 33 25,8 8 25 210 29,7 

Sarayönü 62 13,2 15 30 1 3,3 16 12,5 6 18,8 100 14,1 

Seydişehir 87 18,6 7 14 5 16,7 17 13,3 9 28,1 125 17,7 

Çumra 70 15 6 12 5 16,7 39 30,5 7 21,9 127 17,9 

Kulu 27 5,8 3 6 1 3,3 8 6,2 1 3,1 40 5,6 

TOPLAM 468 100 50 100 30 100 128 100 32 100 708 100 

Yapılan başvuruda karşılaşılan tutum ve ilçelerdeki dağılım arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, Manisa’da, hiç başvuru yapmayanların oranının en yüksek olduğu ilçe 

%34,7 ile Turgutlu’dur. Konya’da, Akşehir ilçesinde hiç başvuru yapmayanların 

oranı %31,2’dir. İki ilde de en az tercih edilen seçenek diğer seçeneğinin dışında 

“ilçe belediyesine yönlendirdiler” şeklindedir.  
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Tablo-29: Sorunları İletmeme Nedenleri 

İl İletmeme Nedeni Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
 
 
Manisa 
  
  
  

Başıma bir şey gelir diye korkarım 37 7,3 7,3 
Benim gücüm yetmez 36 7,1 14,4 

Gerek duymuyorum 119 23,5 37,9 
İş yoğunluğum nedeniyle bu tür şeylerle uğraşamıyorum 110 21,7 59,7 
Bu konuda neler yapacağımı bilmiyorum 46 9,1 68,8 
Seçip gönderdik, ne gerekiyorsa yapsınlar 68 13,4 82,2 
Diğer 90 17,8 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
 
 
Konya 
  
  
  

Başıma bir şey gelir diye korkarım 92 13,0 13,0 
Benim gücüm yetmez 50 7,1 20,1 
Gerek duymuyorum 103 14,5 34,6 
İş yoğunluğum nedeniyle bu tür şeylerle uğraşamıyorum 97 13,7 48,3 
Bu konuda neler yapacağımı bilmiyorum 70 9,9 58,2 

Seçip gönderdik, ne gerekiyorsa yapsınlar 161 22,7 80,9 
Diğer 135 19,1 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Katılımcılara, büyükşehir belediyelerinin sunmuş olduğu hizmetlerden 

memnun olunmadığında, eğer bu durumu yetkililere iletmiyorsa, bunun sebebinin ne 

olduğu çeşitli seçenekler sunularak sorulmuştur. Yukarıdaki tabloda iletmeme 

nedenleri yüzdeleri ile birlikte verilmiştir. Manisa’da, sorunları en çok iletmeme 

sebebi %23,5 ile gerek duyulmaması şeklindedir. Konya’da ise, katılımcıların 

%22,7’si en çok iletmeme sebebi olarak, seçimlerde oy verdiklerine göre, gereğini 

kendileri yapsın cevabını vermiştir.  

Tablo-30: Sorunları İletmeme Nedenleri ve Cinsiyet 
   İletmeme Nedeni Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
 
  
  
  
  

Başıma Bir şey Gelir Korkuyorum 19 9,9 18 5,6 37 7,3 
Benim Gücüm Yetmez 10 5,2 26 8,3 36 7,1 
Gerek Duymuyorum 53 27,8 66 21 119 23,6 
İş Yoğunluğu Nedeniyle bu tür şeylerle 
uğraşmıyorum 41 21,6 69 21,9 110 21,7 
Bu Konuda Neler Yapılacağını Bilmiyorum 19 9,9 27 8,6 46 9,1 
Seçip Gönderdik, Ne Gerekiyorsa Yapsınlar 23 12 45 14,3 68 13,4 
Diğer 26 13,6 64 20,3 90 17,8 
TOPLAM 191 100 315 100 506 100 

 
 
Konya 
  
  
  
  
  

Başıma Bir şey Gelir Korkuyorum 43 16,7 49 10,9 92 13 
Benim Gücüm Yetmez 18 7,1 32 7,1 50 7,1 
Gerek Duymuyorum 34 13,2 69 15,3 103 14,5 

İş Yoğunluğu Nedeniyle bu tür şeylerle uğraşmıyorum 26 10,1 71 15,7 97 13,7 

Bu Konuda Neler Yapılacağını Bilmiyorum 32 12,5 38 8,5 70 9,9 
Seçip Gönderdik, Ne Gerekiyorsa Yapsınlar 53 20,6 108 23,9 161 22,7 
Diğer 51 19,8 84 18,6 135 19,1 
TOPLAM 257 100 451 100 708 100 
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Yukarıdaki tabloda iletmeme sebeplerinin cinsiyet dağılımı verilmiştir. Buna 

göre, Manisa’da kadın ve erkek dağılımında görülen en yüksek değer, kadınlarda 

%27,8 ile  “gerek duymuyorum” seçeneğidir. Erkeklerde ise %21,9 oranında “İş 

yoğunluğu nedeniyle bu tür şeylerle uğraşmıyorum” cevabı verilmiştir. Konya’da 

kadın ve erkek toplamına bakıldığında, kadınlarda en yüksek %26,6 oran “seçip 

gönderdik, ne gerekiyorsa yapsınlar” seçeneğine aittir. Erkeklerde %23,6 oranında 

yine en yüksek oranda aynı cevap verilmiştir. İki ilde, bu konuda ciddi bir 

farklılaşma görülmüştür. Manisa’da sorunların varlığına bir tepkisizlik söz konusu 

iken, Konya’da daha çok var olan sorunları büyükşehir yönetiminin insafına bırakma 

anlayışı hakimdir.  

Tablo-31: Sorunları İletmeme Nedenleri ve Yaş 

   İletmeme Nedeni 
Orta Yaş Altı 

(18-35) 
Orta Yaş (36-

55) 
Orta Yaş 

Üstü (56+) TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
  
  
  
  

Başıma Bir şey Gelir Korkuyorum 27 7,8 8 6,4 2 5,7 37 7,3 
Benim Gücüm Yetmez 30 8,7 4 3,2 2 5,7 36 7,1 
Gerek Duymuyorum 85 24,6 27 21,6 7 20 119 23,6 
İş Yoğunluğu Nedeniyle bu tür 
şeylerle uğraşmıyorum 72 20,8 32 25,6 6 17,1 110 21,7 
Bu Konuda Neler Yapılacağını 
Bilmiyorum 34 9,8 10 8 2 5,7 46 9,1 
Seçip Gönderdik, Ne Gerekiyorsa 
Yapsınlar 40 11,6 21 16,8 7 20 68 13,4 
Diğer 58 16,7 23 18,4 9 25,8 90 17,8 

TOPLAM 346 100 125 100 35 100 506 100 

 
 
 
 
Konya 
  
  
  
  
  
  

Başıma Bir şey Gelir Korkuyorum 31 9,7 40 15,2 21 16,9 92 13 
Benim Gücüm Yetmez 24 7,5 15 5,7 11 8,9 50 7,1 
Gerek Duymuyorum 46 14,3 38 14,5 19 15,3 103 14,5 
İş Yoğunluğu Nedeniyle bu tür 
şeylerle uğraşmıyorum 59 18,4 31 11,8 7 5,6 97 13,7 
Bu Konuda Neler Yapılacağını 
Bilmiyorum 36 11,2 30 11,4 4 3,2 70 9,9 
Seçip Gönderdik, Ne 
Gerekiyorsa Yapsınlar 72 22,4 54 20,5 35 28,3 161 22,7 
Diğer 53 16,5 55 20,9 27 21,8 135 19,1 
TOPLAM 321 100 263 100 124 100 708 100 

Hizmetlerden memnun olunmaması halinde sorunları iletmeyenlerin yaş 

dağılımına bakıldığında, orta yaş altı gruptan Manisa’da 85 kişi “gerek 

duymuyorum” cevabını vermiştir. Bütün seçenekler göz önünde bulundurulduğunda 

en az iletmeme sebebini belirten kişi sayısının orta yaş üstü grupta olduğu 

görülmektedir. Konya’da aynı şekilde “seçip gönderdik, ne gerekiyorsa yapsınlar” 

cevabını verenlerden en yüksek sayı 72 kişi ile orta yaş altıdır.  
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Tablo-32: Sorunları İletmeme Nedenleri ve Eğitim 

   İletmeme Nedeni 
Düşük 
Eğitim Orta Eğitim 

Yüksek 
Eğitim TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
  
  
  

Başıma Bir şey Gelir Korkuyorum 11 14,1 20 7,9 6 3,4 37 7,3 

Benim Gücüm Yetmez 5 6,4 16 6,3 15 8,5 36 7,1 

Gerek Duymuyorum 9 11,5 70 27,8 40 22,7 119 23,6 
İş Yoğunluğu Nedeniyle bu tür 
şeylerle uğraşmıyorum 19 24,4 45 17,9 46 26,2 110 21,7 
Bu Konuda Neler Yapılacağını 
Bilmiyorum 7 9 25 9,9 14 7,9 46 9,1 
Seçip Gönderdik, Ne Gerekiyorsa 
Yapsınlar 16 20,5 29 11,5 23 13,1 68 13,4 

Diğer 11 14,1 47 18,7 32 18,2 90 17,8 

TOPLAM 78 100 252 100 176 100 506 100 

Konya 
  
  
  
  
  
  

Başıma Bir şey Gelir Korkuyorum 30 18,5 37 10,6 25 12,8 92 13 

Benim Gücüm Yetmez 14 8,6 22 6,3 14 7,1 50 7,1 

Gerek Duymuyorum 27 16,7 48 13,7 28 14,3 103 14,5 
İş Yoğunluğu Nedeniyle bu tür 
şeylerle uğraşmıyorum 12 7,4 44 12,6 41 20,9 97 13,7 
Bu Konuda Neler Yapılacağını 
Bilmiyorum 17 10,5 41 11,7 12 6,1 70 9,9 
Seçip Gönderdik, Ne 
Gerekiyorsa Yapsınlar 39 24,1 87 24,8 35 17,9 161 22,7 

Diğer 23 14,2 71 20,3 41 20,9 135 19,1 

TOPLAM 162 100 350 100 196 100 708 100 

Eğitim ilişkisi ve memnuniyetsizliği iletmeme sebeplerine bakıldığında, 

Manisa’da orta eğitimlilerden 70 kişinin en çok “gerek duymuyorum” cevabını 

verdiği, Konya’da ise en çok 87 kişinin “seçip gönderdik, ne gerekiyorsa yapsınlar” 

cevabını verdiği görülmektedir. İki ilde de en yüksek oranlar orta eğitimlilere aittir.  
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Tablo-33: Sorunları İletmeme Nedenleri ve Meslek 

  
 İletmeme 
Nedeni 

Başıma Bir 
Şey Gelir 

Korkuyorum 

Benim 
Gücüm 
Yetmez 

Gerek 
Duymuyorum 

İş Yoğunluğu 
Nedeniyle bu 
tür şeylerle 

uğraşmıyorum 

Bu Konuda 
Neler 

Yapılacağını 
Bilmiyorum 

Seçip 
Gönderdik, 

Ne 
Gerekiyorsa 

Yapsınlar Diğer TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Memur 1 2,7 2 5,5 3 2,5 14 12,7 0 0 4 5,9 1 1,1 25 4,9 

İşçi 5 13,5 9 25 31 26,1 30 27,3 9 19,6 9 13,2 15 16,7 108 21,3 

Çiftçi 0 0 0 0 3 2,5 0 0 2 4,3 1 1,5 0 0 6 1,2 

İşsiz 0 0 4 11,1 5 4,2 2 1,8 1 2,2 3 4,4 4 4,4 19 3,9 

Öğrenci 9 24,4 9 25 36 30,3 6 5,5 17 37 16 23,5 18 20 111 21,9 

Esnaf 7 18,9 6 16,7 21 17,6 35 31,8 7 15,2 12 17,6 23 25,6 111 21,9 
Akademik 
Personel 0 0 0 0 1 0,8 1 0,9 0 0 0 0 1 1,1 3 0,6 
Ev Hanımı 12 32,4 3 8,3 3 2,5 1 0,9 4 8,7 4 5,9 2 2,2 29 5,7 

Emekli 2 5,4 1 2,8 5 4,2 5 4,5 4 8,7 9 13,2 7 7,8 33 6,5 

Serbest 0 0 1 2,8 4 3,4 7 6,4 0 0 5 7,4 4 4,4 21 4,2 

Diğer 1 2,7 1 2,8 7 5,9 9 8,2 2 4,3 5 7,4 15 16,7 40 7,9 

TOPLAM 37 100 36 100 119 100 110 100 46 100 68 100 90 100 506 100 

Konya 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

Memur 4 4,3 1 2 3 2,9 4 4,1 1 1,4 3 1,9 8 5,9 24 3,4 

İşçi 13 14,1 9 18 16 15,5 19 19,6 11 15,7 19 11,8 18 13,3 105 14,8 

Çiftçi 3 3,3 0 0 2 1,9 2 2,1 4 5,7 7 4,3 2 1,5 20 2,8 

İşsiz 2 2,2 2 4 3 2,9 0 0 1 1,4 8 5 2 1,5 18 2,5 

Öğrenci 3 3,3 4 8 11 10,7 11 11,3 7 10 16 9,9 11 8,1 63 8,9 

Esnaf 28 30,4 13 26 36 35 40 41,3 27 38,7 51 31,7 42 31,1 237 33,6 
Akademik 
Personel 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1,4 1 0,6 0 0 3 0,4 

Ev Hanımı 23 25 7 14 7 6,8 1 1 11 15,7 18 11,2 14 10,4 81 11,4 
Emekli 10 10,8 7 14 19 18,5 2 2,1 3 4,3 28 17,4 22 16,3 91 12,9 

Serbest 3 3,3 1 2 0 0 7 7,2 1 1,4 3 1,9 7 5,2 22 3,1 

Diğer 3 3,3 5 10 6 5,8 11 11,3 3 4,3 7 4,3 9 6,7 44 6,2 

TOPLAM 92 100 50 100 103 100 97 100 70 100 161 100 135 100 708 100 

Meslek ve memnuniyetsizliği iletmeme nedenleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, Manisa’da, en yüksek %30,3 oranında öğrencinin “gerek 

duymuyorum” şeklinde cevap verdiği görülmektedir. Öğrencilerin, başka şehirlerden 

gelmesi ve şehri benimsememiş olma ihtimalleri, en yüksek oranın öğrencilere ait 

olmasının sebebi olarak gösterilebilir. Konya’da, %31,7’lik bir oran ile esnaflar diğer 

mesleklerden ayrışmaktadır. Esnafların ayrıştığı seçenek “seçip gönderdik, ne 

gerekiyorsa yapsınlar” şeklindedir.   
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Tablo-34: Kent Konseylerine Katılım 

İl Kent Konseyine Katılım Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
Manisa 
  
  

Evet, katıldım 43 8,5 8,5 
Biliyorum ama hiç katılmadım 156 30,8 39,3 
Hayır, bilgim yok 299 59,1 98,4 
Diğer 8 1,6 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
Konya 
 

Evet, katıldım 41 5,8 5,8 
Biliyorum ama hiç katılmadım 184 26,0 31,8 
Hayır, bilgim yok 467 66,0 97,7 
Diğer 16 2,3 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Son olarak katılımcılara, illerinde var olan ve katılımcı ilkeleri temsil ettiği 

sıklıkla vurgulanılan kent konseyleri hakkında bilgilerinin olup olmadığı ve hiç 

katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların, Manisa’da %59,1’i ve Konya’da 

%66’sı herhangi bir bilgilerinin olmadığı cevabını vermiştir. Kent konseyleri 

hakkında bilgisi olan ve katılım sağlayanların oranları iki ilde de çok düşüktür. Bu 

oranları Manisa’da %8,5 ve Konya’da %5,8’dir.  

Yukarıda verilen bulgular doğrultusunda, halkın yerel katılım konusunda çok 

istekli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Genel sürece dahil olmaktan çok, özel 

durumlarda katılım göstermek istemektedirler. Örneğin, büyük projeler konusunda 

mutlaka bize sorulsun cevabının yüksek oranda çıkması gibi. Büyükşehir 

belediyeleri, iki il içinde sorun çözücü ilk kurum konumunda görülmemektedir. İki 

ilde de, kent konseyleri konusunda bilgisizlik ve ilgisizliğin olması, yönetici ve 

yönetilen açısından çift tarafı bir sorumluluk doğurmaktadır. Yönetenler, kent 

konseylerinin aktifleştirilmesi ve halkın bu konuda bilgilendirilmesi sorumluluğunu, 

yönetilenler ise, mevcut haklarının ne olduğunu araştırma ve talep etme 

sorumluluğunu üstlenmelidir.  

3.5.1.3. Memnuniyet ve Etkinlik  

BŞB’lerin etkinlik düzeylerinin vatandaşlar tarafından nasıl görüldüğü ve 

sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin ne olduğu araştırmanın temel amacı 

açısından önemli bir yere sahiptir. Katılımcıların, BŞB’lerin sunduğu hizmetlerden 

memnuniyet düzeyleri ve aldıkları hizmetler konusundaki görüşlerini ortaya koymak 

adına yöneltilen sorular ve verilen cevaplardan elde edilen bulgular, anlamlı bulunan 
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demografik verilerle çapraz tablolar oluşturularak analiz edilmiştir. Bu başlık altında 

ele alınan bulgular, şu şekilde sıralanmaktadır: 

 -Hizmetlerden memnuniyet durumu  

-Ulaşım hizmetlerinden memnuniyet durumu  

-Sunulan genel hizmetlerden memnuniyet durumu 

-En çok yararlanılan hizmet 

Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, vatandaşların memnuniyet 

düzeyinden yola çıkarak BŞB’lerin etkinliklerinin ortaya konulması planlanmıştır.  

Tablo-35: Hizmetlerden Memnuniyet 

İl Hizmetlerden Memnuniyet  Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
Manisa 
  
  

Evet, genelde memnunum 267 52,8 52,8 
Hayır, çoğundan memnun değilim 173 34,2 87,0 
Fikrim yok 48 9,5 96,4 
Diğer 18 3,6 100,0 
TOPLAM 506 100,0   

 
 
Konya 
  
  
 

Evet, genelde memnunum 189 26,7 26,7 

Hayır, çoğundan memnun değilim 412 58,2 84,9 
Fikrim yok 75 10,6 95,5 
Diğer 32 4,5 100,0 
TOPLAM 708 100,0   

Katılımcılara, genel olarak büyükşehir belediyelerinin hizmetlerinden memnun 

olup olmadıkları sorulmuştur. Ve yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, Manisa’da 

%52,8 katılımcı genel olarak memnun olduğunu belirtmiştir. Konya’da ise, %58,2 

katılımcı çoğundan memnun olmadığını ifade etmiştir. Bu oranların zıt yönlü olması, 

büyükşehir belediye deneyimleri ve örneklemlerin merkeze uzaklık yakınlık ilişkisi 

ile açıklanabilir. Bu verilerden elde edilen bulgular doğrultusunda, Konya gibi yüz 

ölçümü büyük illerdeki uzak ilçelerde yaşayan halk, büyükşehir belediyesi tarafından 

sunulan hizmetlere ulaşmada sıkıntı yaşamaktadır. Fakat burada özellikle belirtilmesi 

gereken durum, ne olursa olsun büyükşehir belediyelerinin uzaklık yakınlık ayırt 

etmeden il geneline hizmet götürmek zorunda olduğudur.   

 



165 

 

 

Tablo-36: Hizmetlerden Memnuniyet ve Cinsiyet 

   Hizmetlerden Memnuniyet Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

 
 
Manisa 
  
  

Evet, genelde memnunum 106 55,5 161 51,1 267 52,7 
Hayır, çoğundan memnun değilim 66 34,6 107 34 173 34,2 
Fikrim yok 17 8,9 31 9,8 48 9,5 
Diğer 2 1 16 5,1 18 3,6 
TOPLAM 191 100 315 100 506 100 

Konya 
  
  
  

Evet, genelde memnunum 76 29,6 113 25,1 189 26,7 
Hayır, çoğundan memnun değilim 135 52,5 277 61,4 412 58,2 
Fikrim yok. 35 13,6 40 8,8 75 10,6 
Diğer 11 4,3 21 4,7 32 4,5 
TOPLAM 257 100 451 100 708 100 

Yukarıdaki tabloda, memnuniyet düzeyleri ve cinsiyet ilişkileri verilmiştir. 

Buna göre, Manisa’da memnun olanların cinsiyet dağılımı, kadınlar %55,5 ve 

erkekler %51,1 şeklindedir. Konya’da çoğunluk, Manisa’nın aksine, memnun 

olmadıklarını belirtmiştir. Olumsuz cevap veren kadınlar %52,5 ve olumsuz cevap 

veren erkekler %61,4’tür.  

Tablo-37: Hizmetlerden Memnuniyet ve İlçe 

  
 Hizmetlerden 
Memnuniyet 

Evet, genelde 
memnunum 

Hayır, 
çoğundan 
memnun 
değilim Fikrim yok Diğer TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Salihli 69 25,9 65 37,6 19 39,6 3 16,7 156 30,9 
Turgutlu 51 19,1 70 40,5 20 41,7 9 50 150 29,6 

Şehzadeler 116 43,4 32 18,5 8 16,6 4 22,2 160 31,6 
Yunus Emre 31 11,6 6 3,4 1 2,1 2 11,1 40 7,9 
TOPLAM 267 100 173 100 48 100 18 100 506 100 

 
 
 
 
Konya 
  
  
  

Doğanhisar 34 18 53 12,9 14 18,7 5 15,6 106 15 
Akşehir 45 23,8 134 32,5 21 28 10 31,2 210 29,7 
Sarayönü 33 17,5 53 12,9 11 14,6 3 9,4 100 14,1 
Seydişehir 25 13,2 77 18,7 14 18,7 9 28,1 125 17,7 
Çumra 31 16,4 81 19,6 12 16 3 9,4 127 17,9 
Kulu 21 11,1 14 3,4 3 4 2 6,3 40 5,6 
TOPLAM 189 100 412 100 75 100 32 100 708 100 

Büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden memnun olma 

düzeyinin mevcut ilçelere göre dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Manisa’da, 

daha önceden belirtildiği üzere en yüksek oran memnun olanlara aittir. Memnuniyet 

düzeyi en yüksek ilçe, aynı zamanda merkez ilçelerden olan Şehzadeler ilçesidir 

(%43,4). Memnun olmayanların en yüksek olduğu ilçe ise Turgutlu ilçesidir (%40,5). 
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Konya’da en yüksek oranlar memnun olunmadı üzerinedir ve bu durumun en yaygın 

görüldüğü ilçe Akşehir’dir. Katılımcıların sayılarının yakın olduğu iki ilçede (Çumra 

ve Seydişehir) de aynı şekilde olumsuz cevapların yüksek olduğu görülmektedir 

(%19,6 ve %18,7). Konya’nın merkeze en uzak ilçesi olan Kulu’da, az sayıda 

katılımcının cevaplarına değerlendirildiğinde beklenenin aksine olumlu bir tepki 

dikkat çekmektedir (%11,1).  

Tablo-38: Hizmetlerden Memnuniyet ve Yaş 

   Hizmetlerden Memnuniyet 
Orta Yaş Altı 

(18-35) 
Orta Yaş 
(36-55) 

Orta Yaş Üstü 
(56+) TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Evet, genelde memnunum 184 53,2 62 49,6 21 60 267 52,8 
Hayır, çoğundan memnun değilim 116 33,5 44 35,2 13 37,1 173 34,2 
Fikrim yok 32 9,2 15 12 1 2,9 48 9,4 
Diğer 14 4,1 4 3,2 0 0 18 3,6 
TOPLAM 346 100 125 100 35 100 506 100 

Konya 
  
  

Evet, genelde memnunum 95 29,6 64 24,3 30 24,2 189 26,7 
Hayır, çoğundan memnun değilim 180 56,1 164 62,3 68 54,8 412 58,2 
Fikrim yok 32 9,9 22 8,5 21 16,9 75 10,6 
Diğer 14 4,4 13 4,9 5 4,1 32 4,5 
TOPLAM 321 100 263 100 124 100 708 100 

Manisa ilinde, büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri 

ve yaş dağılımına bakıldığında yukarıdaki tabloya göre memnuniyet düzeyleri düşük 

olanların en yüksek olduğu yaş grubu orta yaş altıdır (%53,2). Memnuniyetsiz 

olanların da en yüksek olduğu yaş grubunun yine orta yaş altı olması ilginç bir 

bulgudur (%33,5). Konya’da en yüksek memnuniyetsizlik düzeyi yine orta yaş altı 

gruptadır (%56,1). Fakat burada farklılaşan olgu aynı şekilde orta yaş grubunun da 

(%62,3) yaklaşık değerlerle orta yaş altı ile aynı görüşü paylaşmasıdır.  

Tablo-39: Hizmetlerden Memnuniyet ve Eğitim 

   Hizmetlerden Memnuniyet 
Düşük 
Eğitim Orta Eğitim 

Yüksek 
Eğitim TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 
Manisa 
  
  
  

Evet, genelde memnunum 33 42,3 128 50,8 106 60,2 267 52,8 
Hayır, çoğundan memnun değilim 33 42,3 89 35,3 51 29 173 34,2 
Fikrim yok 9 11,5 24 9,5 15 8,5 48 9,4 
Diğer 3 3,9 11 4,4 4 2,3 18 3,6 
TOPLAM 78 100 252 100 176 100 506 100 

Konya 
  
  
  

Evet, genelde memnunum 46 28,4 91 26 52 26,5 189 26,7 

Hayır, çoğundan memnun değilim 88 54,3 200 57,1 124 63,3 412 58,2 
Fikrim yok 23 14,2 38 10,9 14 7,1 75 10,6 
Diğer 5 3,1 21 6 6 3,1 32 4,5 
TOPLAM 162 100 350 100 196 100 708 100 
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Yukarıdaki tabloda eğitim ve hizmetlerden memnuiyet ilişkisine bakıldığında, 

Manisa’da en yüksek memnuniyet düzeyinin, orta eğitimlilere ait olduğu 

görülmektedir (%50,8). Yüksek eğitimliler de, yaklaşık değerlerle orta eğitim 

düzeyindekilere yakın bir tutum sergilemiştir (%60,2). Öyle ki yüksek eğitimliler 

arasındaki en yüksek oran “evet, genelde memnunum” cevabı üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Konya’da toplamda %58’lik bir olumsuz yargı hakimdir. Bunların 

içinde en yüksek oran orta eğitimlilere aittir (%57,1). Yüksek eğitimlilerin de 

olumsuz bir tavır içerisinde olduğu, kendi içlerindeki en yüksek değerin “hayır, 

çoğundan memnun değilim” cevabını vermesinden çıkarılmaktadır (63,3).  

Tablo-40: Hizmetlerden Memnuniyet ve Meslek 

  
 Hizmetlerden 
Memnuniyet 

Evet, genelde 
memnunum 

Hayır, 
çoğundan 
memnun 
değilim. Fikrim yok. Diğer TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Memur 15 5,6 8 4,6 2 4,2 0 0 25 4,9 
İşçi 58 21,7 39 22,5 8 16,6 3 16,7 108 21,3 
Çiftçi 1 0,4 3 1,7 1 2,1 1 5,6 6 1,2 
İşsiz 7 2,6 12 6,9 0 0 0 0 19 3,9 
Öğrenci 58 21,7 35 20,3 16 33,3 2 11,1 111 21,9 
Esnaf 60 22,5 31 17,9 12 25 8 44,3 111 21,9 
Akademik 
Personel 2 0,8 1 0,6 0 0 0 0 3 0,6 
Ev Hanımı 8 3 15 8,7 5 10,4 1 5,6 29 5,7 
Emekli 22 8,2 10 5,8 1 2,1 0 0 33 6,5 
Serbest 14 5,3 5 2,9 2 4,2 0 0 21 4,2 
Diğer 22 8,2 14 8,1 1 2,1 3 16,7 40 7,9 
TOPLAM 267 100 173 100 48 100 18 100 506 100 

 
 
 
 
 
 
 
Konya 
  
  
  
  
  

Memur 4 2,1 17 4,1 2 2,6 1 3,1 24 3,4 
İşçi 29 15,4 58 14,1 11 14,7 7 21,9 105 14,8 
Çiftçi 4 2,1 12 2,9 3 4 1 3,1 20 2,8 
İşsiz 8 4,2 10 2,4 0 0 0 0 18 2,5 
Öğrenci 23 12,2 32 7,7 6 8 2 6,3 63 8,9 
Esnaf 56 29,7 149 36,2 20 26,7 12 37,5 237 33,6 
Akademik 
Personel 1 0,5 2 0,5 0 0 0 0 3 0,4 
Ev Hanımı 25 13,2 40 9,7 16 21,3 0 0 81 11,4 
Emekli 20 10,6 53 12,9 14 18,7 4 12,5 91 12,9 
Serbest 8 4,2 13 3,2 0 0 1 3,1 22 3,1 
Diğer 11 5,8 26 6,3 3 4 4 12,5 44 6,2 
TOPLAM 189 100 412 100 75 100 32 100 708 100  

Son olarak memnuniyet düzeyi ve meslek arasındaki dağılıma bakıldığında, 

Manisa’da memnuniyet düzeyi yüksek olanların en çok olduğu mesleğin, esnaflar 

olduğu görülmektedir (%22,5). Fakat işçiler (21,7) ve öğrenciler (%21,7) aynı 

oranlarda diğer en yakın iki grubu oluşturmaktadır. Memnun olmayanların en yüksek 
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olduğu meslek, işçilere aittir (%22,5). Konya’da, memnun olmayanların en yoğun 

olduğu meslek, yine esnaflardır (%36,2). Memnun olanların yoğun olduğu meslek 

grubunun yine esnaflar olması (%29,7), araştırmaya en çok katılım sağlayan meslek 

grubu olmaları ile açıklanabilir. Buna ek olarak, memnuniyet düzeyinin doğrudan 

meslekle ilişkilendirilemeyeceği sonucuna da varılabilmektedir.  

Tablo-41: Ulaşım Hizmetlerinde Memnuniyet  
 

İl 
Ulaşım Hizmetleri 
Memnuniyet Frekans Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

 
 
 
Manisa 
  

Yeterlidir 197 38,9 38,9 

Yetersizdir 235 46,4 85,4 
Fikrim yok 60 11,9 97,2 
Diğer 14 2,8 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
Konya 
 

Yeterlidir 180 25,4 25,4 

Yetersizdir 450 63,6 89,0 
Fikrim yok 65 9,2 98,2 
Diğer 13 1,8 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

Büyükşehirlerde, ulaşım hizmetlerinden sorumlu ana birim büyükşehir 

belediyeleridir. Bu sebeple özellikle ulaşım hizmetlerinin yeterli olup olmadığı, 

büyükşehir belediyelerinin etkinliğinin ortaya konulması bakımından önemli bir 

veridir. Anket katılımcılarına, büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu ulaşım 

hizmetlerinin yeterlilik düzeyleri sorulmuş ve yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 

Manisa’da %46,4 katılımcıdan ve Konya’da %63,6 katılımcıdan ulaşım hizmetleri 

yetersizdir cevabı alınmıştır. 

Tablo-42: Sunulan Genel Hizmetlerde Memnuniyet  

İl Sunulan Hizmetlere Bakış  Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
Manisa 
  
  

Evet, yeterli buluyorum 189 37,4 37,4 

Hayır, yeterli bulmuyorum 242 47,8 85,2 
Fikrim yok 61 12,1 97,2 
Diğer 14 2,8 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
Konya 
  
  

Evet, yeterli buluyorum 166 23,4 23,4 

Hayır, yeterli bulmuyorum 484 68,3 91,8 
Fikrim yok 45 6,4 98,0 
Diğer 13 1,8 99,9 
TOPLAM 708 100,0  
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Anket katılımcılarına, büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu ulaşım 

hizmetlerine ek olarak, toplu taşıma, su ve kanalizasyon, çöp deposu, sosyal tesis 

gibi yerel hizmetlerin yeterlilik düzeyleri sorulmuştur. Manisa’da, sunulan hizmetleri 

yetersiz bulanların toplam oranı %47,8’dir. Yeterli bulanların oranı ise %37,4’tür. 

Konya’da, sunulan hizmetleri yetersiz bulanların toplam oranı %68,2’dir. Yeterli 

bulanların oranı ise %23,4’tür. İki ilde de, ulaşım gibi, toplu taşıma, su ve 

kanalizasyon, çöp deposu, sosyal tesis hizmetleri yetersiz bulunmuştur.  

Tablo-43: Sunulan Genel Hizmetlerde Memnuniyet ve Cinsiyet 

   Sunulan Hizmetlere Bakış Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Evet, yeterli buluyorum 66 34,6 13 39 189 37,4 
Hayır, yeterli bulmuyorum 91 47,6 151 47,9 242 47,8 
Fikrim yok 29 15,2 32 10,2 61 12,1 
Diğer 5 2,6 9 2,9 14 2,7 
TOPLAM 191 100 205 100 506 100 

Konya 
  
 
  

Evet, yeterli buluyorum 52 20,2 114 25,3 166 23,4 
Hayır, yeterli bulmuyorum 181 70,4 302 66,9 483 68,2 
Fikrim yok 19 7,4 26 5,8 45 6,4 
Diğer 5 2 9 2 14 2 
TOPLAM 257 100 451 100 708 100 

Yukarıdaki tabloda, verilen cevaplar üzerinden cinsiyet dağılım tablosu 

oluşturulmuştur. Manisa’da, toplam katılımcı kadınların arasında yetersiz bulan 

kadınların oranı %47,6 ve toplam erkekler içinde yetersiz bulan erkeklerin oranı 

%47,9’dur. Sunulan hizmetleri yeterli bulan kadınların oranı %34,6 ve yeterli bulan 

erkeklerin oranı %39’dur. Genel hatlarıyla, ulaşımla beraber diğer hizmetlerden 

memnun olanların ve olmayanların oranlarının bir birine yakın olduğu 

görülmektedir.  

Konya’da, toplam katılımcı kadınların arasında yetersiz bulan kadınların oranı 

%70,4 ve toplam erkekler içinde yetersiz bulan erkeklerin oranı %66,9’dur. Sunulan 

hizmetleri yeterli bulan kadınların oranı %20,2 ve yeterli bulan erkeklerin oranı ise 

%25,3’tür. İki ilde de sunulan hizmetlerden memnuniyet durumu, cinsiyete göre 

büyük oranlarda farklılaşmamaktadır. 
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Tablo-44: Sunulan Genel Hizmetlerde Memnuniyet ve İlçe 

  

 Sunulan 
Hizmetlere 
Bakış 

Evet, Yeterli 
Buluyorum 

 Hayır, 
Yeterli 

Bulmuyorum Fikrim Yok Diğer TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Salihli 50 26,5 88 36,4 15 24,6 3 21,4 156 30,9 
Turgutlu 41 21,7 80 33,1 25 41 4 28,6 150 29,6 
Şehzadeler 81 42,8 59 24,3 17 27,9 3 21,4 160 31,6 
Yunus Emre 17 9 15 6,2 4 6,5 4 28,6 40 7,9 
TOPLAM 189 100 242 100 61 100 14 100 506 100 

Konya 
  
  
  
 
 

Doğanhisar 28 16,9 71 14,7 5 11,1 2 14,3 106 15 

Akşehir 31 18,7 161 33,3 14 31,1 4 28,7 210 29,7 
Sarayönü 21 12,6 73 15,1 3 6,7 3 21,4 100 14,1 
Seydişehir 37 22,3 78 16,2 9 20 1 7,1 125 17,7 
Çumra 32 19,3 81 16,8 11 24,4 3 21,4 127 17,9 
Kulu 17 10,2 19 3,9 3 6,7 1 7,1 40 5,6 
TOPLAM 166 100 483 100 45 100 14 100 708 100 

Manisa’da, sunulan hizmetleri yetersiz bulanların ilçelere göre dağılımlarına 

bakıldığında, en yetersiz bulan ilçenin %36,4 ile Salihli ilçesi olduğu görülmektedir. 

En yeterli bulan ilçe ise, %42,8 oranında Şehzadeler’dir. Konya’da, sunulan 

hizmetleri yetersiz bulanların en yoğun olduğu ilçe %33,3 oranında Akşehir’dir. 

Sunulan hizmetleri yetersiz bulan diğer iki yüksek orana sahip ilçe ise Seydişehir 

(%16,2) ve Çumra (%16,8) ilçeleridir. En yeterli bulan ilçe ise, %22,3 oranında 

Seydişehir’dir.  

Tablo-45: Sunulan Genel Hizmetlerde Memnuniyet ve Yaş 

   Sunulan Hizmetlere Bakış 
Orta Yaş 

Altı (18-35) 
Orta Yaş (36-

55) 
Orta Yaş 

Üstü (56+) TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Evet, yeterli buluyorum 126 36,4 46 36,8 17 48,6 189 37,4 
Hayır, yeterli bulmuyorum 161 46,5 67 53,6 14 40 242 47,8 
Fikrim yok 47 13,6 11 8,8 3 8,6 61 12,1 
Diğer 12 3,5 1 0,8 1 2,8 14 2,7 
TOPLAM 346 100 125 100 35 100 506 100 

Konya 
 
  
  

Evet, yeterli buluyorum 76 23,7 57 21,7 33 26,6 166 23,4 
Hayır, yeterli bulmuyorum 211 65,7 190 72,2 82 66,1 483 68,2 
Fikrim yok 28 8,7 9 3,4 8 6,4 45 6,4 
Diğer 6 1,9 7 2,7 1 0,9 14 2 
TOPLAM 321 100 263 100 124 100 708 100 

Manisa’da, sunulan hizmetleri yetersiz bulanların yaş dağılımına bakıldığında, 

en yetersiz bulan yaş grubunun orta yaş altı (%46,5) olduğu görülmektedir. En yeterli 

bulan yaş grubu ise, yine orta yaş grubudur (%36,4). Diğer yaş grubundakilerin 

dağılımları ve verdikleri cevaplar bir birine yakın oranlardadır. 
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Konya’da, sunulan hizmetleri yetersiz bulanların en yoğun olduğu yaş grubu, 

%65,7 oranında orta yaş altıdır. Bu orana yakın bir diğer yaş grubu ise, orta yaş 

grubudur (%72,2). Hizmetleri yeterli bulanların yaş dağılımlarına bakıldığında, en 

yüksek oran yine orta yaş altı gruptadır (%23,7). Yaş dağılımı ve verilen cevaplar 

arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, iki ilde de orta yaş altı grubun ön 

plana çıktığı görülmektedir.  

Tablo-46: Sunulan Genel Hizmetlerde Memnuniyet ve Eğitim 

   Sunulan Hizmetlere Bakış 
Düşük 
Eğitim Orta Eğitim 

Yüksek 
Eğitim TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
 
  

Evet, yeterli buluyorum 29 37,2 94 37,3 66 37,5 189 37,4 
Hayır, yeterli bulmuyorum 37 47,4 119 47,2 86 48,9 242 47,8 
Fikrim yok 10 12,8 33 13,1 18 10,2 61 12,1 
Diğer 2 2,6 6 2,4 6 3,4 14 2,7 
TOPLAM 78 100 252 100 176 100 506 100 

Konya 
  
  

Evet, yeterli buluyorum 42 25,9 86 24,6 38 19,4 166 23,4 
Hayır, yeterli bulmuyorum 106 65,5 230 65,7 147 75 483 68,2 
Fikrim yok 12 7,4 24 6,9 9 4,6 45 6,4 
Diğer 2 1,2 10 2,8 2 1 14 2 
TOPLAM 162 100 350 100 196 100 708 100 

Sunulan hizmetleri yetersiz bulanların Manisa’da, eğitim dağılımına 

bakıldığında, en yetersiz bulan eğitim düzeyinin %47,2 oranında orta eğitim olduğu 

görülmektedir. En yeterli bulan eğitim düzeyi ise, yine orta eğitim düzeyidir (%37,3). 

Yüksek eğitim düzeyindekilerin %48,9 gibi yüksek bir oranda sunulan hizmetleri 

yeterli bulması da ayrıca belirtilmelidir. 

Konya’da, sunulan hizmetleri yetersiz bulanların en yoğun olduğu eğitim 

düzeyi, %65,7 oranında orta eğitimdir. Hizmetleri yeterli bulanların eğitim 

durumlarına bakıldığında, en yüksek oran yine orta eğitim düzeyine aittir (24,6). 

Ayrıca, yüksek eğitim düzeyine sahip katılımcıların %75’nin, sunulan hizmetleri 

yetersiz bulduğu göze çarpmaktadır. Eğitim dağılımı ve verilen cevaplar arasındaki 

ilişki göz önünde bulundurulduğunda, iki ilde de orta eğitim düzeyinde hem yeterli 

bulanların hem de yetersiz bulanların yoğunlaştığı görülmektedir.   
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Tablo-47: Sunulan Genel Hizmetlerde Memnuniyet ve Meslek 

  

 Sunulan 
Hizmetlere 
Bakış 

Evet, Yeterli 
Buluyorum 

 Hayır, 
Yeterli 

Bulmuyorum 
Fikrim 

Yok Diğer TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Memur 11 5,8 11 4,5 2 3,3 1 7,1 25 4,9 
İşçi 42 22,2 46 19 15 24,6 5 35,8 108 21,3 
Çiftçi 0 0 3 1,2 2 3,3 1 7,1 6 1,2 
İşsiz 1 0,5 15 6,2 3 4,9 0 0 19 3,9 
Öğrenci 41 21,7 49 20,3 16 26,2 5 35,8 111 21,9 
Esnaf 50 26,5 51 21,1 10 16,4 0 0 111 21,9 
Akademik 
Personel 1 0,5 2 0,8 0 0 0 0 3 0,6 
Ev Hanımı 5 2,6 16 6,6 8 13,1 0 0 29 5,7 
Emekli 15 7,9 17 7,1 0 0 1 7,1 33 6,5 
Serbest 9 4,8 8 3,3 3 4,9 1 7,1 21 4,2 
Diğer 14 7,5 24 9,9 2 3,3 0 0 40 7,9 
TOPLAM 189 100 242 100 61 100 14 100 506 100 

 
 
 
 
Konya 
  
  
  
  
  
  
  
  

Memur 4 2,4 19 3,9 1 2,2 0 0 24 3,4 
İşçi 23 13,9 67 13,9 11 24,4 4 28,6 105 14,8 
Çiftçi 7 4,2 13 2,7 0 0 0 0 20 2,8 
İşsiz 6 3,6 12 2,5 0 0 0 0 18 2,5 
Öğrenci 16 9,6 44 9,1 3 6,7 0 0 63 8,9 
Esnaf 55 33,2 158 32,7 18 40 6 42,9 237 33,6 
Akademik 
Personel 1 0,6 2 0,4 0 0 0 0 3 0,4 
Ev Hanımı 19 11,4 54 11,2 7 15,6 1 7,1 81 11,4 
Emekli 21 12,7 64 13,3 3 6,7 3 21,4 91 12,9 
Serbest 5 3 17 3,5 0 0 0 0 22 3,1 
Diğer 9 5,4 33 6,8 2 4,4 0 0 44 6,2 
TOPLAM 166 100 483 100 45 100 14 100 708 100  

Katılımcıların mesleki durumları ve sunulan hizmetlere bakış açıları 

değerlendirildiğinde; Manisa’da yetersiz bulanların en yoğun olduğu meslek 

grubunun %21,1 oranında esnaflar olduğu görülmektedir. En yeterli bulanların yoğun 

olduğu meslek grubu ise, %26,5 oranında yine esnaflardır. Öğrencilerin hizmetlere 

bakışında, yeterlilik ve yetersizlik oranları bir birine yakındır.  

Konya’da, sunulan hizmetleri yetersiz bulanların en yoğun olduğu meslek 

grubu, %32,7 oranında Manisa’da olduğu gibi esnaflardır. Yüksek oranda katılımcı 

sayısına sahip olan diğer mesleklerin dağılımında işçilerin, emeklilerin ve ev 

hanımlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar arasında da en yüksek yargı 

yetersizlik yönündedir.  
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Tablo-48: En Çok Yararlanılan Hizmet 

İl En Çok Yararlanılan Hizmet Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
 
Manisa 
 
  

Meslek edindirme kursları 63 12,5 12,5 
Sosyal ve kültürel hizmetler 111 21,9 34,4 
Gençlik merkezi 64 12,6 47,0 
Hanımlar lokali/Kadın Meclisi 3 ,6 47,6 
Özürlülere ilişkin yapılan hizmetler 7 1,4 49,0 
Sosyal yardım 46 9,1 58,1 

Diğer 212 41,9 100,0 
TOPLAM 506 100,0   

 
 
 
 
Konya 
  
  
  
  

Meslek edindirme kursları 105 14,8 14,8 
Sosyal ve kültürel hizmetler 66 9,3 24,2 
Gençlik merkezi 37 5,2 29,4 
Hanımlar lokali/Kadın Meclisi 6 ,8 30,2 
Özürlülere ilişkin yapılan hizmetler 11 1,6 31,8 
Sosyal yardım 55 7,8 39,5 
Diğer 428 60,5 100,0 
TOPLAM 708 100,0   

Büyükşehir belediyesinin, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunmuş olduğu 

çeşitli hizmetler bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle kurs hizmetleri, kadınlara, 

engellilere, gençlere, ekonomik ihtiyacı olanlara yönelik hizmetler ve diğer hizmetler 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda elde edilen bilgilerden oluşturulan yukarıdaki tabloya 

göre, Manisa’da, tercih edilen en yüksek oran %41,9 ile “diğer” seçeneğine aittir. Bu 

seçeneğin açılımı; boş bırakma, hiçbir hizmetten yararlanmama ve sunulan bir 

hizmetin olmaması şeklindedir. Konya’da, diğer seçeneğini tercih edenlerin oranı 

%60,5’tir.  

Vatandaşlar üzerinde yapılan memnuniyet ve etkinlik düzeyi araştırması 

sonucunda, Manisa ve Konya’nın genel olarak farklılaştığı sonucuna varılmıştır. 

Konya’da yaşayan vatandaşların, Manisa’da yaşayanlara göre daha memnuniyetsiz 

olduğu, sunulan sosyal hizmetlerden yararlanma konusunda etkin olmadıkları ya da 

sunulan hizmetleri beğenmedikleri görülmektedir. Buna rağmen, Manisa’da yaşayan 

vatandaşların BŞB’den memnun olma düzeyinin, Konya’da yaşayan vatandaşlara 

BŞB’den memnun olma düzeyinden yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

3.5.1.4. Etkinlik ve Katılımın Vatandaşların Açısından Önemi 

 Bu bölümde, vatandaşların etkinliği mi yoksa katılımı mı daha ön planda 

tuttuğu ve başarılı bir belediye algısının ne olduğu gibi yöneltilen sorular ve verilen 
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cevaplardan elde edilen bulgular, anlamlı bulunan demografik verilerle çapraz 

tablolar oluşturularak analiz edilmiştir. Bu başlık altında ele alınan bulgular, şu 

şekilde sıralanmaktadır: 

-Hizmet ve katılımın önem derecesi 

-Başarılı belediye kriteri 

-Büyükşehir belediyelerine yönelik mevcut tutum 

Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, vatandaşların büyükşehir 

belediyeleri açısından etkinlik ve katılım algısının ortaya konulması planlanmıştır.  

Tablo-49: Hizmet ve Katılımın Önem Derecesi 

İl Önem Verilme Durumu Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
Manisa 
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 129 25,5 25,5 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 337 66,6 92,1 

Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 27 5,3 97,4 
Diğer  13 2,6 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
Konya 
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 183 25,8 25,8 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 451 63,7 89,5 

Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 43 6,1 95,5 
Diğer  31 4,4 99,9 
TOPLAM 708 100,0  

Öncelikle katılımcılara, çeşitli seçenekler sunularak hizmeti mi yoksa katılımı 

mı daha öncelikli istedikleri sorusunun cevabı aranmıştır. Manisa’da, etkinlik ve 

katılımın birlikte istendiği seçenek olan, “hizmet yaparken bize de düşüncelerimiz 

sorulsun” ifadesi, diğer ifadelerden açık ara bir şekilde tercih edilmiştir (%66,6). 

Konya’da da aynı şekilde, “hizmet yaparken bize de düşüncelerimiz sorulsun” cevabı 

en çok tercih edilen seçenek olmuştur (%63,7). Vatandaşlar, hizmet sunulmasını 

istemenin yanında yönetim sürecine dahil de olmak istemektedir. Fakat daha önceki 

bölümlerde ele alınan sonuçlar doğrultusunda, katılımı kendi çabalarıyla elde etmek 

istememektedirler.  

  



175 

 

Tablo-50: Hizmet ve Katılımın Önem Derecesi ve Cinsiyet 

   Önem Verilme Durumu Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 49 25,7 80 25,4 129 25,5 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 132 69,1 205 65,1 337 66,6 
Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 5 2,6 22 7 27 5,3 
Diğer 5 2,6 8 2,5 13 2,6 
TOPLAM 191 100 315 100 506 100 

Konya 
  
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 63 24,5 120 26,6 183 25,8 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 163 63,4 288 63,9 451 63,7 
Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 19 7,4 24 5,3 43 6,1 
Diğer 12 4,7 19 4,2 31 4,4 
TOPLAM 257 100 451 100 708 100 

İlk olarak elde edilen bulgular doğrultusunda, cinsiyet dağılımına göre katılım 

ve etkinlik algıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Manisa’da, kadınların %69,1’i ve 

erkeklerin %65,1’lik kısmının etkinlik ve katılımı birlikte istediği görülmektedir. 

Konya’da, kadınların %63,4’ü ve erkeklerin %63,9’u yine “hizmet yaparken bize de 

düşüncelerimiz sorulsun” cevabını vermiştir.   

Tablo-51: Hizmet ve Katılımın Önem Derecesi ve İlçe 

  

 Önem 
Verilme 
Durumu 

Çok hizmet 
yapması 

daha 
önemlidir 

Hizmet 
yaparken bize 

de 
düşüncelerimizi 

sorsun 

Her zaman 
ne 

yapılacağını 
bize sorsun Diğer TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Salihli 35 27,1 113 33,5 5 18,5 3 23,1 156 30,8 
Turgutlu 44 34,1 89 26,4 13 48,2 4 30,8 150 29,6 
Şehzadeler 41 31,8 105 31,2 9 33,3 5 38,5 160 31,6 
Yunus Emre 9 7 30 8,9 0 0 1 7,6 40 8 
TOPLAM 129 100 337 100 27 100 13 100 506 100 

Konya 
  
  
  
  

Doğanhisar 39 21,3 58 12,9 4 9,3 5 16,1 106 15 
Akşehir 44 24 145 32,2 11 25,6 10 32,3 210 29,7 
Sarayönü 20 10,9 68 15,1 6 13,9 6 19,4 100 14,1 
Seydişehir 38 20,8 82 18 4 9,3 1 3,1 125 17,7 
Çumra 30 16,4 76 16,9 15 34,9 6 19,4 127 17,9 
Kulu 12 6,6 22 4,9 3 7 3 9,7 40 5,6 
TOPLAM 183 100 451 100 43 100 31 100 708 100 

Katılımın ve etkinliğin önem derecesi ile ilçe ilişkisine bakıldığında, ikisini 

birlikte isteyen katılımcıların en yoğun olduğu ilçenin Manisa’da, Salihli olduğu 

görülmektedir (%33,5). Konya’da ise katılım ve etkinliği birlikte isteyen ilçe, 

Akşehir’dir (%32,2). Seydişehir ve Çumra ilçelerinde de yaklaşık oranlarda, benzer 

istekler talep edilmiştir.  
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Tablo-52: Hizmet ve Katılımın Önem Derecesi ve Yaş 

   Önem Verilme Durumu 
Orta Yaş Altı 

(18-35) 
Orta Yaş 
(36-55) 

Orta Yaş 
Üstü (56+) TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 84 24,3 34 27,2 11 31,4 129 25,5 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 237 68,5 80 64 20 57,1 337 66,6 
Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 18 5,2 6 4,8 3 8,6 27 5,3 
Diğer 7 2 5 4 1 2,9 13 2,6 
TOPLAM 346 100 125 100 35 100 506 100 

Konya 
  
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 70 21,8 73 27,8 40 32,3 183 25,8 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 211 65,7 168 63,9 72 58,1 451 63,7 
Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 29 9,1 7 2,6 7 5,6 43 6,1 
Diğer 11 3,4 15 5,7 5 4 31 4,4 
TOPLAM 321 100 263 100 124 100 708 100 

Katılımın ve etkinliğin önem derecesi ile yaş ilişkisine bakıldığında, Manisa’da 

“hizmet yaparken bize de düşüncelerimiz sorulsun” diyenlerin en yoğun olduğu yaş 

grubunun orta yaş altı (%68,5) olduğu görülmektedir. Konya’da “hizmet yaparken 

bize de düşüncelerimiz sorulsun” diyenlerin yoğun olduğu yaş grubu yine orta yaş 

altıdır (%65,7). İki ilde de sadece katılımı ön gören yaklaşımlar en düşük oranlara 

sahiptir. Manisa için %5,3 ve Konya için %6,1 oranında “her zaman ne yapılacağı 

bize sorulsun” cevabı verilmiştir.  

Tablo-53: Hizmet ve Katılımın Önem Derecesi ve Eğitim 

   Önem Verilme Durumu 
Düşük 
Eğitim Orta Eğitim 

Yüksek 
Eğitim TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 32 41,1 63 25 34 19,3 129 25,5 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 41 52,5 159 63,1 137 77,9 337 66,6 
Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 4 5,1 18 7,1 5 2,8 27 5,3 
Diğer 1 1,3 12 4,8 0 0 13 2,6 
TOPLAM 78 100 252 100 176 100 506 100 

Konya 
  
  

Çok hizmet yapması daha önemlidir 57 35,2 85 24,3 41 20,9 183 25,8 
Hizmet yaparken bize de 
düşüncelerimizi sorsun 92 56,8 218 62,3 141 71,9 451 63,7 
Her zaman ne yapılacağını bize sorsun 7 4,3 27 7,7 9 4,6 43 6,1 
Diğer 6 3,7 20 5,7 5 2,6 31 4,4 
TOPLAM 162 100 350 100 196 100 708 100 

Katılımın ve etkinliğin önem derecesi ile eğitim ilişkisine bakıldığında, ikisini 

birlikte isteyenlerin en yüksek olduğu eğitim grubu iki ilde de orta eğitim 

düzeyindekilerdir. Manisa’da orta eğitim düzeyinde  “hizmet yaparken bize de 

düşüncelerimiz sorulsun” diyenlerin oranı %63,1’dir. Konya’da orta eğitim 

düzeyindekilerin aynı şekilde cevap verdikleri oran %62,3’tür. Yüksek eğitimlilerin 
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tutumuna bakıldığında Manisa’da toplam 176 kişinin %77,9’u katılım ve etkinliği 

birlikte istemiştir. Konya’da ise yüksek eğitimlilerin tutumu %71,9 ile yine etkinlik 

ve katılımı birlikte isteme yönündedir.  

Tablo-54: Hizmet ve Katılımın Önem Derecesi ve Meslek 

  

 Önem 
Verilme 
Durumu 

Çok hizmet 
yapması daha 

önemlidir 

Hizmet 
yaparken bize 

de 
düşüncelerimizi 

sorsun 

Her zaman 
ne 

yapılacağını 
bize sorsun Diğer TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  
  
  

Memur 4 3,1 21 6,2 0 0 0 0 25 4,9 
İşçi 36 27,9 64 19 5 18,6 3 23,1 108 21,3 
Çiftçi 1 0,8 4 1,2 0 0 1 7,7 6 1,2 
İşsiz 5 3,8 9 2,7 4 14,8 1 7,7 19 3,9 
Öğrenci 21 16,3 83 24,6 6 22,2 1 7,7 111 21,9 
Esnaf 29 22,5 72 21,4 6 22,2 4 30,7 111 21,9 
Akademik 
Personel 0 0 3 0,9 0 0 0 0 3 0,6 
Ev Hanımı 10 7,8 16 4,7 2 7,4 1 7,7 29 5,7 
Emekli 12 9,3 18 5,3 2 7,4 1 7,7 33 6,5 
Serbest 6 4,7 14 4,2 1 3,7 0 0 21 4,2 
Diğer 5 3,8 33 9,8 1 3,7 1 7,7 40 7,9 
TOPLAM 129 100 337 100 27 100 13 100 506 100 

Konya 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Memur 8 4,4 14 3,1 1 2,3 1 3,2 24 3,4 
İşçi 27 14,8 69 15,3 6 14 3 9,7 105 14,8 
Çiftçi 6 3,3 13 2,9 1 2,3 0 0 20 2,8 
İşsiz 2 1,1 14 3,1 1 2,3 1 3,2 18 2,5 
Öğrenci 12 6,5 41 9,1 9 20,9 1 3,2 63 8,9 
Esnaf 65 35,5 144 32 12 27,9 16 51,7 237 33,6 
Akademik 
Personel 1 0,5 2 0,4 0 0 0 0 3 0,4 
Ev Hanımı 22 12 48 10,7 7 16,3 4 12,9 81 11,4 
Emekli 23 12,6 62 13,8 2 4,7 4 12,9 91 12,9 
Serbest 4 2,2 17 3,8 1 2,3 0 0 22 3,1 
Diğer 13 7,1 27 5,8 3 7 1 3,2 44 6,2 
TOPLAM 183 100 451 100 43 100 31 100 708 100  

Meslek dağılımına göre etkinlik ve katılım algısına bakıldığında, Manisa’da 

ikisini birlikte isteyenlerin en yüksek olduğu oran %24,6 ile öğrencilere aittir. Aynı 

sayıda katılım sergileyen esnaflar ve öğrenciler arasında esnafların öğrencilere göre 

daha çok hizmet istedikleri sonucuna varılabilir. Esnafların %22,5’i “çok hizmet 

yapması daha önemlidir” derken, öğrencilerin %16,3’ü aynı tercihi seçmiştir. 

Konya’da etkinlik ve katılımı birlikte isteyenlerin en yoğun olduğu meslek, %32 ile 

esnaflardır. Aynı tercihi seçen ikinci meslek türü ise, işçilerdir (%15,3). 

Akademisyenlerin çok az sayıda katılım göstermesine karşın,  iki ilde de etkinlik ve 

katılımı birlikte istedikleri görülmektedir.  
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Vatandaşların beklediği başarılı belediye profilinin ortaya konulması için 

çeşitli seçenekler sunarak, bunlar arasından ilk üçü sıralamaları istenmiştir. Bu 

seçenekler: “Hizmetleri zamanında sunmalı”, “Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet 

sunmalı”, “Kaliteli hizmet sunmalı”, “İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça 

görebilmeli, üstü kapalı işler olmamalı”, “Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim 

halinde olmalı”, “Fikrim yok”, “diğer” şeklindedir. 

Manisa’da, birinci başarılı belediye kriteri; %21 “Hizmetleri zamanında 

sunmalı”, %39,5 “Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı”, %12,5 “Kaliteli 

hizmet sunmalı”, %14,2 “İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, 

üstü kapalı işler olmamalı”, %9,1 “Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim 

halinde olmalı”, %2,4 “Fikrim yok” ve %1,4 “diğer” şeklindedir. İkinci başarılı 

belediye kriteri sıralamasına katılan toplam 67 kişi olmuştur. Bu sıralamaya göre 

ikinci başarılı belediye kriteri; %3 “Hizmetleri zamanında sunmalı”, %28,4 

“Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı”, %34,3 “Kaliteli hizmet sunmalı”, 

%16,4 “İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, üstü kapalı işler 

olmamalı”, %16,4 “Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim halinde olmalı”, %0 

“Fikrim yok” ve %1,5 “diğer” şeklindedir. Üçüncü başarılı belediye sıralamasına 

katılan toplam 32 kişi olmuştur. Ve son olarak üçüncü başarılı belediye kriteri; %0 

“Hizmetleri zamanında sunmalı”, %0 “Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet 

sunmalı”, %46,9 “Kaliteli hizmet sunmalı”, %43,8 “İnsanlar, belediyede neler olup 

bittiğini açıkça görebilmeli, üstü kapalı işler olmamalı”, %9,4 “Belediye yöneticileri 

halkla sürekli iletişim halinde olmalı”, %0 “Fikrim yok” ve %0 “diğer” şeklindedir.  

Konya’da birinci başarılı belediye kriteri; %19,9 “Hizmetleri zamanında 

sunmalı”, %41,5 “Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı”, %10 “Kaliteli 

hizmet sunmalı”, %12,3 “İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, 

üstü kapalı işler olmamalı”, %13,7 “Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim 

halinde olmalı”, %1 “Fikrim yok” ve %1,6 “diğer” şeklindedir. İkinci başarılı 

belediye kriteri sıralamasına katılan toplam 111 kişi olmuştur. Bu sıralamaya göre 

ikinci başarılı belediye kriteri; %0,9 “Hizmetleri zamanında sunmalı”, %45,9 

“Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı”, %12,6 “Kaliteli hizmet sunmalı”, 
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%11,7 “İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, üstü kapalı işler 

olmamalı”, %25,2 “Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim halinde olmalı”, 

%0,9 “Fikrim yok” ve %2,7 “diğer” şeklindedir. Üçüncü başarılı belediye 

sıralamasına katılan toplam 62 kişi olmuştur. Ve son olarak üçüncü başarılı 

belediye kriteri; %1,6 “Hizmetleri zamanında sunmalı”, %0 “Ayrımcılık yapmadan, 

herkese hizmet sunmalı”, %59,7 “Kaliteli hizmet sunmalı”, %16,1 “İnsanlar, 

belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, üstü kapalı işler olmamalı”, %22,6 

“Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim halinde olmalı”, %0 “Fikrim yok” ve 

%0 “diğer” şeklindedir. 

İllere göre ilk üç tercih aşağıdaki gibidir. 

Manisa’da;  

1. Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı 

2. Kaliteli hizmet sunmalı 

3. İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, üstü kapalı işler 
olmamalı 

Konya’da; 

1. Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı 

2. Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim halinde olmalı 

3. Kaliteli hizmet sunmalı 

Tercih edilen bu ilk üç başarı kriterinin, anlamlı demografik verilere göre 

dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo-55: Başarılı Belediye Kriteri ve Cinsiyet 
   Başarılı Belediye Kadın Erkek TOPLAM 

  Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
 
  
  

Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet 
sunmalı 87 83,7 113 85 200 84,4 
Kaliteli hizmet sunmalı 13 12,5 10 7,5 23 9,7 
İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, üstü 
kapalı işler olmamalı 4 3,8 10 7,5 14 5,9 
TOPLAM 104 100 133 100 237 100 

Konya 
  
  

Ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet 
sunmalı 124 81,6 170 

82,
1 294 81,9 

Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim halinde olmalı 10 6,6 18 8,7 28 7,8 
Kaliteli hizmet sunmalı 18 11,8 19 9,2 37 10,3 
TOPLAM 152 100 207 100 359 100 

Manisa’da “ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı” seçeneği en önemli 

kriter olarak belirlenmiştir (%84,4). Bu kriteri tercih eden kadınların oranı %83,7 ve 

erkeklerin oranı %85’tir. Konya’da “ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet sunmalı” 

diyenlerin oranı %81,9’dur. Bu seçeneği tercih eden kadınların toplamdaki kadınlara 

oranı %81,6’dır. Bu seçeneği birinci sıraya koyan erkeklerin, toplamdaki erkeklere 

oranı ise %82,1’dir. Görüldüğü üzere iki ilde de büyükşehir belediyesinin başarılı 

sayılması için en önemli kriter, objektif bir hizmet sunumudur. İki ilde, ikinci ve 

üçüncü kriterlerde farklılaşma söz konusu olmuştur. Manisa’da kaliteli hizmet 

sunumu ve şeffaf yönetim anlayışı istenmiş, Konya’da ise yine kaliteli hizmet 

sunumu ve güçlü iletişimin olduğu bir belediye yönetim anlayışı istenmiştir.  

Tablo-56: Başarılı Belediye Kriteri ve İlçe 

  
 Başarılı 
Belediye 

Ayrımcılık 
yapmadan, 

herkese 
hizmet 

sunmalı 

Kaliteli 
hizmet 
sunmalı 

İnsanlar, 
belediyede 
neler olup 
bittiğini 
açıkça 

görebilmeli, 
üstü kapalı 

işler 
olmamalı 

Belediye 
yöneticileri 

halkla sürekli 
iletişim halinde 

olmalı TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Salihli 75 37,5 11 47,9 7 50     93 39,2 
Turgutlu 56 28 3 13 5 35,8     64 27 
Şehzadeler 58 29 6 26,1 1 7,1     65 27,4 
Yunus Emre 11 5,5 3 13 1 7,1     15 6,4 
TOPLAM 200 100 23 100 14 100     237 100 

 
 
 
 
Konya 
  
  

Doğanhisar 44 15 3 8,1     4 14,3 51 14,2 
Akşehir 87 29,6 12 32,4     11 39,3 110 30,7 
Sarayönü 37 12,6 8 21,6     1 3,6 46 12,8 
Seydişehir 56 19 2 5,4     6 21,4 64 17,8 
Çumra 45 15,3 11 29,8     4 14,3 60 16,7 
Kulu 25 8,5 1 2,7     2 7,1 28 7,8 
TOPLAM 294 100 37 100     28 100 359 100 
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Başarılı belediyenin en önemli kriteri olarak belirlenen “ayrımcılık yapmadan, 

herkese hizmet sunulmalı” seçeneğinin en çok kabul gördüğü ilçe Manisa’da 

Salihli’dir (%37,5). Konya’da aynı kriteri yoğun bir şekilde tercih edenlerin 

bulunduğu ilçe ise Akşehir’dir (%29,6). Konya’nın en az katılımlı ve en uzak ilçesi 

olan Kulu’nun %50’den fazlası ayrımcılık yapılmadan hizmet sunulmasını istemiştir. 

Tablo-57: Başarılı Belediye Kriteri ve Yaş 

   Başarılı Belediye 
Orta Yaş Altı 

(18-35) 
Orta Yaş 
(36-55) 

Orta Yaş 
Üstü (56+) TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Ayrımcılık yapmadan, 
herkes hizmet sunmalı 134 81,2 55 90,2 11 100 200 84,4 
Kaliteli hizmet sunmalı 20 12,1 3 4,9 0 0 23 9,7 
İnsanlar, belediyede neler olup 
bittiğini açıkça görebilmeli, üstü 
kapalı işler olmamalı 11 6,7 3 4,9 0 0 14 5,9 
TOPLAM 165 100 61 100 11 100 237 100 

Konya 
  
  

Ayrımcılık yapmadan, 
herkes hizmet sunmalı 124 80 112 81,8 58 86,6 294 81,9 
Belediye yöneticileri halkla 
sürekli iletişim halinde olmalı 14 9,1 10 7,3 4 6 28 7,8 
Kaliteli hizmet sunmalı 17 10,9 15 10,9 5 7,4 37 10,3 
TOPLAM 155 100 137 100 67 100 359 100 

Manisa’da başarılı bir belediye için belirlenen ilk üç seçenek ile yaş ilişkisine 

bakıldığında, ayrımcılık olmadan hizmet sunulmasını isteyen en yüksek oranın orta 

yaş altı gruba ait olduğu görülmektedir (%81,2). Orta yaş üstü grupta sıralama 

yapanların tamamı, ayrımcılık olmamasını talep etmiştir. Konya’da ayrımcılık 

olmasını istemeyenlerin yoğunlaştığı yaş grubu, orta yaş altı ve orta yaş gruplarıdır 

(%80 ve %81,8). 

Tablo-58: Başarılı Belediye Kriteri ve Eğitim 

   Başarılı Belediye 
Düşük 
Eğitim Orta Eğitim 

Yüksek 
Eğitim TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Ayrımcılık yapmadan, 
herkes hizmet sunmalı 32 94,2 104 88,9 64 74,4 200 84,4 
Kaliteli hizmet sunmalı 1 2,9 9 7,7 13 15,1 23 9,7 
İnsanlar, belediyede neler olup 
bittiğini açıkça görebilmeli, üstü 
kapalı işler olmamalı 1 2,9 4 3,4 9 10,5 14 5,9 
TOPLAM 34 100 117 100 86 100 237 100 

 
 

Konya 
  
  

Ayrımcılık yapmadan, 
herkes hizmet sunmalı 75 89,3 151 81,2 68 76,4 294 81,9 
Belediye yöneticileri halkla 
sürekli iletişim halinde olmalı 5 5,9 18 9,7 5 5,6 28 7,8 
Kaliteli hizmet sunmalı 4 4,8 17 9,1 16 18 37 10,3 
TOPLAM 84 100 186 100 89 100 359 100 
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Başarılı belediye için belirlenen kriterler ve bunları belirleyenlerin eğitim 

dağılımlarına bakıldığında, Manisa’da “ayrımcılık yapmadan, herkese hizmet 

sunmalı” diyenlerin en çok orta eğitim düzeyinde yoğunlaştıkları (%88,9) 

görülmektedir. Konya’da bu seçeneği tercih edenlerin en çok yine orta eğitim 

düzeyindekiler arasından %81,2’lik bir orana sahip oldukları görülmektedir. Yüksek 

eğitimlilerin iki ilde de, başarılı bir belediyeden beklentisi objektif hizmet 

sunulmasıdır.  

Tablo-59: Başarılı Belediye Kriteri ve Meslek 

  
 Başarılı 
Belediye 

Ayrımcılık 
yapmadan, 

herkes 
hizmet 

sunmalı 

Kaliteli 
hizmet 

sunmalı 

İnsanlar, 
belediyede 
neler olup 
bittiğini 
açıkça 

görebilmeli, 
üstü kapalı 

işler 
olmamalı 

Belediye 
yöneticileri 

halkla 
sürekli 
iletişim 
halinde 
olmalı TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 
 
 
 
 
 
Manisa 
  
  
  
 
  
  
  

Memur 14 7 1 4,3 0 0     15 6,3 
İşçi 45 22,5 4 17,5 1 7,1     50 21,1 

Çiftçi 0 0 0 0 0 0     0 0 
İşsiz 9 4,5 1 4,3 0 0     10 4,2 
Öğrenci 36 18 8 34,8 6 42,9     50 21,1 
Esnaf 43 21,5 3 13 2 14,3     48 20,2 
Akademik 
Personel 1 0,5 0 0 0 0     1 0,5 
Ev Hanımı 15 7,5 1 4,3 1 7,1     17 7,2 
Emekli 13 6,5 0 0 0 0     13 5,5 
Serbest 9 4,5 1 4,3 1 7,1     11 4,6 
Diğer 15 7,5 4 17,5 3 21,5     22 9,3 
TOPLAM 200 100 23 100 14 100     237 100 

 
 
 
 
 
 
 
Konya 
  
  
  
  
  
  
  

Memur 9 3,1 1 2,7     2 7,1 12 3,3 
İşçi 40 13,6 3 8,1     3 10,7 46 12,8 
Çiftçi 5 1,7 2 5,4     0 0 7 1,9 
İşsiz 5 1,7 2 5,4     0 0 7 1,9 
Öğrenci 21 7,1 4 10,8     4 14,3 29 8,1 
Esnaf 105 35,7 15 40,6     10 35,7 130 36,2 

Akademik 
Personel 0 0 0 0     0 0 0 0 

Ev Hanımı 44 15 2 5,4     2 7,1 48 13,4 
Emekli 46 15,6 3 8,1     5 17,9 54 15,1 
Serbest 4 1,4 5 13,5     1 3,6 10 2,8 
Diğer 15 5,1 0 0     1 3,6 16 4,5 
TOPLAM 294 100 37 100     28 100 359 100 

Başarılı belediye profilinde ilk üç kriteri belirleyen katılımcıların mesleki 

dağılımı yukarıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. Buna göre Manisa’da 

ayrımcılık yapılmadan hizmet sunulmasını isteyenlerin en çok işçiler (%22,5) ve 

esnaflar (%21,5) olduğu ve diğer iki kriterde ise öğrencilerin ön plana çıktığı 



183 

 

görülmektedir (%34,8 ve %42,9). Konya’da ayrımcılık yapılmadan hizmet 

sunulmasını isteyenlerin en yoğun olduğu meslek grubu, esnaflardır ( %35,7). Bu 

seçeneği tercih edenlerin yoğunlaştığı diğer iki grup emekliler ve ev hanımlarıdır. 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında, hizmet sunumunda ayrımcılık istemeyenlerin 

yoğun olduğu meslek gruplarının iki ilde de farklılaştığı belirtilmelidir.  

Katılımcılara, büyükşehir belediyelerinin mevcut durumları ile ilgili 

vatandaşların algısını ortaya koymak adına seçenekler sunulmuş ve bunlar arasından 

ilk üçünü sıralamaları istenmiştir. Bu seçenekler; “büyükşehir belediyeleri çok büyük 

yatırımlar yapabiliyorlar”, “kentin sorunlarını büyükşehir belediyesi, ilçe 

belediyesine göre daha hızlı çözebilir”, “büyükşehir belediyelerinde kaynak israfı 

çok fazladır. Doğru harcamalar yapılmıyor”, “büyükşehir belediyesinde “iyi 

yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar”, “hizmet sunarken vatandaşlar arasında 

ayrımcılık yapıyorlar”, “büyükşehir belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken 

ayrımcılık yapıyorlar”, “büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi 

geçinmiyor”, “büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini 

sormuyor”, “başarılı hizmet sunuyorlar”, “şehrin gelişmesine büyük katkıları var” ve 

“diğer” şeklindedir.  

Manisa’da birinci yargı için 506 kişi sıralama yapmıştır. Buna göre yukarıda 

verilen seçenekler arasından en çok katıldıkları birici yargı; %23,3 “büyükşehir 

belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyor”, %17 “kentin sorunlarını büyükşehir 

belediyesi, ilçe belediyesine göre daha hızlı çözebilir”, %8,5 “büyükşehir 

belediyelerinde kaynak israfı çok fazladır. Doğru harcamalar yapılmıyor”, %9,3 

“büyükşehir belediyesinde “iyi yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar”, %9,7 

“hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar”, %3,4 “büyükşehir 

belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar”, %1,2 

“büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi geçinmiyor”, %3 

“büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar”, 

%4 “başarılı hizmet sunuyorlar”, %5,3 “şehrin gelişmesine büyük katkıları var” ve 

%15,4 “diğer” şeklindedir. Tercih edilmesi istenen ikinci seçenek için 296 kişi 

sıralama yapmıştır. Bunlar için en çok katıldıkları ikinci yargı; %0,7 “büyükşehir 



184 

 

belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyorlar”, %15,9 “kentin sorunlarını 

büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesine göre daha hızlı çözebilir”, %7,4 “büyükşehir 

belediyelerinde kaynak israfı çok fazladır. Doğru harcamalar yapılmıyor”, %8,4 

“büyükşehir belediyesinde “iyi yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar”, %13,2 

“hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar”, %11,5 “büyükşehir 

belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar”, %5,1 

“büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi geçinmiyor”, %8,4 

“büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar”, 

%22,3 “başarılı hizmet sunuyorlar”, %6,4 “şehrin gelişmesine büyük katkıları var” 

ve %0,7 “diğer” şeklindedir. Tercih edilmesi istenen üçüncü seçenek için 253 kişi 

sıralama yapmıştır. Bunlar için en çok katıldıkları üçüncü yargı; %1,6 “büyükşehir 

belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyorlar”, %0 “kentin sorunlarını büyükşehir 

belediyesi, ilçe belediyesine göre daha hızlı çözebilir”, %3,6 “büyükşehir 

belediyelerinde kaynak israfı çok fazladır. Doğru harcamalar yapılmıyor”, %3,2 

“büyükşehir belediyesinde “iyi yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar”, %4 

“hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar”, %5,9 “büyükşehir 

belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar”, %5,9 

“büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi geçinmiyor”, %22,9 

“büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar”, 

%7,5 “başarılı hizmet sunuyorlar”, %37,5 “şehrin gelişmesine büyük katkıları var” 

ve %7,9 “diğer” şeklindedir. 

Konya’da birinci yargı için 708 kişi sıralama yapmıştır. Buna göre yukarıda 

verilen seçenekler arasından en çok katıldıkları birici yargı; %18,9 “büyükşehir 

belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyor”, %13,8 “kentin sorunlarını büyükşehir 

belediyesi, ilçe belediyesine göre daha hızlı çözebilir”, %16,7 “büyükşehir 

belediyelerinde kaynak israfı çok fazladır. Doğru harcamalar yapılmıyor”, %7,5 

“büyükşehir belediyesinde “iyi yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar”, %10,5 

“hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar”, %6,4 “büyükşehir 

belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar”, %1,4 

“büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi geçinmiyor”, %5,6 
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“büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar”, 

%2,5 “başarılı hizmet sunuyorlar”, %2,3 “şehrin gelişmesine büyük katkıları var” ve 

%14,4 “diğer” şeklindedir. Tercih edilmesi istenen ikinci seçenek için 404 kişi 

sıralama yapmıştır. Bunlar için en çok katıldıkları ikinci yargı; %0 “büyükşehir 

belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyor”, %14,4 “kentin sorunlarını büyükşehir 

belediyesi, ilçe belediyesine göre daha hızlı çözebilir”, %7,7 “büyükşehir 

belediyelerinde kaynak israfı çok fazladır. Doğru harcamalar yapılmıyor”, %14,1 

“büyükşehir belediyesinde “iyi yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar”, %18,8 

“hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar”, %18,8 “büyükşehir 

belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar”, %2,2 

“büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi geçinmiyor”, %9,4 

“büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar”, 

%9,2 “başarılı hizmet sunuyorlar”, %4 “şehrin gelişmesine büyük katkıları var” ve 

%1,5 “diğer” şeklindedir. Tercih edilmesi istenen üçüncü seçenek için 336 kişi 

sıralama yapmıştır. Bunlar için en çok katıldıkları üçüncü yargı; %0,9 “büyükşehir 

belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyor”, %0,3 “kentin sorunlarını büyükşehir 

belediyesi, ilçe belediyesine göre daha hızlı çözebilir”, %2,1 “büyükşehir 

belediyelerinde kaynak israfı çok fazladır. Doğru harcamalar yapılmıyor”, %4,5 

“büyükşehir belediyesinde “iyi yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar”, %13,7 

“hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar”, %15,2 “büyükşehir 

belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar”, %4,8 

“büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi geçinmiyor”, %30,1 

“büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar”, 

%6,3 “başarılı hizmet sunuyorlar”, %19,6 “şehrin gelişmesine büyük katkıları var” 

ve %2,7 “diğer” şeklindedir. 

Büyükşehir belediyesine yönelik mevcut tutumun illere göre tercih edilen ilk 

üç sıralaması aşağıdaki gibidir. 

Manisa’da;  

1. Büyükşehir belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyor 



186 

 

2. Başarılı hizmet sunuyorlar 

3. Şehrin gelişmesine büyük katkıları var 

Konya’da; 

1. Büyükşehir belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyor 

2. Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık 
yapıyorlar 

3. Büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini 
sormuyorlar 

Tercih edilen bu ilk üç mevcut tutumun, anlamlı demografik verilere göre 

dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Konya ve Manisa illerinde birinci sıraya konulan seçenek dışında diğer 

seçenekler farklılaşmıştır. Manisa’da; (118 kişi) “Büyükşehir belediyeleri çok büyük 

yatırımlar yapabiliyor”, (66 kişi) “Başarılı hizmet sunuyorlar”, (95 kişi) “Şehrin 

gelişmesine büyük katkıları var” ifadeleri ilk üçü oluşturmaktadır. Konya’da ise (134 

kişi) “Büyükşehir belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyor”, (76 kişi) (burada 

belirtilmesi gereken, “hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar” 

seçeneğini tercih edenler de 76 kişidir, fakat bu seçeneğin burada verilmemesinin 

sebebi, kümülatif yüzde olarak tercih edilenin %73,8, edilmeyenin ise %55 oranına 

sahip olmasıdır) “Büyükşehir belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken 

ayrımcılık yapıyorlar”, (101 kişi) “Büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka 

ne düşündüklerini sormuyorlar” seçenekleri ilk üç durum tespiti olarak tercih 

edilmiştir. Burada göze çarpan, Manisa’da büyükşehir belediye algısının olumlu bir 

görünüme sahip olmasıdır. Buna karşın Konya’da yatırımların yapıldığı fakat 

objektif ve katılımcı olunmadığı düşünülmektedir.  
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Tablo-60: Büyükşehir Belediyesine Yönelik Mevcut Tutum ve Cinsiyet 

   BŞB’ye Yönelik Tutum Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Büyükşehir belediyeleri çok 
büyük yatırımlar yapabiliyor 42 37,2 76 45,8 118 42,3 

Başarılı hizmet sunuyorlar 28 24,8 38 22,9 66 23,6 

Şehrin gelişmesine büyük katkıları var 43 38 52 31,3 95 34,1 

TOPLAM 113 100 166 100 279 100 

Konya 
 
  
  

Büyükşehir belediyeleri çok 
büyük yatırımlar yapabiliyor 46 41,1 88 44,2 134 43,1 

Büyükşehir belediyeleri ilçe belediyelerine 
yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar 30 26,8 46 23,1 76 24,4 
Büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında 
halka ne düşündüklerini sormuyorlar 36 32,1 65 32,7 101 32,5 

TOPLAM 112 100 199 100 311 100 

Yukarıdaki tabloda büyükşehir belediyelerinin mevcut durumlarını ortaya 

koymak adına verilen cevaplar ve bunların cinsiyet dağılımı iki il için de ayrı ayrı 

verilmiştir. Manisa’da büyükşehir belediyelerinin çok büyük yatırımlar yaptıklarını 

söyleyen kadınların oranı %37,2 ve erkeklerin oranı %45,8’dir. Konya’da büyükşehir 

belediyelerinin çok büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen ve sıralamaya katılan 

toplam kadınlar ve erkekler arasında kadınların oranı %41,1 ve erkeklerin oranı 

%44,2’dir. Konya’da sıralamada 3. sıraya yerleştirilen “Büyükşehir belediyeleri, 

hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar” ifadesini destekleyen 

erkeklerin sayısı kadınların sayısının neredeyse iki katıdır. Ankete katılan erkeklerin, 

kadınlara oranla, mevcut durumda katılımcı yönetim anlayışının olmamasından daha 

fazla rahatsız oldukları sonucuna varılabilir.  
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Tablo-61: Büyükşehir Belediyesine Yönelik Mevcut Tutum ve İlçe 

  

 BŞB’ye 
Yönelik 
Tutum 

Büyükşehir 
belediyeleri 
çok büyük 
yatırımlar 

yapabiliyor 

Başarılı 
hizmet 

sunuyorlar 

Şehrin 
gelişmesine 

büyük 
katkıları 

var 

Büyükşehir 
belediyeleri 

ilçe 
belediyelerine 

yatırım 
yaparken 
ayrımcılık 
yapıyorlar 

Büyükşehir 
belediyeleri, 

hizmetler 
hakkında 
halka ne 

düşündüklerini 
sormuyorlar TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Salihli 29 24,6 12 18,2 20 21,1         61 21,9 

Turgutlu 22 18,6 12 18,2 20 21,1         54 19,3 

Şehzadeler 51 43,2 32 48,5 39 41         122 43,7 

Yunus Emre 16 13,6 10 15,1 16 16,8         42 15,1 
TOPLAM 118 100 66 100 95 100         279 100 

 
 
 
 
Konya 
  
  
  

Doğanhisar 16 11,9         7 9,2 7 6,9 30 9,6 

Akşehir 37 27,6         35 46,1 46 45,5 118 37,9 

Sarayönü 22 16,4         11 14,5 12 11,9 45 14,5 
Seydişehir 23 17,2         9 11,8 14 13,9 46 14,8 
Çumra 23 17,2         9 11,8 17 16,9 49 15,8 
Kulu 13 9,7         5 6,6 5 4,9 23 7,4 
TOPLAM 134 100         76 100 101 100 311 100 

Katılımcıların mevcut belediye algısı ve ilçelere göre dağılımına bakıldığında, 

Manisa’da büyük yatırımlar yapılabildiğini söyleyenlerin yoğun olduğu ilçe 

Şehzadeler ilçesidir (%43,2). Diğer iki olumlu yargının da en yüksek olduğu ilçe 

yine Şehzadeler ilçesidir. Konya’da büyük yatırımlar yapılabildiğini söyleyenlerin en 

yoğun olduğu ilçe Akşehir ilçesidir (%27,6). Fakat diğer ilçeler arasındaki oranların 

da bir birine yakın olduğu gözden kaçmamalıdır. Olumsuz yargıların yüksek olduğu 

ilçe ise yine Akşehir’dir.  

Araştırmaya katılan vatandaşların yukarıda verilen analizler doğrultusunda, 

büyükşehir belediyelerinden hizmet sunumunda kendi düşüncelerinin de alınmasını 

istedikleri görülmektedir. Buradan hareketle, etkinlik ve katılımı birlikte 

istemektedirler. Buna paralel olarak, hizmet sunarken ayrımcılık yapmayan 

belediyeyi en başarılı buldukları sonucu da elde edilmiştir. Büyükşehir belediyelerine 

yönelik mevcut düşünceleri ise, BŞB’lerin çok büyük yatırımlar yapan etkin bir 

birim olarak farklılaşması yönündedir.    
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3.5.1.5. 6360 Sayılı Kanun ve Vatandaşların Değerlendirmeleri 

6360 sayılı Kanun, yerel yönetim dengelerini doğrudan etkileyen önemli bir 

içeriğe sahiptir. Kanun’un içeriği daha önce birinci ve ikinci bölümlerde ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. 6360 Sayılı Kanun öncesi de büyükşehir belediyesi olan ve 

Kanun ile birlikte etki ve görev alanı genişleyen Konya ili ve Kanun sonrasında 

büyükşehir belediyesi statüsü kazanan Manisa ilindeki vatandaşlara, bu Kanun ile 

ilgili çeşitli sorular yöneltilmiştir. Yöneltilen bu sorular ve verilen cevaplardan elde 

edilen bulgular, anlamlı bulunan demografik verilerle çapraz tablolar oluşturularak 

analiz edilmiştir. Bu başlık altında ele alınan bulgular, şu şekilde sıralanmaktadır: 

-Belde belediyesinin kapatılması ve mahalle/köy değişimine bakış 

-6360 Sayılı Kanun’un getirdikleri hakkında bilgi 

Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, vatandaşların 6360 Sayılı 

Kanun’a yönelik bilgi ve tutum düzeyinin ortaya konulması planlanmıştır.  

Tablo-62: Belde Belediyesinin Kapatılması ve Mahalle/Köy Değişimine Bakış 

İl Mahalle/Köy Değişimine Bakış Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
 
 
 
 
Manisa 
  
  

Daha iyi oldu, çünkü beldemize, köyümüze, 
mahallemize birçok yeni hizmet gelmeye başladı 128 25,3 25,3 

Değişen pek bir şey olmadı 77 15,2 40,5 

Kötü oldu, belediyemiz kapandı/ 
köydük mahalle yaptılar, hizmet 
gelecek dediler ama gelmedi 

154 30,5 63,0 

Fikrim yok 147 29,0 100,0 
TOPLAM 506 100,0  

 
 
 
 
Konya 
 

Daha iyi oldu, çünkü beldemize, köyümüze, 
mahallemize birçok yeni hizmet gelmeye başladı 108 15,3 15,3 

Değişen pek bir şey olmadı 137 19,4 34,6 

Kötü oldu, belediyemiz kapandı/ 
köydük mahalle yaptılar, hizmet 
gelecek dediler ama gelmedi 

353 49,8 70,2 

Fikrim yok 110 15,5 100,0 
TOPLAM 708 100,0  

İlk olarak belde belediyesi/eski köy muhtarlığının bulunduğu dönem ve şimdiki 

dönemi kıyaslamaları istenen katılımcıların Manisa’da en çok “kötü oldu, hizmet 

gelmedi” seçeneğini tercih ettiği görülmektedir (%30,5). Fakat buna ek olarak 

dönemler arasındaki farkı henüz anlayamayanların, özetle “fikrim yok” diyenlerin 

oranı da azımsanmayacak kadar çoktur (%29). Konya’da, belde belediyesi/eski köy 
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muhtarlığının bulunduğu dönem ve şimdiki dönemi kıyaslamaları istenen 

katılımcıların, %49,8 gibi yüksek bir oranla Manisa’da olduğu gibi, en çok “kötü 

oldu, hizmet gelmedi” seçeneğini tercih ettiği görülmektedir. İkinci olarak ise 

“değişen bir şey olmadı” cevabını verenlerin %19,4’lük oranları dikkat çekmektedir. 

Daha iyi olduğunu düşünenlerin (%15,3) ve bu konuda fikri olmayanların (%15,5) 

oranları bir birine çok yakındır.  

Katılımcılara, büyükşehir belediyeleri ile ilgili 6360 sayılı Kanun’un getirmiş 

olduğu ve 5 yıl sonra devreye girecek vergi, harç, katılım payları ve izinler hakkında 

bilgilerinin olup olmadığı sorulmuştur. Ve bilgilerinin olduğu ilk üç seçeneği tercih 

etmeleri istenmiştir. Bu seçenekler; “Emlak vergileri hakkında var”, “Çöp vergisi 

hakkında var”, “Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları 

hakkında var”, “İmar izinleri hakkında var”, “Hayır, bilmiyorum” ve “Diğer” 

şeklindedir.  

Manisa’da, 506 kişi yukarıda verilen seçenekler doğrultusunda en iyi bildikleri 

değişiklikler için birinci sıralamaya katılmıştır. Buna göre en çok bilinen birinci 

bilgi; %27,1 “Emlak vergileri hakkında var”, %2 “Çöp vergisi hakkında var”, %6,1 

“Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları hakkında var”, %2,6 

“İmar izinleri hakkında var”, %58,7 “Hayır, bilmiyorum” ve %3,6 “Diğer” 

şeklindedir. En iyi bildikleri değişiklikler için ikinci sıralamaya katılan 107 kişi 

olmuştur. Buna göre en çok bilinen ikinci bilgi; %0 “Emlak vergileri hakkında var”, 

%92,5 “Çöp vergisi hakkında var”, %0,9 “Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için 

ödenecek katılım payları hakkında var”, %2,8 “İmar izinleri hakkında var”, %1,9 

“Hayır, bilmiyorum” ve %1,9 “Diğer” şeklindedir. En iyi bildikleri değişiklikler için 

üçüncü sıralamaya katılan 81 kişi olmuştur. Buna göre en çok bilinen üçüncü bilgi; 

%0 “Emlak vergileri hakkında var”, %0 “Çöp vergisi hakkında var”, %91,4 “Yol, 

kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları hakkında var”, %7,4 “İmar 

izinleri hakkında var”, %1,2 “Hayır, bilmiyorum” ve %0 “Diğer” şeklindedir.  

Konya’da, 708 kişi yukarıda verilen seçenekler doğrultusunda en iyi bildikleri 

değişiklikler için birinci sıralamaya katılmıştır. Buna göre en çok bilinen birinci 
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bilgi; %27,4 “Emlak vergileri hakkında var”, %2,7 “Çöp vergisi hakkında var”, %2,5 

“Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları hakkında var”, %1,3 

“İmar izinleri hakkında var”, %59,6 “Hayır, bilmiyorum” ve %36,5 “Diğer” 

şeklindedir. En iyi bildikleri değişiklikler için ikinci sıralamaya katılan 155 kişi 

olmuştur. Buna göre en çok bilinen ikinci bilgi; %0 “Emlak vergileri hakkında var”, 

%85,2 “Çöp vergisi hakkında var”, %7,7 “Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için 

ödenecek katılım payları hakkında var”, %3,2 “İmar izinleri hakkında var”, %1,9 

“Hayır, bilmiyorum” ve %1,9 “Diğer” şeklindedir. En iyi bildikleri değişiklikler için 

üçüncü sıralamaya katılan 127 kişi olmuştur. Buna göre en çok bilinen üçüncü 

bilgi; %0 “Emlak vergileri hakkında var”, %0 “Çöp vergisi hakkında var”, %92,9 

“Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları hakkında var”, %6,3 

“İmar izinleri hakkında var”, %0,8 “Hayır, bilmiyorum” ve %0 “Diğer” şeklindedir.  

6360 Sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler hakkındaki bilgi düzeyinin illere göre 

ilk üç sıralaması aşağıdaki gibidir. 

Manisa’da;  

1. Hayır, bilmiyorum 

2. Çöp vergisi hakkında var 

3. Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları hakkında var 

Konya’da; 

1. Hayır, bilmiyorum 

2. Çöp vergisi hakkında var 

3. Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları hakkında var 

Tercih edilen bu ilk üç bilgi düzeyinin, anlamlı demografik verilere göre 

dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo-63: 6360 Sayılı Kanun’un Getirdikleri Hakkındaki Bilgi (İlk Üç) ve Cinsiyet 

   6360 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi Kadın Erkek TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  

Hayır, bilmiyorum 130 69,9 167 58,9 297 63,2 
Çöp vergisi hakkında var 33 17,7 66 23,2 99 21,1 
Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için 
ödenecek katılım payları hakkında var 23 12,4 51 17,9 74 15,7 
TOPLAM 186 100 284 100 470 100 

Konya 
 
  
  

Hayır, bilmiyorum 172 68 250 59,8 422 62,8 
Çöp vergisi hakkında var 43 17 89 21,3 132 19,6 
Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için 
ödenecek katılım payları hakkında var 38 15 79 18,9 118 17,6 
TOPLAM 253 100 418 100 672 100 

Manisa’da, en çok tercih edilen ilk üç seçenek; “hayır bilmiyorum” (137 kişi), 

“çöp vergisi hakkında var” (99 kişi), “Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek 

katılım payları hakkında var” (74 kişi) şeklindedir. Bu cevapları veren katılımcıların 

cinsiyet dağılımına bakıldığında, sıralama yapan toplam kadın katılımcılar içinde en 

yüksek oranla %69,9’u “hayır, bilmiyorum” cevabını vermiştir. Sıralamaya katılan 

erkeklerin ise %58,9’u “hayır, bilmiyorum” cevabını vermiştir. Diğer iki seçeneği 

tercih edenlerin oranları erkek ve kadınlar arasında benzerlik göstermektedir.  

Konya’da,  en çok tercih edilen ilk üç seçenek; “hayır bilmiyorum” (422 kişi), 

“çöp vergisi hakkında var” (132 kişi), “Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için 

ödenecek katılım payları hakkında var” (118 kişi) şeklindedir. Böylece, farklı 

oranlarda da olsa iki ilde de ilk üç sıralamanın aynı olduğu anlaşılmaktadır. 

Konya’da, sıralamaya katılan toplam kadın katılımcının %68’i ve erkeklerin %59,8’i 

“hayır bilmiyorum” cevabını vermiştir. Çöp vergisi ve yol kanalizasyon ve su 

tesisleri için ödenecek katılım paylarından haberdar olanların erkek ve kadın dağılım 

oranları bir birine yakın ve düşük oranlardadır.  
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Tablo-64: 6360 Sayılı Kanun’un Getirdikleri Hakkındaki Bilgi (İlk Üç) ve İlçe 

  

 6360 Sayılı 
Kanun 
Hakkında 
Bilgi 

Hayır, 
bilmiyorum 

Çöp vergisi 
hakkında 

var 

Yol, kanalizasyon 
ve su tesisleri için 
ödenecek katılım 
payları hakkında 

var TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Manisa 
  
  
  

Salihli 96 32,3 26 26,3 23 31,1 145 30,8 
Turgutlu 87 29,3 22 22,2 16 21,6 125 26,6 
Şehzadeler 89 30 40 40,4 26 35,1 155 33 
Yunus Emre 25 8,4 11 11,1 9 12,2 45 9,6 
TOPLAM 297 100 99 100 74 100 470 100 

Konya 
  
  
  
  
  

Doğanhisar 55 13 20 15,2 18 15,3 93 13,8 
Akşehir 126 29,9 48 36,3 44 36,8 218 32,5 
Sarayönü 57 13,5 20 15,2 16 13,7 93 13,8 
Seydişehir 64 15,1 28 21,2 26 22,2 118 17,6 
Çumra 97 23 9 6,8 7 6 113 16,8 
Kulu 23 5,5 7 5,3 7 6 37 5,5 
TOPLAM 422 100 132 100 118 100 672 100 

Katılımcılara, büyükşehir belediyeleri ile ilgili 6360 Sayılı Kanun’un getirmiş 

olduğu ve 5 yıl sonra devreye girecek vergi, harç, katılım payları ve izinler hakkında 

bilgilerinin olup olmadığı ve ilçelere göre dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

Manisa’da, “hayır bilmiyorum” diyenlerin en çok (%32,3) Salihli ilçesinden 

oldukları görülmektedir. Çöp vergisinden (%40,4) ve yol, kanalizasyon ve su tesisleri 

için ödenecek katılım paylarından (%35,1) haberdar olanların ise en çok Şehzadeler 

ilçesinden oldukları görülmektedir.  

Konya’da, “hayır bilmiyorum” diyenler, en çok (%29,9) Akşehir ilçesindendir. 

Çumra ilçesinde, toplamda 113 kişinin 97’si her hangi bir bilgiye sahip olmadığını 

ifade etmiştir. Bu sayı, köklü bir değişimi beraberinde getiren bir durumda, bu 

ilçedeki vatandaşların ciddi bir bölümünün bilgilendirilmediği sonucuna 

götürebilmektedir.  

Yukarıdaki tablolardan çıkan sonuçlara göre, 6360 Sayılı Kanun sonrası belde 

belediyesinin/eski köy muhtarlığının bulunduğu dönem ile şimdiki dönem 

kıyaslandığında; Manisa’da daha henüz net bir yargının oluşmadığı, fakat eğilimin 

olumsuz yönde ağır bastığı görülmektedir. Konya’da durumun daha netlik kazandığı 

ve yüksek oranda olumsuz bir yargının hakim olduğu anlaşılmaktadır. Vatandaşların 

bütün hayatını derinden etkileyecek, ekonomik yükümlülükler konusunda bilgisinin 

olmadığı görülmektedir. Bu durumun, demokrasi ve etkinlik açısından ve Kanun’un 
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etkileri açısından görünümü çok düşündürücüdür. Daha önceki bölümde verilen 

eleştirilerin haklılık paylarının yüksek olduğu fakat vatandaşlar açısından yeni 

durumun henüz idrak edilmediği düşünülmektedir.  

3.5.2. Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 6360 Sayılı Kanun 

Büyükşehir belediye meclis üyelerine yönelik yapılan alan araştırmasının 

sonuçları, bu kısımda ele alınmıştır. Öncelikle demografik verilere yer verilmiştir. 

Demografik veriler ve yöneltilen sorulara verilen cevaplar, çapraz tablolarla 

belirlenen başlıklar altında sunulmuştur.  

3.5.2.1. Demografik Veriler 

Ankete katılan büyükşehir belediye meclis üyelerine ilişkin demografik 

bulgulardan önce incelenen il ve ilçelere göre dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo-65: Meclis Üyelerinin İlçelere Göre Dağılımı 

İl  Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde İl  Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Karapınar 4 12,5 12,5  

 

 

 

 

 

 

Manisa 

Akhisar 3 10,7 10,7 

Kadınhanı 4 12,5 25,0 Soma 3 10,7 21,4 

Seydişehir 6 18,8 43,8 Saruhanlı 4 14,3 35,7 

Ilgın 3 9,4 53,1 Demirci 1 3,6 39,3 

Meram 2 6,3 59,4 Turgutlu 1 3,6 42,9 

Çumra 1 3,1 62,5 Yunusemre 4 14,3 57,1 

Selçuklu 1 3,1 65,6 Ahmetli 1 3,6 60,7 

Ereğli 2 6,3 71,9 Kırkağaç 2 7,1 67,9 

Yunak 1 3,1 75,0 Gördes 2 7,1 75,0 

Beyşehir 2 6,3 81,3 Gölmarmara 1 3,6 78,6 

Emirgazi 2 6,3 87,5 Salihli 1 3,6 82,1 

Akşehir 1 3,1 90,6 Selendi 1 3,6 85,7 

Tuzlukçu 2 6,3 96,9 Şehzadeler 2 7,1 92,9 

Doğanhisar 1 3,1 100,0 Alaşehir 1 3,6 96,4 

TOPLAM 32 100,0 
 

Köprübaşı 1 3,6 100,0 

    TOPLAM 28 100,0 
 

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere toplamda 60 kişinin 32’si Konya’dan, 28’i 

ise Manisa’dan katılmıştır. Konya’da en çok katılım 6 kişi (ilçeden temsil edilen BŞ 
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meclis üyelerinin tamamı) ile Seydişehir ilçesindendir (%18,8). Kadınhanı (%12,5), 

Karapınar (%12,5) ve Emirgazi (%6,3) ilçelerinde büyükşehirde meclis üyesi olarak 

görev yapan tüm üyelere ulaşılmıştır (toplam 10 kişi). Diğer ilçelerde ise ankete 

katılım, var olan üye sayılara göre düşüktür. Manisa’da, 17 ilçenin 15’ine ulaşılarak 

ciddi bir temsil oranı yakalanmıştır. En çok katılım 4 kişi ile Saruhanlı (%14,3) ve 

Yunusemre (%14,3) ilçelerine aittir. Konya’nın aksine Manisa’daki hiçbir ilçede, 

büyükşehir belediyesinde meclis üyesi olarak görev yapan meclis üyelerinin 

tamamına ulaşılamamıştır. İki ilde de hiç katılımın olmadığı ilçeler Konya’da; 

Ahırlı, Akören, Altıntekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Derbent, Derebucak, 

Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karatay, Kulu, Sarayönü, Taşkent, 

Yalıhüyük, Manisa’da; Kula, Sarıgöl ilçeleridir. 

Tablo-66: Meclis Üyelerinin Görev Dağılımı 
İl  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya 
Belediye Başkanı 7 21,9 21,9 

Meclis Üyesi 25 78,1 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 
Belediye Başkanı 10 35,7 35,7 

Meclis Üyesi 18 64,3 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Ankete katılanlara ilişkin demografik bulgulardan ilki görevdir. 

Büyükşehirlerde, ilçelerin belediye başkanları büyükşehir belediye meclislerinin 

doğal üyesi konumundadır. Bu sebeple hem büyükşehir belediye meclis üyesi olan 

ilçe belediye başkanları ve diğer meclis üyelerinden ankete katılım sağlamaları 

istenmiştir. Konya’da, 31 ilçe belediye başkanından 7’sine ulaşılmıştır. Ankete 

katılan toplam meclis üyesi sayısına göre bu oran %21,9’dur. En çok katılım diğer 

meclis üyelerinden olmuştur. Manisa’da 17 ilçe belediye başkanından 10’una 

ulaşılmış ve ankete katılanların %35,7’sini oluşturmuşlardır. İlçe belediye 

başkanlarının katılım oranı Manisa’da, Konya’dan daha yüksektir. İki ilde de 

büyükşehir belediye başkanları ile görüşme sağlanamamıştır.  
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Tablo-67: Meclis Üyelerinin Parti Dağılımı 
İl  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya 

AKP 16 50,0 50,0 
MHP 14 43,8 93,8 
CHP 2 6,3 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

AKP 24 85,7 85,7 
MHP 1 3,6 89,3 
CHP 3 10,7 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Ankete katılan meclis üyelerinin partilere göre dağılımı yukarıdaki tabloda 

verilmiştir. Konya’da 4 partiden büyükşehir belediye meclis üyesi bulunmaktadır 

(AKP, MHP, CHP, BDP). Manisa’da, 3 partiden meclis üyesi bulunmaktadır (AKP, 

MHP, CHP). Konya’da, bu dört partiden üçünü temsil eden meclis üyelerine 

ulaşılmıştır. En çok katılım %50 ile AKP’li üyelerden oluşmuş gibi görünse de 

mecliste temsil edilen AKP’li üye sayısının (110 kişi) sadece %14,5’ine ulaşılmıştır. 

%100 katılım CHP’den sağlanmıştır. MHP ise 15 üyeden 14 üye ile katılım 

sağlamıştır. Manisa’da bütün partilerden katılımcı bulunmaktadır.  Burada da katılım 

sağlayan AKP’li üyelerin sayısı, diğerlerine oranla bir hayli yüksektir (%85,7). Üye 

sayısına bakarak en az katılım MHP’den sağlanmıştır (%3,6). Toplamda büyükşehir 

belediye meclisinde 35 üyesi bulunan MHP’nin bu düşük katılımı, büyükşehir 

belediye başkanlığının da kendisinde olmasına rağmen anlamlandırılamamıştır.  

Tablo-68: Meclis Üyelerinin Cinsiyet Dağılımı 
İl  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya Erkek 32 100,0 100,0 

Manisa 
Erkek 26 92,9 92,9 
Kadın 2 7,1 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Katılımcılara ait demografik verilerinden biri de cinsiyet olgusudur. Buna göre 

Konya’da 6 kadın büyükşehir belediye meclis üyesinden hiç biri katılım 

sağlamamıştır. Bütün katılımcılar erkeklerden oluşmaktadır. Manisa’da ise 5 kadın 

büyükşehir belediye meclis üyesinden 2’sine ulaşılmıştır. Kadınların, bu iki ilde de 

yeterli derecede temsil edilmediği de ayrıca belirtilmelidir. Araştırmanın ilerleyen 
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kısımlarında yapılacak olan çapraz tablolarda, kadın katılımın yeterli düzeyde 

olmamasından dolayı cinsiyet dağılımı göz önünde bulundurulamamıştır.  

Tablo-69: Meclis Üyelerinin Yaş Dağılımı 
İl  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya 

26-35 2 6,3 6,3 
36-45 10 31,3 37,5 

46-55 16 50,0 87,5 
56+ 4 12,5 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

26-35 1 3,6 3,6 
36-45 9 32,1 35,7 

46-55 15 53,6 89,3 
56+ 3 10,7 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Katılımcıların yaş bilgilerine bakıldığında, en çok katılım Konya için %50 ile 

46-55 yaş aralığındadır. Orta yaş altı olarak görülen 26-35 yaş aralığında sadece iki 

üye bulunmaktadır. Manisa’da da en çok katılım 46-55 yaş aralığındadır. 26-35 yaş 

arası katılım sağlayan sadece 1 kişi vardır. İki ilde de genel olarak, orta yaş 

düzeyinde katılımcı ile görüşme sağlanmıştır.  

Tablo-70: Meclis Üyelerinin Eğitim Dağılımı 

İl  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya 

Ortaokul 3 9,4 9,4 
Lise 14 43,8 53,1 
Lisans 13 40,6 93,8 
Lisansüstü 2 6,3 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Ortaokul 1 3,6 3,6 
Lise 9 32,1 35,7 

Lisans 18 64,3 100,0 

 TOPLAM 28 100,0  

Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında, Konya’da, %43,8 ile en yüksek 

oranın lise mezunu meclis üyelerine ait olduğu görülmektedir. Lisans düzeyi eğitime 

sahip olan meclis üyelerinin sayısı da diğer düzeylere göre yüksektir. Manisa’da, 28 

meclis üyesinin %64’ü lisans düzeyi eğitime sahiptir. İki ilde de katılımcılar 

açısından eğitim düzeyleri yüksek görünmektedir.  
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Tablo-71: Meclis Üyelerinin Meslek Dağılımı 
İl  

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
İl  

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Diş Hekimi 1 3,1 3,1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manisa 

Mühendis 5 17,9 17,9 
Mühendis 4 12,5 15,6 Çiftçi 2 7,1 25,0 

Çiftçi 5 15,6 31,3 Öğretmen 1 3,6 28,6 
Öğretmen 2 6,3 37,5 Avukat 4 14,3 42,9 
Avukat 1 3,1 40,6 Esnaf 2 7,1 50,0 

Emekli 5 15,6 56,3 
Serbest 
Meslek 5 17,9 67,9 

Eczacı 1 3,1 59,4 Mali 
Müşavir 1 3,6 71,4 

Esnaf 5 15,6 75,0 Müteahhit 2 7,1 78,6 
Serbest 
Meslek 2 6,3 81,3 İş Adamı 3 10,7 89,3 

Mali 
Müşavir 1 3,1 84,4 Doktor 2 7,1 96,4 

Gazeteci 1 3,1 87,5 Kamu 
Sektörü 1 3,6 100,0 

Veteriner 1 3,1 90,6 TOPLAM 28 100,0  
Mimar 3 9,4 100,0     
TOPLAM 32 100,0      

Katılımcıların mesleklerine ait demografik veriler yukarıdaki tabloda ayrıntılı 

olarak verilmiştir. Buna göre Konya’daki katılımcıların en yoğun olduğu meslekler, 

%15,6 oranında çiftçiler, emekliler ve esnaflardır. İkinci olarak ise %12,5 ile 

mühendisler gelmektedir. Manisa’daki katılımcıların en yoğun olduğu meslekler, 

%17,9 oranında mühendisler ve serbest meslek sahipleridir. İkinci olarak ise %14,3 

ile avukatlar gelmektedir. İki ile ait meslek dağılımlarında çeşitliliğin çok olduğu 

görülmektedir.  

Tablo-72: Meclis Üyelerinin Görevlerindeki Dönemsel Dağılım 
İl  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya 

1.Dönem 25 78,1 78,1 
2. Dönem 5 15,6 93,8 
3. Dönem 2 6,3 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 1.Dönem 28 100,0 100,0 

Konya’da büyükşehir belediye yönetiminin 6360 Sayılı Kanun öncesinde de 

var olması sebebiyle, büyükşehir belediye meclis üyelerinin dönemsel olarak daha 

önceden de tecrübeli olan katılımcıları bulunmaktadır. Genel olarak 1. Dönem 

(%78,1) ağırlıklı olmakla beraber, 2. (%15,6) ve 3. dönem (%6,3) görev yapan 

katılımcılar da dikkat çekmektedir. Manisa’nın, yeni büyükşehir belediyesi olması 

sebebiyle bütün meclis üyelerinin dönemsel deneyimi ilktir.  
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Tablo-73: Meclis Üyelerinin Komisyonlardaki Görev Dağılımı 
İl  

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Çevre ve Sağlık Komisyonu 2 6,3 6,3 
Ulaşım Komisyonu 1 3,1 9,4 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu 2 6,3 15,6 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 1 3,1 18,8 

 Yok 26 81,3 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Çevre ve Sağlık Komisyonu 4 14,3 14,3 
Trafik ve Ulaşım Komisyonu 2 7,1 21,4 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu  1 3,6 25,0 
Plan ve Bütçe Komisyonu 1 3,6 28,6 
Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu 1 3,6 100,0 
Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu 2 7,1 92,9 
Hukuk ve Tarifeler Komisyonu 1 3,6 96,4 

 Yok 16 57,1 85,7 
TOPLAM 28 100,0  

Katılımcıların komisyon üyeliklerine bakıldığında, Konya’da; “Çevre ve Sağlık 

Komisyonu (5 üye)”, “Ulaşım Komisyonu (6 üye)”, “İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu (5 üye)”, “Plan ve Bütçe Komisyonu (5 üye)”, “Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonu (5 üye)”, “Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu (5 

üye)”, “Tarımsal Kalkınma Komisyonu (5 üye)”, “Kent Ekonomisi ve Meslek 

Odaları Komisyonu (5 üye)”, “Engelsiz Şehir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu (5 

üye)” şeklinde 9 komisyon ve 46 üye bulunmaktadır. Bunlardan sadece dört 

tanesinde görevli olan meclis üyelerine ulaşılmıştır. Genellikle komisyon üyesi 

olmayanların katılımı yüksektir (%81,3).  

Manisa’daki komisyonlar; “İmar ve Bayındırlık Komisyonu (7 üye)”, “Plan ve 

Bütçe Komisyonu (7 üye)”, “Çevre ve Sağlık Komisyonu (7 üye)”, “Trafik ve 

Ulaşım Komisyonu (7 üye)”, “Eğitim-Kültür-Gençlik-Spor Komisyonu (7 üye)”, 

“Hukuk ve Tarifeler Komisyonu (7 üye)”, “AB ve Dış İlişkiler Komisyonu (7 üye)”, 

“Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu (7 üye)”, “Tarım Hayvancılık ve Orman 

Komisyonu (7 üye)”, “Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu (7 

üye)”, “Turizm ve Sanat Komisyonu (7 üye)”, “Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme 

Komisyonu (7 üye) şeklinde toplamda 12 komisyon ve 84 üye bulunmaktadır. Meclis 

üyelerinin bir kısmının farklı birçok komisyonda aynı anda görev almasından dolayı, 

komisyon üyeliği sayısı yüksek görünmektedir. Manisa’da komisyonlardaki çeşitlilik 

ve neredeyse toplumu ilgilendiren her konuda oluşturulmuş bir komisyonun varlığı 

dikkat çekmekte ve olumlu yorumlanabilecek bir durum olarak 
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değerlendirilmektedir. Toplamda 12 komisyondan 7’sinde görevli meclis üyesi 

çalışmaya katılım sağlamıştır. Katılımcıların %57,1’i ise herhangi bir komisyona üye 

değildir.   

Komisyonlardaki katılımcıların illere ve partilere göre dağılımları: 

Konya’da; Çevre ve Sağlık, Trafik ve Ulaşım ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu üyelerinin tamamı AKP’den, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi 

iki kişinin biri AKP ve bir diğeri MHP’dendir. Toplamda komisyon üyesi 6 

katılımcının hiçbiri CHP’den değildir.  

 Manisa’da: Çevre ve Sağlık, Trafik ve Ulaşım, İmar ve Bayındırlık, Plan ve 

Bütçe, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Engelliler ve Kadın Sorunları ve 

Hukuk ve Tarifeler Komisyonu üyesi toplam 12 katılımcının tamamı AKP’dendir. 

Konya’da olduğu gibi Manisa’da da CHP’den herhangi bir komisyon üyesi 

bulunmamaktadır. MHP’li tek katılımcının da herhangi bir komisyonun üyesi 

olmadığı görülmektedir.  

3.5.2.2. Katılım  

Araştırmanın büyükşehir belediye meclis üyeliği boyutunda öncelikle, meclis 

üyelerine yerel katılımla ilgili yöneltilen sorular ve verilen cevaplardan elde edilen 

bulgular, anlamlı bulunan demografik verilerle çapraz tablolar oluşturularak analiz 

edilmiştir. Bu başlık altında ele alınan bulgular, şu şekilde sıralanmaktadır: 

- Kentsel katılım durumu 

- Katılımcı STK’ların hangileri olduğu 

- Alınan kararlarda STK’ların etkisi 

- BŞB meclis üyelerinin doğrudan seçilmesine yönelik görüşler 

- Mecliste muhalefet üyelerinin etkinlik durumu 

-Temsilde yeterlilik düzeyi 

- Kararların katılımcı/müzakereci bir ortamda alınma durumu 
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- Meclis üyesi olmanın önemi 

Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, BŞB meclis üyelerinin 

katılım düzeyinin ortaya konulması planlanmıştır.  

Tablo-74: Kentsel Katılım 
İl Kentsel Katılım 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Halka Yönelik bütün etkinliklere katılırım 21 67,7 67,7 
Halka yönelik organizasyonlar yapılmasında aktif rol alırım 4 12,9 80,6 
Halkla bire bir ya da toplu görüşmeler yaparım 4 12,9 93,5 
Komisyonlar aracılığıyla halka ulaşırım 1 3,2 96,8 
Diğer 2 3,2 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Halka Yönelik bütün etkinliklere katılırım 10 35,7 35,7 

Halka yönelik organizasyonlar yapılmasında aktif 
rol alırım 10 35,7 71,4 

Halkla bire bir ya da toplu görüşmeler yaparım 6 21,4 92,9 
Halkla iletişim için zamanım olmuyor 1 3,6 96,4 
Diğer 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Yerel katılımın meclis üyeleri açısından bir değerlendirmesini yapmak adına 

üyelere ilk olarak, kentsel-toplumsal etkinliklere katılım durumları sorulmuştur. 

Konya’da, katılımcıların %67,7’si, bütün etkinliklere katılım sağladığını belirtmiştir. 

Ağırlıkla, etkinlikleri organize eden değil, organize edilenlere katılım sağlayan bir 

profil çizmektedirler. Manisa’da, meclis üyelerinin hem etkinlikler organize etme 

(%35,7), hem de tüm etkinliklere katılma (%35,7) açısından eşitlik sergilediği 

görülmektedir. Ayrıca komisyonlar aracılığıyla halka ulaşan herhangi bir 

katılımcının olmadığı da dikkat çekmektedir.  
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Tablo-75: Kentsel Katılım ve Görev 

   Kentsel Katılım 
Belediye 
Başkanı Meclis Üyesi TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  

Halka yönelik bütün etkinliklere katılırım 7 100 14 56 21 65,7 
Halka yönelik organizasyonlar yapılmasında aktif rol 
alırım 0 0 4 16 4 12,5 
Halkla bire bir ya da toplu görüşmeler yaparım 0 0 4 16 4 12,5 
Komisyonlar aracılığıyla halka ulaşırım 0 0 1 4 1 3,1 
Halkla iletişim için zamanım olmuyor 0 0 0 0 0 0 
Diğer 0 0 2 8 2 6,2 
TOPLAM 7 100 25 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  
  

Halka yönelik bütün etkinliklere katılırım 6 60 4 22,3 10 35,7 
Halka yönelik organizasyonlar yapılmasında 
aktif rol alırım 3 30 7 38,9 10 35,7 
Halkla bire bir ya da toplu görüşmeler yaparım 1 10 5 27,8 6 21,4 
Komisyonlar aracılığıyla halka ulaşırım 0 0 0 0 0 0 
Halkla iletişim için zamanım olmuyor 0 0 1 5,5 1 3,6 
Diğer 0 0 1 5,5 1 3,6 
TOPLAM 10 100 18 100 28 100 

Katılımcıların, kentsel toplumsal etkinliklere katılım durumları ve görevleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, belediye başkanları açısından benzeşme görülürken, 

meclis üyeleri açısından Konya ve Manisa’da farklılaşma bulunmaktadır. Belediye 

başkanlarının Konya’da %100 ve Manisa’da %60’ı halka yönelik bütün etkinliklere 

katıldığını belirtmiştir. Meclis üyelerinin ise Konya’da %56’sı ve Manisa’da sadece 

%22,3’ü, halka yönelik bütün etkinliklere katıldığını belirtmiştir. Manisa’da meclis 

üyelerinin %38,9’u kendilerini organizasyonlar için bizzat düzenleyici konumda 

görmektedir. Komisyonlar aracılığıyla halkala iletişime geçen iki ilde de sadece bir 

tane katılımcının olması, komisyonların halk ile doğrudan bir köprüsünün 

olmadığının bir göstergesi sayılabilir.  
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Tablo-76: Kentsel Katılım ve Parti 
   Kentsel Katılım AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 
 
 
 
 
Konya 
 
 
 
 
 
  
  

Halka yönelik bütün 
etkinliklere katılırım 11 68,7 9 64,4 1 50 21 65,7 
Halka yönelik organizasyonlar 
yapılmasında aktif rol alırım 1 6,3 2 14,3 1 50 4 12,5 
Halkla bire bir ya da toplu 
görüşmeler yaparım 3 18,7 1 7,1 0 0 4 12,5 
Komisyonlar aracılığıyla halka 
ulaşırım 0 0 1 7,1 0 0 1 3,1 
Halkla iletişim için zamanım 
olmuyor 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diğer 1 6,3 1 7,1 0 0 2 6,2 
TOPLAM 16 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  
  
  

Halka yönelik bütün 
etkinliklere katılırım 10 41,7 0 0 0 0 10 35,7 
Halka yönelik organizasyonlar 
yapılmasında aktif rol alırım 9 37,5 0  0 1 33,4 10 35,7 

Halkla bire bir ya da toplu 
görüşmeler yaparım 4 16,6 1 100 1 33,3 6 21,4 
Komisyonlar aracılığıyla halka 
ulaşırım 0 0 0 0 0 0 0 0 
Halkla iletişim için zamanım 
olmuyor 1 4,2 0 0 0 0 1 3,6 
Diğer 0 0 0 0 1 33,3 1 3,6 
TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 

Katılımcıların, kentsel toplumsal etkinliklere katılım durumları ve partileri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, illere göre partilerin farklı tutumları olduğu 

görülmektedir. AKP’lilerin Konya’da %68,7’si ve Manisa’da %41,7’si, halka 

yönelik bütün etkinliklere katıldığını belirtmiştir. Manisa’da %37,5 oranında AKP’li 

de halka yönelik organizasyonlarda aktif rol aldığını ifade etmiştir. İki ildeki tüm 

partiler içinde, halkla iletişim kurmaya vakti olmadığını söyleyen tek katılımcı da 

Manisa’daki AKP’li bir BŞB meclis üyesidir. MHP’lilerin Konya’da %64,4’ü halka 

yönelik bütün etkinliklere katıldığını belirtmiştir. Manisa’da MHP’den olan tek 

katılımcı, halkla birebir görüşme yaptığını ifade etmiştir. Komisyonlar aracılığıyla 

halka ulaşan tek katılımcının da Konya’dan MHP’li bir büyükşehir belediye meclis 

üyesi olduğu belirtilmelidir. CHP’lilerin Konya’da %50’si bütün etkinliklere 

katılmakta, diğer %50’si ise organizasyonların yapılmasında aktif olarak rol 

almaktadır. Manisa’da ise CHP’de toplam 3 katılımcıdan hiç biri, halka yönelik 

bütün etkinliklere katıldığını belirtmemiştir. Bunun yerine, daha katılımcı bir 

anlayışla, hem organizasyonlara katılan hem de halkla birebir görüşmeler yaparak 

onlara ulaşan bir izlenim sergilemektedirler.  
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Tablo-77: Katılımcı STK 
İl Katılımcı STK 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 
 

 
 
 
 

Sendikalar 6 18,8 18,8 
Dernekler 3 9,4 28,1 
Vakıflar 4 12,5 40,6 
Çeşitli Meslek Kuruluşları 
(Odalar) 12 37,5 78,1 
Hiçbiri 7 21,9 100 
TOPLAM 32 100  

Manisa 
 
 
 

Vakıflar 1 3,6 3,6 
Düşünce kuruluşları 3 10,7 14,3 
Çeşitli Meslek Kuruluşları 
(Odalar) 24 85,7 100 
TOPLAM 28 100  

Katılımcılara, belediye meclisinde alınan kararlarda hangi sivil toplum 

kuruluşlarının katılımcı olduğu sorulmuş ve “Sendikalar”, “Dernekler”, “Vakıflar”, 

“Düşünce Kuruluşları”, “Çeşitli Meslek Kuruluşları (Odalar)” ve “Hiçbiri” 

seçenekleri sunulmuştur. Bu seçenekler içinden Konya’da,  kararlara en çok müdahil 

olan STK’nın, %37,5 oranında Çeşitli Meslek Kuruluşları (Odalar) olduğu 

belirtilmiştir. Konya’da düşünce kuruluşlarını tercih eden herhangi bir meclis üyesi 

olmamıştır. Dikkat çeken bir diğer bulgu ise, katılımcıların %21,9’nun herhangi bir 

STK’yı katılımcı görmemiş olmasıdır. Manisa’da da en çok katılım sağlayan STK, 

%85,7 oranında yine Çeşitli Meslek Kuruluşları (Odalar) olarak tercih edilmiştir. 

Konya’nın aksine Manisa’da, en çok katılım sağlayan STK’lar arasında sendikalar ve 

dernekler yer almamıştır. Buna rağmen Manisa’da Konya’nın aksine ise, meclis 

üyelerinin, en az bir STK’yı katılımcı buldukları da sonucuna ulaşılmıştır. Yine 

Manisa’da, Konya’nın aksine, düşünce kuruluşlarını da katılımcı bulan büyükşehir 

belediye meclis üyeleri bulunmaktadır.  
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Tablo-78: Katılımcı STK ve Görev 

   Katılımcı STK 
Belediye 
Başkanı 

Meclis 
Üyesi TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  

Sendikalar 1 14,3 5 20 6 19 
Dernekler 1 14,3 2 8 3 9,4 
Vakıflar 1 14,3 3 12 4 13 
Düşünce Kuruluşları 0 0 0 0 0 0 
Çeşitli Meslek Kuruluşları 
(Odalar) 3 42,8 9 36 12 38 
Hiçbiri 1 14,3 6 24 7 22 
TOPLAM 7 100 25 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  
  

Sendikalar 0 0 0 0 0 0 
Dernekler 0 0 0 0 0 0 
Vakıflar 0 0 1 5,6 1 3,6 
Düşünce Kuruluşları 1 10 2 11,1 3 11 
Çeşitli Meslek Kuruluşları 
(Odalar) 9 90 15 83,3 24 86 
Hiçbiri 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 10 100 18 100 28 100 

Katılımcıların, meclis toplantılarında daha çok hangi STK’ların katılımcı 

olduğu konusundaki düşünceleri ve görevleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, illere 

göre yüksek oranlara sahip seçenekler dışında farklılaşmalar görülmektedir.  

Belediye başkanlarının Konya’da %42,8’i ve Manisa’da %90’ı, çeşitli meslek 

kuruluşlarının yani odaların mecliste en katılımcı sivil toplum kuruluşu olduğunu 

belirtmiştir. Meclis üyelerinin Konya’da %36’sı ve Manisa’da %83,3’ü, aynı şekilde 

sivil toplum kuruluşları içinde mecliste, en katılımcı olarak meslek kuruluşlarını 

görmektedir. Konya’da, Manisa’dan farklı olarak gerek belediye başkanlarında 

gerekse salt meclis üyelerinde farklı STK’ları da katılımcı bulanların olduğu göze 

çarpmaktadır.  
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Tablo-79: Katılımcı STK ve Eğitim 
   Katılımcı STK Ortaokul Lise Lisans Lisansüstü TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  

Sendikalar 1 33,3 3 21,4 1 7,7 1 50 6 18,7 
Dernekler 1 33,3 2 14,3 0 0 0 0 3 9,4 
Vakıflar 0 0 2 14,3 2 15,4 0 0 4 12,5 
Düşünce Kuruluşları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çeşitli Meslek 
Kuruluşları (Odalar) 1 33,4 3 21,4 7 53,8 1 50 12 37,5 
Hiçbiri 0 0 4 28,6 3 23,1 0 0 7 21,9 
TOPLAM 3 100 14 100 13 100 2 100 32 100 

 
 
 
Manisa 
  
  
  
  

Sendikalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dernekler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vakıflar 0 0 0 0 1 5,6 0 0 1 3,6 
Düşünce Kuruluşları 0 0 0 0 3 16,7 0 0 3 10,7 
Çeşitli Meslek 
Kuruluşları (Odalar) 1 100 9 100 14 77,7 0 0 24 85,7 
Hiçbiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 1 100 9 100 18 100 0 0 28 100 

Katılımcıların, meclis toplantılarında daha çok hangi STK’ların katılımcı 

olduğu konusundaki düşünceleri ve eğitimleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, illere 

göre yine farklılaşmalar göze çarpmaktadır. Ortaokul düzeyinde eğitime sahip 

olanlar, Konya’da sendikaları, dernekleri ve meslek odalarını; Manisa’da ise sadece 

meslek odalarını katılımcı bulmaktadır. Lise düzeyinde eğitime sahip olanlar, 

Konya’da sendikaları, dernekleri, vakıfları ve meslek kuruluşlarını katılımcı 

bulurken, %28,6 oranında da hiçbirini katılımcı bulmamaktadır. Manisa’da ise, bu 

eğitim düzeyindeki katılımcılar %100 oranında, meslek kuruluşlarını katılımcı 

bulmaktadır. Lisans düzeyinde eğitime sahip olanlar, Konya’da sendikaları, vakıfları 

ve meslek kuruluşlarını katılımcı bulurken, %23,1 oranında hiçbirini katılımcı 

bulmamaktadır. Manisa’da ise, vakıfları, düşünce kuruluşlarını (hepsi lisans 

düzeyindekilerden) ve yüksek oranda meslek kuruluşlarını (%77,7) katılımcı 

bulmaktadırlar. İki ilde de, toplam iki lisansüstü eğitime sahip katılımcıdan biri 

sendikaları, diğeri ise meslek kuruluşlarını mecliste daha katılımcı bulmaktadır.    
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Tablo-80: Alınan Kararlarda STK’ların Etkisi 
İl STK Etkisi 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Kendileri ile ilgili bütün konularda 
görüşleri alınır 15 46,9 46,9 

Alınacak kararlar, dolaylı olarak da etkileyecek olsa 
görüşlerine başvurulur 4 12,5 59,4 

Hayır, kararları doğrudan etkileyecek bir katılımları söz 
konusu değildir 13 40,6 100,0 

TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Kendileri ile ilgili bütün konularda görüşleri alınır 2 7,1 7,1 
Alınacak kararlar, dolaylı olarak da 
etkileyecek olsa görüşlerine başvurulur 15 53,6 60,7 

Hayır, kararları doğrudan etkileyecek bir katılımları söz 
konusu değildir 11 39,3 100,0 

TOPLAM 28 100,0  

Büyükşehir belediye meclis üyelerine, aldıkları kararlarda STK’ları dahil edip 

etmediklerine yönelik bir soru yöneltilmiştir. Konya’daki katılımcıların %46,9’u, 

olumlu bir yaklaşımla “kendileri ile ilgili bütün konularda görüşleri alınır” cevabını 

vermişlerdir. Katılımcıların %40,6’sı ise, “hayır, kararları doğrudan etkileyecek bir 

katılımları söz konusu değildir” şeklinde olumsuz bir yaklaşım sergilemişlerdir. 

Manisa’da, Konya’dan farklı olarak %53,6’lık bir kesim, “Alınacak kararlar dolaylı 

olarak da etkileyecek olsa görüşlerine başvurulur” diyerek katılımcılığı aktif olmadan 

da desteklediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %39,3’ü, STK’ların kararları 

etkileyemediğini belirtmiştir. İki ile de bakıldığında, STK’lara yönelik ortak bir 

algının olmadığı görülmektedir.  

Tablo-81: Belediye Meclis Üyelerinin Doğrudan Seçilmesi  

İl BŞB Meclis Üyelerinin Seçimi Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Katılıyorum, halk doğrudan seçmelidir 24 75,0 75,0 

Katılmıyorum, şimdiki sistem iyidir 8 25,0 100,0 

TOPLAM 32 100,0 
 

Manisa 

Katılıyorum, halk doğrudan seçmelidir 21 75,0 75,0 

Katılmıyorum, şimdiki sistem iyidir 7 25,0 100,0 

TOPLAM 28 100,0 
 

Belediye meclis üyelerinin doğrudan vatandaşlar tarafından seçilmesi konusu, 

demokrasi açısından tartışılan konulardan biridir. Katılımcılara, büyükşehir belediye 

meclis üyelerinin doğrudan seçilmesinin iyi olup olmadığı sorulmuş ve cevap olarak; 

“katılıyorum, halk doğrudan seçmeli”, “katılmıyorum, şimdiki sistem iyidir”, “yorum 
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yapmak istemiyorum” ve “diğer” seçenekleri sunulmuştur. İki ilde de bu soruya, 

olumlu veya olumsuz şekilde mutlaka cevap verilmiş ve diğer, yorum yapmak 

istemiyorum seçeneklerini tercih eden herhangi bir katılımcı olmamıştır. Konya’da, 

%75 gibi ciddi bir oranla katılımcılar, meclis üyelerinin doğrudan halkın 

seçilmesinden yanadır.  Manisa’da da tutum, yine %75 ile halkın doğrudan seçmesi 

ile büyükşehir belediye meclislerinin kurulmasından yanadır. Belediye meclis 

üyelerinin, partilerinin gölgesinde değil de, kendi başlarına halkın önüne çıkmak 

istemesi, demokrasi açısından olumlu bir veridir.  

Katılımcılara, büyükşehir belediyelerinde var olan muhalefetin etkin bir 

görünüm sergileyip sergilemediği sorulmuş ve cevap olarak; “Evet, verimli 

tartışmalar oluyor”, “Hayır, muhalefet kararları engellemeye çalışıyor”, “yorum 

yapmak istemiyorum” ve “diğer” seçenekleri sunulmuştur. Konya’da bu seçenekler 

arasından %46,9 ile diğer seçeneği, en çok tercih edilen cevap olmuştur. Diğer 

seçeneğinin açılımı yapılacak olursa, bu seçeneği tercih eden bütün katılımcıların 

ortak düşüncesi “muhalefet olarak sayılarının az olmasından dolayı kararları 

etkileyememek” şeklindedir.  

Tablo-82: Muhalefetin Etkinliği 

İl Muhalefet Etkinliği Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, verimli tartışmalar oluyor 4 12,5 12,5 
Hayır, muhalefet kararları engellemeye 
çalışıyor 11 34,4 46,9 

Yorum yapmak istemiyorum 2 6,3 53,1 
Diğer 15 46,9 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet, verimli tartışmalar oluyor 5 17,9 17,9 
Hayır, muhalefet kararları 
engellemeye çalışıyor 20 71,4 89,3 

Yorum yapmak istemiyorum 1 3,6 92,9 
Diğer 2 7,1 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

%34,4 katılımcı ise muhalefetin kararları engellemek adına uğraş verdiğini 

düşünmektedir. Manisa’da, meclisteki ağırlıklı partili üyeler ve belediye başkanlığı 

arasındaki parti uyuşmazlığı da göz önünde bulundurularak, %71,4 katılımcı 

muhalefetin etkin olmadığı ve kararların alınmasının engellendiği yönünde fikir 

belirtmiştir. İki ilde de muhalefet ile ilgili olumlu yargıya sahip katılımcıların 
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sayısının çok düşük olması dikkat çekmektedir. Katılım açısından, demokratik 

birimler olması beklenen meclislerde muhalefetlerin etkin olmaması, çok sesli bir 

ortam olmadığını da göstermektedir.  

6360 Sayılı Kanun’un etkisiyle sorumluluk alanı genişleyen büyükşehir 

belediyelerinin genel olarak vatandaşların tamamını yeterince temsil edip etmedikleri 

sorulmuş ve cevaben; “Evet, kesinlikle temsil ediliyor”, “Hayır, köyler ve beldeler 

yeterince temsil edilmiyor”, “Hayır, ilçeler yeterince temsil edilmiyor”, “yorum 

yapmak istemiyorum” ve “diğer” seçenekleri sunulmuştur.  

Tablo-83: Temsilde Yeterlilik  

İl Temsilde Yeterlilik Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, kesinlikle temsil ediliyor 12 37,5 37,5 

Hayır, köyler ve beldeler yeterince 
temsil edilmiyor 12 37,5 75,0 

Hayır, ilçeler yeterince temsil edilmiyor 6 18,8 93,8 
Yorum yapmak istemiyorum 1 3,1 96,9 
Diğer 1 3,1 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet, kesinlikle temsil ediliyor 1 3,6 3,6 
Hayır, köyler ve beldeler yeterince 
temsil edilmiyor 21 75,0 78,6 

Hayır, ilçeler yeterince temsil edilmiyor 5 17,9 96,4 
Yorum yapmak istemiyorum 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Konya’da, katılımcılara ait iki yargının oranı da eşit çıkmıştır.  Bunlar; %37,5 

ile hem kesinlikle temsil edildiği söylenmiş, hem de yine aynı oranla temsiliyette 

köylerin ve beldelerin yeterince temsil edilmediği belirtilmiştir. Burada vurgulanması 

gereken nokta, tam olarak temsil konusunun genele yayılamadığı fakat kısmen de 

olsa varlığının bulunduğudur. Manisa’da ise %75 katılımcı, köylerin ve beldelerin 

yeterince temsil edilmediğini belirtmiştir. Bu ifade, iki zıt ifadeden daha yapıcıdır 

fakat büyükşehirler için uygulamada bütünlük sağlanması açısından olumsuz bir 

verdir.  

Katılımcılara, büyükşehir belediye meclislerinde karar alınırken yeterince 

katılımcı/müzakereci bir ortamın olup olmadığı sorulmuş ve cevap olarak; “evet, 

alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, yeterli tartışmalar yapılabiliyor”, “hayır, 
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oylama yapılıyor ve konuşulmadan kararlar geçiyor”, “fikrim yok” ve “diğer” 

seçenekleri sunulmuştur.  

Tablo-84: Kararlarda Katılımcı/Müzakereci Ortam  

İl Katılımcı/Müzakereci Ortam Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, 
yeterli tartışmalar yapılabiliyor 10 31,3 31,3 

Hayır, oylama yapılıyor ve 
konuşulmadan kararlar geçiyor 19 59,4 90,6 

Fikrim yok 2 6,3 96,9 
Diğer 1 3,1 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet, alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, 
yeterli tartışmalar yapılabiliyor 9 32,1 32,1 

Hayır, oylama yapılıyor ve 
konuşulmadan kararlar geçiyor 18 64,3 96,4 

Fikrim yok 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Konya’da, katılımcıların %59,4’ü, olumsuz bir yargı bildirmiş ve sadece 

oylamanın yapıldığı bir karar mekanizmasının varlığından bahsetmiştir. %31,3’lük 

bir kesim ise, katılımcı bir ortamın var olduğunu dile getirmiştir. Manisa’da, 

katılımcıların %64,3’ü yani yüksek bir oranı, Konya’da olduğu gibi katılımcı ve 

müzakereci bir karar alma mekanizmasının olmadığını, %32,1’i ise, olumlu bir tutum 

sergileyerek müzakereci/katılımcı uygulamaların var olduğunu belirtmiştir.   

Tablo-85: Kararlarda Katılımcı/Müzakereci Ortam ve Görev 

   Katılımcı/Müzakereci Ortam 
Belediye 
Başkanı Meclis Üyesi TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  

Evet, alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, yeterli 
tartışmalar yapılabiliyor 2 28,6 8 32 10 31,2 
Hayır, oylama yapılıyor ve 
konuşulmadan kararlar geçiyor 4 57,1 15 60 19 59,5 
Yorum yapmak istemiyorum 1 14,3 1 4 2 6,2 
Diğer 0 0 1 4 1 3,1 
TOPLAM 7 100 25 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  

Evet, alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, yeterli 
tartışmalar yapılabiliyor 3 30 6 33,3 9 32,1 
Hayır, oylama yapılıyor ve 
konuşulmadan kararlar geçiyor 6 60 12 66,7 18 64,3 
Yorum yapmak istemiyorum 1 10 0 0 1 3,6 
Diğer 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 10 100 18 100 28 100 

Katılımcıların, mecliste kararlar alınırken müzakereci/katılımcı bir ortamın var 

olup olmadığı konusundaki görüşleri ve görevleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, iki 
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ilde de benzer oranlarda aynı düşüncelerin olduğu görülmektedir. Belediye 

başkanlarının Konya’da %57,1’i ve Manisa’da %60’ı, katılımcı bir ortamın 

olmadığını, sadece oylama yapılarak kararların konuşulmadan geçirildiğini ifade 

etmiştir. Belediye meclis üyelerinin Konya’da %60’ı ve Manisa’da %66,7’si, yine 

aynı şekilde katılımcı bir ortamın olmadığını, sadece oylama yapılarak kararların 

konuşulmadan geçirildiğini belirtmiştir. Kararlar alınırken katılımcı ve müzakereci 

bir ortamın olduğunu belirten toplamda sadece 5 belediye başkanı ve 14 meclis üyesi 

bulunmaktadır. Bu veri de, büyükşehir belediye meclislerinin yeterince 

katılımcı/müzakereci bir ortamda kararlar almadığına bir gösterge sayılabilir. 

Tablo-86: Kararlarda Katılımcı/Müzakereci Ortam ve Parti 
   Katılımcı/Müzakereci Ortam AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  

Evet, alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, yeterli 
tartışmalar yapılabiliyor 10 62,5 0 0 0 0 10 31,2 
Hayır, oylama yapılıyor ve 
konuşulmadan kararlar geçiyor 5 31,3 14 100 0 0 19 59,5 
Yorum yapmak istemiyorum 0 0 0 0 2 100 2 6,2 
Diğer 1 6,2 0 0 0 0 1 3,1 
TOPLAM 16 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  

Evet, alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, yeterli 
tartışmalar yapılabiliyor 7 29,2 1 100 1 33,3 9 32,1 
Hayır, oylama yapılıyor ve 
konuşulmadan kararlar geçiyor 16 66,7 0 0 2 66,7 18 64,3 
Yorum yapmak istemiyorum 1 4,1 0 0 0 0 1 3,6 
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 

Katılımcıların, mecliste kararlar alınırken müzakereci/katılımcı bir ortamın var 

olup olmadığı konusundaki görüşleri ve partileri arasındaki ilişkiye bakıldığında, iki 

ilde partilerin farklı cevaplar verdiği görülmektedir. AKP’lilerin Konya’da %62,5’i, 

katılımcı/müzakereci bir ortam var derken, Manisa’da %66,7’si, 

katılımcı/müzakereci bir ortamın olmadığını belirtmiştir. MHP’lilerin Konya’da 

%100’ü, katılımcı/müzakereci bir ortamın olmadığını, Manisa’da ise %100’ü, 

katılımcı/müzakereci bir ortamın olduğunu ifade etmiştir. CHP’lilerin Konya’da 

%100’ü yorum yapmazken, Manisa’da %66,7’si, katılımcı/müzakereci bir ortamın 

olmadığını belirtmiştir. Bu durum, büyükşehir belediye başkanlarının partileri ile 

doğrudan ilişkilendirilebilir. 
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Katılımcılara, neden büyükşehir belediye meclis üyesi olduklarına, özetle 

neden önemli gördüklerine yönelik sorulan soruya cevap olarak; “Kent konusunda 

vatandaşları temsilen alınan kararlara dahil olmak”, “Demokratik bir yerel yönetim 

için katkı sağlamak”, “Demokrasinin okulu olan yerel yönetimlerde demokrasinin 

gelişimine katkı sağlamak”  ve “Diğer” seçenekleri sunulmuştur.  

Tablo-87: Meclis Üyesi Olmanın Önemi 
İl Meclis Üyesi Olmanın Önemi 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Kent konusunda yerel halkı temsilen 
alınan kararlara dahil olmak 17 53,1 53,1 

Demokratik bir yerel yönetim için katkı sağlamak 8 25,0 78,1 
Demokrasinin okulu olan yerel yönetimlerde 
demokrasinin gelişimine katkı sağlamak 4 12,5 90,6 

Diğer 3 9,4 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Kent konusunda yerel halkı temsilen 
alınan kararlara dahil olmak 12 42,9 42,9 

Demokratik bir yerel yönetim için katkı sağlamak 11 39,3 82,1 
Demokrasinin okulu olan yerel yönetimlerde 
demokrasinin gelişimine katkı sağlamak 4 14,3 96,4 

Diğer 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Konya’da, bu seçenekler arasından en çok tercih edilen %53,1 ile “Kent 

konusunda vatandaşları temsilen alınan kararlara dahil olmak” cevabı verilmiştir. Bu 

cevap doğrultusunda, araştırmaya katılan meclis üyelerinin göreve gelme isteklerinin 

altında, hem etkin, hem demokratik bir anlayışın yattığı görülmektedir. Manisa’da 

da, en çok tercih edilen seçenek, %42,9 ile “Kent konusunda yerel halkı temsilen 

alınan kararlara dahil olmak” şeklindedir. Konya’dan farklı olarak bu seçeneğe çok 

yakın bir yüzde ile (%39,3) “Demokratik bir yerel yönetim için katkı sağlamak” 

seçeneği de, önemli bir cevap niteliği taşımaktadır. Böylece iki ilde de katılımcı ve 

etkin bir büyükşehir belediye meclis üyesi profili çizilmiştir denilebilir.  

Katılım başlığı altında, BŞB meclis üyelerinin kentsel katılım konusunda 

kendilerini genellikle olumlu gördükleri ve belki de bu sebepten dolayı, halkın 

meclis üyelerini doğrudan seçmesi gerektiği düşüncesini çoğunlukla paylaştıkları 

görülmüştür. Mecliste, üyelerin dışında halkı temsilen etkili olabilecek STK’lardan 

en çok sürece dahil edilenin meslek odaları olduğu belirtilmiştir. STK’ların, meclis 

kararlarında dolaylı da olsa etkilerinin olduğu fikri meclis üyeleri arasında genel 
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kabul görmüştür. İki ilde de, muhalefetin mecliste etkin olamadığı düşünülmektedir. 

Bu duruma paralel olarak meclislerde katılımcı/müzakereci bir ortamın olmadığı 

belirtilmiştir. BŞB meclis üyeleri, ilerde genel olarak temsil sorunu yaşandığını kabul 

etmektedirler. Kendilerine yöneltilen meclis üyesi olmak neden önemlidir sorusuna 

vermiş oldukları “kent konusunda yerel halkı temsilen alınan kararlara dahil olmak” 

şeklindeki cevap da bu veriyi destekler niteliktedir. Elde edilen bütün bu bulgular 

doğrultusunda, meclis üyelerinin gözünden, BŞB’lerin yerel katılım konusunda çok 

başarılı olmadığı sonucuna varılmaktadır. Son veri doğrultusunda, BŞB meclis 

üyelerinin katılım sorununu çözmekte istekli olduğu düşüncesi de bir dereceye kadar 

düşünülmektedir. 

3.5.2.3. Etkinlik  

Bu başlık altında, meclis üyelerine yerel etkinlikle ilgili yöneltilen sorular ve 

verilen cevaplardan elde edilen bulgular, anlamlı bulunan demografik verilerle 

çapraz tablolar oluşturularak analiz edilmiştir. Bu başlık altında ele alınan bulgular, 

şu şekilde sıralanmaktadır: 

- En çok yapılan çalışmalar 

- En çok sunulan teklifler 

- BŞB’lerin denetlenmesiyle ilgili tercihler ve düşünceler 

- Mecliste etkinlik durumları 

- İlçe belediyelerinin güçlendirilmesi konusundaki düşünceler 

- Komisyonların etkinlik durumları 

Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, BŞB meclis üyelerinin 

etkinlik düzeyinin ortaya konulması planlanmıştır.  

İlk olarak katılımcılara, çeşitli seçenekler sunularak en çok çalışma yaptıkları 

konular sorulmuş ve ilk üçünü sıralamaları istenmiştir. Seçeneklerde “İmar”, “Çevre 

ve Sağlık”, “Eğitim”, “Kültür”, “Gençlik”, “Ulaşım”, “Bütçe ve Finans”, “Diğer” 

başlıkları sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda katılımcıların en çok birinci sırada 
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yaptıkları çalışma alanları sunulmuştur. İki ilde de en çok çalışmanın İmar 

konusunda yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Konya’da %62,5 ve Manisa’da %53,6). 

Konya’daki katılımcılara en çok ikinci çalışmalarının ne olduğu sorulmuş ve 15 kişi 

sıralama yapmamıştır. Onların dışında en çok yapılan çalışma, “çevre ve sağlık” 

alanında yapılmıştır (%34,4). Eğitim (%12,5) ve ulaşım (%6,3) seçilen diğer iki 

ikinci çalışma konusudur. Manisa’da, ikinci en çok çalışma konusunu 

cevaplamayanların sayısı 4’tür. Onların dışında en çok ikinci çalışma konusu %35,7 

ile eğitim çalışmalarıdır. Çevre ve sağlık (%21,4), kültürel (%14,3), gençlik (%10,7) 

ve ulaşım (%3,6) konuları da ikinci sırada tercih edilen çalışma alanlarıdır. 

Konya’da, en çok üçüncü çalışma konusuna cevap vermeyen 19 kişi bulunmaktadır. 

Kültürel çalışmalar %15,6 oranından en yüksek üçüncü çalışma alanı olmuştur. 

Eğitim (%12,5), gençlik (%3,1) ve ulaşım (%9,4)  diğer tercihlerdendir. Manisa’da 5 

kişi, en çok üçüncü çalışma konusuna cevap vermemiştir. Onun dışında %39,3 ile 

ulaşım en çok üçüncü çalışma konusu olarak tercih edilmiştir. Eğitim (%7,1), Kültür 

(%21,4), Gençlik (%7,1) ve Bütçe ve Finans (%7,1) diğer en çok yapılan çalışma 

konularıdır.  

Büyükşehir belediye meclis üyelerinin en çok yapmış olduğu çalışmaların 

illere göre ilk üç sıralaması aşağıdaki gibidir. 

Konya’da; 

1. İmar 

2. Çevre ve Sağlık 

3. Kültür 

Manisa’da;  

1. İmar 

2. Eğitim 

3. Ulaşım 

Yapılan en çok çalışma sıralamasında birinci sıraya konulan çalışma alanına 

yönelik tablo aşağıdaki gibidir.  
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Tablo-88: Yapılan En Çok Çalışma (Birinci) 
İl En Çok yapılan Çalışma Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya 

İmar 20 62,5 62,5 
Çevre ve Sağlık 2 6,3 68,8 
Ulaşım 2 6,3 75,0 
Bütçe ve Finans 3 9,4 84,4 
Diğer 5 15,6 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

İmar 15 53,6 53,6 
Çevre ve Sağlık 10 35,7 89,3 
Kültür 2 7,1 96,4 
Diğer 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Büyükşehir belediye meclis üyelerine, etkinlik düzeylerini ortaya koymak 

adına, en çok yapmış oldukları ilk üç çalışma alanı sorulmuştur. Seçenekler 

arasından Konya’da; İmar (%55,6), Çevre ve Sağlık (%30,6) ve Kültür (%13,8) 

konuları öne çıkmıştır. Manisa’da; İmar (%41,7), Eğitim (%27,8) ve Ulaşım (%30,5) 

sırasıyla ilk üç çalışma alanı olmuştur.  

Büyükşehir belediye meclis üyelerinin en çok teklif sunduğu alanların illere 

göre ilk üç sıralaması aşağıdaki gibidir. 

Konya’da; 

1. İmar 

2. Çevre ve Sağlık 

3. Altyapı 

Manisa’da;  

1. İmar 

2. Eğitim ve Kültür 

3. Altyapı 

Sunulan en çok teklif sıralamasında birinci sıraya konulan alanlara yönelik 

tablo aşağıdaki gibidir.  
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Tablo-89: Sunulan En Çok Teklif (Birinci) 
İl En Çok Sunulan Teklif  

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 
İmar 16 50 51,6 

Konya 

Çevre 2 6,2 58,1 
Eğitim ve Kültür 1 3,2 61,3 
Ulaşım 3 9,4 71 
Bütçe 3 9,4 80,6 
Diğer 7 21,8 96,8 
TOPLAM 32 100  

Manisa 
 
 
 
 
 

İmar 19 67,9 67,9 
Çevre 6 21,4 89,3 
Eğitim ve Kültür 1 3,6 92,9 
Altyapı 1 3,6 96,4 
Diğer 1 3,6 100 
TOPLAM 28 100  

Katılımcılara, bugüne kadar en çok teklif sundukları konular çeşitli seçenekler 

verilerek sorulmuş ve ilk üçü sıralamaları istenmiştir. Bu seçenekler; “İmar”, “Çevre 

ve Sağlık”, “Eğitim ve Kültür”, “Ulaşım”, “Bütçe”, Altyapı” ve “Diğer” şeklindedir. 

Konya’da en çok teklif sunulan birinci konu, %50 ile imar konusudur. Manisa’da da 

%67,9 ile en çok teklif sunulan konu, imardır. Konya’da, en çok ikinci teklif konusu 

için 21 kişi sıralama yapmamıştır. Onların dışında %15,6 ile en çok ikinci teklif 

sunulan konu çevre ve sağlıktır. Eğitim ve kültür (%9,4), ulaşım (%6,3) ve bütçe 

(%3,1) diğer ikinci en çok teklif sunulan konulardır. Manisa’da 2 kişi, en çok ikinci 

teklif için sıralama yapmamıştır. Onun dışında en çok ikinci teklif sunulan konu, 

%42,9 ile eğitim ve kültür konusudur. Çevre ve sağlık (%17,9), ulaşım (%25), bütçe 

(%3,6) ve altyapı (%3,6), ikinci en çok teklif sunulan diğer konulardır. Konya’da en 

çok üçüncü teklif sunma konusunda 22 kişi sıralamaya cevap vermemiştir. Onların 

dışında en çok üçüncü teklif sunulan konu %18,8 ile altyapıdır. İmar (%3,1), eğitim 

ve kültür (%6,3) ve ulaşım (%3,1) diğer en çok teklif sunulan üçüncü konulardır. 

Manisa’da en çok üçüncü teklif konusunda 3 kişi sıralama yapmamıştır. Onların 

dışında %50 ile en çok üçüncü teklif sunulan konu, altyapıdır. İmar (%3,6), eğitim ve 

kültür (%7,1), ulaşım (%21,4) ve bütçe (%7,1) diğer üçüncü en çok teklif sunulan 

konu başlıklarıdır. Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, verilen bütün 

seçeneklerde teklif sunulmuş olması, etkinlik açısından önemli bir veridir.  
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Tablo-90: Denetim Tercihleri 
İl Denetim Tercihleri 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Merkez tarafından hiç bir denetim yapılmamalıdır 5 15,6 15,6 
Hukuki denetim dışında hiçbir denetim yapılmamalıdır 8 25,0 40,6 
Mali denetim dışında hiçbir denetim yapılmamalıdır 1 3,1 43,8 

Kamuoyu/halk denetimi en etkili olandır 15 46,9 90,6 
Diğer 3 9,4 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Hukuki denetim dışında hiçbir denetim yapılmamalıdır 9 32,1 32,1 
Mali denetim dışında hiçbir denetim 
yapılmamalıdır 

11 39,3 71,4 

Siyasi denetim yeterlidir 4 14,3 85,7 
Kamuoyu/halk denetimi en etkili olandır 3 10,7 96,4 
Diğer 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Büyükşehir belediyelerinin denetimiyle ilgili, araştırmaya katılan meclis 

üyelerinin verdiği cevaplar yukarıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. 

Konya’da, %46,9 oranında katılımcı, eğer bir denetim yapılacaksa ve etkin olması 

bekleniyorsa bunun “kamuoyu/halk denetimi” ile olacağını düşünmektedir. İkinci 

olarak ise, hukuki denetimin en etkin yol olduğu düşünülmektedir (%25). Manisa’da 

%39,3 oranında katılımcı, en etkin denetim yolunun mali denetim olduğunu 

belirtmiştir. Manisa’da, Konya’dan farklı olarak siyasi denetimin olması gerektiğini 

düşünenler bulunmaktadır (%14,3). İki ilin ortak denetim anlayışı, hukuki denetim ve 

halk denetimi üzerinedir.  

Tablo-91: Merkezi Yönetimin Denetimine Bakış  
İl Merkezi Yönetim Denetimine Bakış 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Merkezi yönetim, belediyeleri daha çok denetlemeli 3 9,7 9,7 
Merkezi yönetim denetimi çok gereksizdir 4 12,9 22,6 
Merkezi yönetim belediyelerin standart geliştirmesine 
yardımcı olmalıdır 7 22,6 45,2 

Büyük yatırım kararlarında belediyeler merkezi yönetimin 
fikrine başvurmalıdır 3 9,7 54,8 

Büyükşehir belediyelerinin yetkileri çok 
arttı, merkezi yönetim mutlaka denetlemeli 
ve gözetim altında bulundurmalı 

15 45,2 100,0 

TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Merkezi yönetim, belediyeleri daha çok denetlemeli 1 3,6 3,6 
Merkezi yönetim denetimi çok gereksizdir 10 35,7 39,3 

Merkezi yönetim belediyelerin standart 
geliştirmesine yardımcı olmalıdır 

15 53,6 92,9 

Büyük yatırım kararlarında belediyeler merkezi yönetimin 
fikrine başvurmalıdır 1 3,6 96,4 

Büyükşehir belediyelerinin yetkileri çok arttı, merkezi 
yönetimin mutlaka denetlenmesi ve gözetim altında 
bulundurmalı 

1 3,6 100,0 

TOPLAM 28 100,0  
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Katılımcılara, büyükşehir belediyelerinin merkezi yönetim tarafından 

denetlenmesi konusundaki düşünceleri sorulmuş ve cevap olarak; “Merkezi yönetim, 

belediyeleri daha çok denetlemeli”, “Merkezi yönetim denetimi çok gereksizdir”, 

“Merkezi yönetim belediyelerin standart geliştirmesine yardımcı olmalıdır”, “Büyük 

yatırım kararlarında belediyeler merkezi yönetimin fikrine başvurmalıdır”, 

“Büyükşehir belediyelerinin yetkileri çok arttı, merkezi yönetimin mutlaka 

denetlemeli ve gözetim altında bulundurmalı” seçenekleri sunulmuştur. Konya’da bu 

seçenekler arasından en çok tercih edilen ifade, %45,2 ile “Büyükşehir 

belediyelerinin yetkileri çok arttı, merkezi yönetim mutlaka denetlenmeli ve gözetim 

altında bulundurmalı” şeklindedir. Merkezin yerel üzerindeki denetim yetkisini 

olumlu bulmaları, yerel özerklik açısından ilginç bir sonuçtur. Manisa’da verilen 

seçenekler arasından en çok tercih edilen ifade, %53,6 ile “Merkezi yönetim 

belediyelerin standart geliştirmesine yardımcı olmalıdır” şeklindedir. Bu cevabın 

ağırlıklı çıkması, Manisa’nın yeni büyükşehir olması ve gelişmesi için yardıma 

ihtiyaç duymasıyla açıklanabilir.  

Tablo-92: Mecliste Etkinlik  
İl Mecliste Etkinlik 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, etkin olduğumu düşünüyorum 15 46,9 46,9 
Hayır, yalnızca toplantılara katılıyorum 16 50,0 96,9 
Yorum yapmak istemiyorum 1 3,1 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet, etkin olduğumu düşünüyorum 14 50,0 50,0 
Hayır, yalnızca toplantılara katılıyorum 11 39,3 89,3 

 Yorum yapmak istemiyorum 1 3,6 92,9 
Diğer 2 7,1 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Büyükşehir belediye meclis üyelerine, etkinlik açısından kendilerini nasıl 

gördüklerine yönelik bir soru yöneltilmiş ve cevap olarak; “eve, etkin olduğumu 

düşünüyorum”, “Hayır, yalnızca toplantılara katılıyorum”, “yorum yapmak 

istemiyorum” ve “diğer” seçenekleri sunulmuştur. Konya’da, katılımcıların %50’si 

kendini yeterince etkin görmemektedir. Fakat kendini etkin görenlerin oranı da 

azımsanmayacak seviyededir (%46,9). Manisa’da, katılımcıların %50’si kendini 

etkin görmekte, %39’u ise etkin olmadığını, sadece toplantılara katıldığını 

belirtmektedir. Konya’da büyükşehir belediye deneyiminin daha eski olmasına 
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karşın, kendini etkin görmeyen meclis üyelerinin sayısının yüksek olmasının 

nedeninin, muhalefet partilerinden olan üyelerin oranının yüksek olmasıyla 

açıklanabileceği düşünülmektedir.   

Katılımcılara, yetki ve kaynak açısından büyükşehir belediyeleri yerine ilçe 

belediyelerinin güçlendirilmesinin, başarılı bir belediyecilik için daha etkili ve 

verimli olup olmayacağına yönelik bir soru sorulmuş ve cevap olarak; “Evet, ilçe 

belediyelerinin güçlenmesi daha etkili ve verimli sonuçlar çıkarır”, “Hayır, ilçeler 

arasında gelişmişlik farkları ortaya çıkarır”, “Hayır, merkezi yetki ve kaynak 

aktarımı daha verimli ve etkin sonuçlar çıkarır”, “fikrim yok” ve “diğer” seçenekleri 

sunulmuştur.  

Tablo-93: İlçe Belediyelerinin Güçlendirilmesi  
İl İlçe Belediyelerinin Güçlendirilmesi 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, ilçe belediyelerinin güçlenmesi 
daha etkili ve verimli sonuçlar çıkarır 23 71,9 71,9 

Hayır, ilçeler arasında gelişmişlik farkları ortaya 
çıkarır 5 15,6 87,5 

Hayır, merkezi yetki ve kaynak aktarımı daha verimli 
ve etkin sonuçlar çıkarır 4 12,5 100,0 

TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet, ilçe belediyelerinin güçlenmesi 
daha etkili ve verimli sonuçlar çıkarır 24 85,7 85,7 

Hayır, ilçeler arasında gelişmişlik farkları ortaya 
çıkarır 4 14,3 100,0 

TOPLAM 28 100,0  

Konya’da katılımcıların %71,9’u, ilçe belediyelerinin güçlendirilmesinin daha 

etkili ve verimli olacağını belirtmiştir. Manisa’da da katılımcıların %85,7’si, ilçelerin 

güçlendirilmesinin daha etkili ve verimli olacağı görüşündedir. Bu veriler 

doğrultusunda, büyükşehir belediye meclis üyelerinin çoğunluğunda, büyükşehir 

belediye meclisinden çok ilçe görevleri ile daha etkin olacakları fikrinin yoğunlukta 

olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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Tablo-94: Komisyonların Etkinliği 
İl Komisyonların Etkinliği 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, etkisi olduğunu düşünüyorum 17 53,1 53,1 
Hayır, yalnızca komisyon toplantıları yapılıyor 12 37,5 90,6 
Yorum yapmak istemiyorum 2 6,3 96,9 
Diğer 1 3,1 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet, etkisi olduğunu düşünüyorum 21 75,0 75,0 
Hayır, yalnızca komisyon toplantıları yapılıyor 6 21,4 96,4 
Diğer 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Katılımcılara, büyükşehir belediyelerindeki komisyonların, alınan kararlarda 

etkili olup olmadıkları yönünde bir soru yöneltilmiş ve cevap olarak; “evet, etkisi 

olduğunu düşünüyorum”, “hayır, yalnızca komisyon toplantıları yapılıyor”, “yorum 

yapmak istemiyorum” ve “diğer” seçenekleri sunulmuştur. Konya’da, katılımcıların 

%53,1’i, komisyonların etkin olduğunu, %37,5’i ise tam tersi, herhangi bir etkisinin 

olmadığını belirtmiştir. Manisa’da ise, katılımcıların %75’i komisyonların etkin 

olduğu görüşündedir. Belirli konularda oluşturulan komisyonların kararların 

alınmasında etkili olması, belediyelerin sorunlara ulaşabilirlik düzeyini arttırması 

açısından olumlu bir bulgudur. 

Araştırmanın meclis üyeleri açısından yerel etkinlik durumları özetlenecek 

olursa, meclis üyelerinin kısıtlı konularda çalışma yaptığı ve teklif sunduğu 

görülmektedir. Bu duruma örnek olarak, iki açıdan da ön plana çıkan konunun imar 

olması verilebilir. Konya ve Manisa’da bulunan BŞB meclis üyelerinin denetim 

konusundaki tercihleri çok farklıdır. Konya’daki katılımcılar, çoğunlukla 

halk/kamuoyu denetimini ön planda tutmuş, Manisa ise en çok mali denetimi uygun 

bulmuştur. Ayrıca merkezi yönetimin, BŞB’ler üzerindeki denetimlerinin sınırları 

konusunda da iki ildeki BŞB meclis üyelerinin farklılaştığı görülmüştür. Konya’daki 

katılımcılar, merkezi denetimin gerekli olduğunu düşünürken, Manisa’dakiler 

merkezin, denetimden çok standart geliştirmede yardımcı olmasını istemiştir. Genel 

olarak meclis üyelerinin kendilerini etkin görme durumu, meclisteki sayıları ile 

doğru orantılıdır. BŞB meclis üyeleri, ilçe belediye başkanlarından ve ilçe meclis 

üyelerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda, ilçe belediyelerinin yetki ve kaynak 

açısından güçlendirilmesini istemeleri, beklenen bir sonucun gerçekleştiğinin bir 
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göstergesidir. Son olarak, araştırmaya katılan meclis üyelerinin çoğunluğunun 

komisyon üyesi olmamasına rağmen, BŞB komisyonlarının kararların alınmasında 

etkin olduğunu belirtmesi, yerel etkinlikte önemli bir yere sahip olan komisyonların 

etkili olduğu varsayımını doğrulamıştır.  

3.5.2.4. Etkinlik ve Demokrasi  

Bu başlık altında, meclis üyelerine yöneltilen etkinlik ve demokrasi 

sorunlarıyla ilgili sorular ve verilen cevaplardan elde edilen bulgular, anlamlı 

bulunan demografik verilerle çapraz tablolar oluşturularak analiz edilmiştir. Bu 

başlık altında ele alınan bulgular, şu şekilde sıralanmaktadır: 

- BŞB’lerin en önemli sorunları 

- Öncelikli ele alınması gereken sorunlar 

- Sorunlara ulaşılabilirlik 

- İl merkezine uzaklığın halkın iletişimindeki etkisi 

- İl merkezi dışındaki sorunların neler olduğu 

Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, BŞB meclis üyelerinin 

etkinlik ve demokrasi algının ortaya konulması planlanmıştır.  

İlk olarak katılımcılara, büyükşehir belediyelerinin en önemli sorunlarının ne 

olduğu sorulmuş ve ilk üç sorunun sıralaması istenmiştir. Cevap olarak; “Temsil ve 

halk katılımı”, “Bütçe”, “Denetim”, “Hizmetlerin aksaması”, “Yönetsel 

yetersizlikler”, “Göç ve nüfus artışı”, “İmar ve kentleşme”, “Çevre sorunları”, 

“Başkanların iki dönemden fazla görev yapması” ve “diğer” seçenekleri 

sunulmuştur. Konya’da, en önemli sorun, %25 oranında “temsil ve halk katılımı” 

sorunu olarak dile getirilmiştir. Konya’da en önemli ikinci sorun alanı %31,3 

oranında “hizmetlerin aksaması” olarak belirtilmiştir. Buna ek olarak, temsil ve halk 

katılımı (%6,3), bütçe (3,1), denetim (%3,1), yönetsel yetersizlikler (%28,1), göç ve 

nüfus artışı (%6,3), imar ve kentleşme sorunları (%12,5), çevre sorunları (%6,3) ve 

başkanların iki dönemden fazla görev yapmaları (%3,1) gibi sorunlar da, ikinci sırada 

tercih edilen diğer sorun alanlarıdır. Son olarak Konya’da en önemli üçüncü sorun 
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alanı, %40,6 oranında “imar ve kentleşme” sorunu olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, 

temsil ve halk katılımı (%3,1), bütçe (%6,39), denetim (%3,1), yönetsel yetersizlikler 

(%6,3), göç ve nüfus artışı (%3,1), çevre sorunları (%15,6), başkanların iki 

dönemden fazla görev yapması (%6,3), ve diğer (%15,6) (boş bırakılmış) sorun 

alanları da üçüncü sıralamada dile getirilmiştir.  Manisa’da en önemli sorun, %60,7 

gibi ciddi bir yüzde ile “hizmetlerin aksaması”dır. En önemli ikinci sorun alanı, %50 

oranında “göç ve nüfus artışı” olarak belirtilmiştir. Buna ek olarak, temsil ve halk 

katılımı (%3,6), bütçe (%3,6), hizmetlerin aksaması (%7,1), yönetsel yetersizlikler 

(%32,1), imar ve kentleşme (%3,6) sorunları ikinci en önemli sorun olarak tercih 

edilen diğer seçeneklerdir. Konya’da olduğu gibi Manisa’da da en önemli üçüncü 

sorun alanı, %64,3 oranında “imar ve kentleşme” olarak tercih edilmiştir. Ayrıca, 

temsil ve halk katılımı (%3,6), yönetsel yetersizlikler (%3,6), göç ve nüfus artışı 

(%14,3) ve çevre sorunları (14,3), katılımcılar tarafından tercih edilen en önemli 

üçüncü diğer sorun alanlarını oluşturmaktadır. Manisa’nın Konya’dan en büyük 

farkı, Konya’da sorunların çok çeşitli olmasına karşın, Manisa’da belli konuların 

üzerinde yoğunlaşılmış olmasıdır. 

Büyükşehir belediye meclis üyelerinin gözünden BŞB’lerin en önemli 

sorunlarının illere göre ilk üç sıralaması aşağıdaki gibidir. 

Konya’da; 

1. Temsil ve halk katılımı 

2. Hizmetlerin aksaması 

3. İmar ve kentleşme sorunları 

Manisa’da;  

1. Hizmetlerin aksaması 

2. Göç ve nüfus artışı 

3. İmar ve kentleşme sorunları 

Belirlenen sorun başlıkları sıralamasında birinci sıraya konulan alanlara 

yönelik tablo aşağıdaki gibidir.  
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Tablo-95: Büyükşehir Belediyelerinde En Önemli Sorunlar (Birinci) 
İl  

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

 
Konya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temsil ve halk katılımı 8 25 25 
Bütçe 6 18,8 43,8 
Denetim 4 12,5 56,3 
Hizmetlerin aksaması 7 21,9 78,1 
Göç ve nüfus artışı 2 6,3 84,4 
İmar ve kentleşme 2 6,3 90,6 
Çevre sorunları 1 3,1 93,8 
Başkanların iki dönemden fazla 
görev yapması 1 3,1 96,9 
Ulaşım 1 3,1 100 
TOPLAM 32 100  

Manisa 
 
 
 
 

Temsil ve halk katılımı 1 3,6 3,6 
Bütçe 2 7,1 10,7 
Denetim 2 7,1 17,9 
Hizmetlerin aksaması 17 60,7 78,6 
Yönetsel yetersizlik 6 21,4 100 
TOPLAM 28 100  

Konya’da ilk üç sorun alanına bakıldığında, temelde çok geniş bir alana sahip 

olmasından (yüzölçümünden) kaynaklanan sorunların temel alındığı görülmektedir. 

Manisa’da ise yeni büyükşehir olmaktan dolayı oturmayan bir sistemin sorunları 

göze çarpmakta, fakat temelde birinci sıradaki sorun dışında diğer sorunlar, iki ilde 

de kendini tekrarlamaktadır.   

Tablo-96: Büyükşehir Belediyelerinde En Önemli Sorunlar (İlk Üç) ve Parti 
   En Önemli Sorun AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  

Temsil ve halk katılımı 6 31,6 2 18,2 0 0 8 25,8 
Hizmetlerin Aksaması 5 26,3 5 45,4 0 0 10 32,3 
İmar ve Kentleşme 8 42,1 4 36,4 1 100 13 41,9 
TOPLAM 19 100 11 100 1 100 31 100 

Manisa 
  
  

Hizmetlerin Aksaması 16 36,4 0 0 1 33,4 17 35,4 
Göç ve Nüfus Artışı 12 27,2 0 0 1 33,3 13 27,1 
İmar ve Kentleşme 16 36,4 1 100 1 33,3 18 37,5 
TOPLAM 44 100 1 100 3 100 48 100 

 
Katılımcıların, büyükşehir belediyelerinin en önemli ilk üç sorunu hakkındaki 

görüşleri ve partileri arasındaki ilişkiye bakıldığında, iki ilde de farklı bakış 

açılarının hakim olduğu görülmektedir. Konya’da, 16 AKP’li katılımcıdan 6’sı 

birinci sıraya temsil ve halk katılımı sorununu koyarken, Manisa’da 24 AKP’liden 

16’sı hizmetlerin aksaması sorununu ilk sıraya koymaktadır. Konya’da, AKP’lilerin 

en çok fikir birliği sağladığı sorun, üçüncü sıraya koydukları imar ve kentleşmedir. 

Manisa’da ise hizmetlerin aksaması ve imar ve kentleşme konusunda fikir birliği 
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diğer seçeneğe göre daha yüksektir. Konya’da, 14 MHP’liden sadece 2’si birinci 

sıraya temsil ve halk katılımını koymuş olup, Manisa’daki tek katılımcının birinci 

sıra tercihi ilk üçe girememiştir. Konya’da MHP’lilerin sorunlar konusunda fikir 

birliğinin yüksek oranlarla sağlandığı bir alan olmamıştır. Konya’da, CHP’li 2 

katılımcının ikisinin de birinci sıra tercihleri ilk üçe girememiştir. Manisa’da ise 

toplam 3 CHP’liden sadece birinin tercihleri, ilk üç sorunun belirlenmesinde etkili 

olmuştur.        

Katılımcılara, büyükşehir belediyesinin kendi görev alanı içinde öncelikli 

olarak ele alması gereken sorunların ilk üçünün ne olduğu sorulmuş ve cevap olarak; 

“İlçe ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorununu çözme”, “Halkın 

kararlara katılımının önündeki engelleri aşma”, “Mali sorunları çözme”, “Belediye 

başkanı ve belediye meclisi arasındaki ilişkileri düzenleme”, “Alt yapı sorunları”, 

“Personel sorunları”, “Merkezi yönetimle ilgili sorunlar”, “İmar” ve “Çevre” gibi 

seçenekler sunulmuştur.  

Büyükşehir belediye meclis üyelerinin gözünden BŞB’lerin öncelikli olarak ele 

alınması gereken sorunlarının illere göre ilk üç sıralaması aşağıdaki gibidir. 

Konya’da; 

1. İlçe ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorununu çözme 

2. Alt yapı sorunları – İmar Sorunları 

3. Çevre Sorunları 

Manisa’da;  

1. İlçe ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorununu çözme 

2. Alt yapı sorunları 

3. İmar Sorunları 

Belirlenen sorun başlıkları sıralamasında birinci sıraya konulan öncelikli 

alanlara yönelik tablo aşağıdaki gibidir.  
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Tablo-97: Büyükşehir Belediyelerinde Öncelikli Ele Alınması Gereken Sorunlar (Birinci) 
İl Öncelikli Sorun 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 
 
 
 
 

İlçe ve alt kademe belediyeleri ile 
koordinasyon sorununu çözme 21 65,6 65,6 
Halkın kararlara katılımının önündeki engelleri aşma 3 9,4 75 
Alt yapı sorunları 6 18,8 93,8 
İmar 1 3,1 96,9 
Çevre 1 3,1 100 
TOPLAM 32 100  

Manisa 
 
 
 

İlçe ve alt kademe belediyeleri ile 
koordinasyon sorununu çözme 25 89,3 89,3 
Belediye başkanı ve belediye meclisi arasındaki ilişkileri 
düzenleme 1 3,6 92,9 
Alt yapı sorunları 2 7,1 100 

TOPLAM 28 100  

Konya’da, %65,6 oranında ve Manisa’da %89,3 oranında, öncelikli çözülmesi 

gereken ilk sorunun, ilçe ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorunu olduğu 

belirtilmiştir.  İki ilde de aynı seçeneğin en çok tercih edilmesinin sebebi, Kanun’un 

uygulamada karşılaşılabilecek birçok sorunu da beraberinde getirmiş olmasıdır. 

Konya’da, en çok ikinci çözülmesi gereken sorun alanı sıralamasına 13 katılımcı 

cevap vermemiştir. Onların dışında, %15,6 gibi aynı oranlarda altyapı ve imar 

sorunları çözülmesi gereken ikinci en önemli sorun olarak ifade edilmiştir.  Halkın 

kararlara katılımının önündeki engelleri aşma (%12,5), mali sorunları çözme (%9,4), 

belediye başkanı ve belediye meclisi arasındaki ilişkileri düzenleme (%3,1) ve çevre 

(%3,1) gibi sorunlar da ikinci ele alınması gereken sorun alanları olarak tercih 

edilmiştir. Manisa’da 2 katılımcı, ele alınması gereken sorunlar için ikinci sıralamaya 

cevap vermemiştir. Onların dışında, en çok ikinci ele alınması gereken sorun, %53,6 

ile altyapı sorunları olarak ifade edilmiştir. Halkın kararlara katılımının önündeki 

engelleri aşma (%14,3), imar (%14,3), ilçe ve alt kademe belediyeleri ile 

koordinasyon sorununu çözme (%3,6), belediye başkanı ve belediye meclisi 

arasındaki ilişkileri düzenleme (%7,1) gibi seçenekler de diğer ikinci önemli ele 

alınması gereken sorun alanları olarak tercih edilmiştir. Konya’da, üçüncü en önemli 

ele alınması gereken sorun sıralamasına 14 kişi cevap vermemiştir. Onların dışında 

en önemli ele alınması gereken sorunlar, %15,6 gibi aynı yüzde ile imar ve çevredir. 

İlçe ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorununu çözme (%3,1), mali 

sorunları çözme (%6,3), belediye başkanı ve belediye meclisi arasındaki ilişkileri 
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düzenleme (%3,1), altyapı sorunları (%6,3) ve merkezi yönetimle ilgili sorunlar 

(%6,3) da diğer üçüncü ele alınması gereken önemli sorun tercihleridir. Manisa’da 

ele alınması gereken sorunlardan üçüncü sırada tercih edilen konu, %50 ile imardır. 2 

kişi sıralamaya cevap vermemiştir. Halkın kararlara katılımının önündeki engelleri 

aşma (%3,6), mali sorunları çözme (%7,1), altyapı sorunları (%14,3), personel 

sorunları (%3,6), merkezi yönetimle ilgili sorunlar (%3,6) ve çevre (%10,7) gibi 

cevaplar da, diğer üçüncü olarak ele alınması gereken sorun alanları olarak tercih 

edilmiştir.  

Katılımcıların, büyükşehir belediyelerinde öncelikli ele alınması gereken 

sorunlara yönelik sıralamaları ve partileri arasındaki ilişkiye bakıldığında, iki ilde de 

yine benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Konya’da, 16 AKP’liden 12’si ve Manisa’da 

24 AKP’liden 21’i, yüksek bir fikir birliği ile koordinasyon sorununa öncelik 

vermiştir. Konya’da, 14 MHP’liden 7’si ve Manisa’daki tek katılımcı, yine 

koordinasyon sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünmektedir. Hem 

Konya’da hem de Manisa’da CHP’lilerin tamamı öncelikli sorun alanı olarak 

koordinasyon sorununun çözülmesi gerektiğini düşünmekte ve diğer partilerle aynı 

noktada buluşmaktadır. İki ilde de görüldüğü üzere, parti ayırmaksızın en acil çözüm 

aranılan sorun, koordinasyonun sağlanmasıdır. 

Tablo-98: Büyükşehir Belediyelerinde Öncelikli Ele Alınması Gereken Sorunlar (İlk Üç) ve 
Parti 

   Öncelikli Sorun AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
 
  

İlçe Ve Alt Kademe 
Belediyeleri İle Koordinasyon 
Sorununu Çözme 12 85,8 7 38,9 2 50 21 58,3 
Altyapı Sorunları-İmar Sorunları 1 7,1 7 38,9 2 50 10 27,8 
Çevre 1 7,1 4 22,2 0 0 5 13,9 
TOPLAM 14 100 18 100 4 100 36 100 

 
 
Manisa 
  
  

İlçe Ve Alt Kademe 
Belediyeleri İle Koordinasyon 
Sorununu Çözme 21 43,7 1 100 3 60 25 46,3 
Altyapı Sorunları 14 29,2 0 0 1 20 15 27,8 
İmar Sorunları 13 27,1 0 0 1 20 14 25,9 
TOPLAM 48 100 1 100 5 100 54 100 

Büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırlarına genişlemesi ile birlikte 

sorumluluk alanı da artmıştır. Bu yönde büyükşehir belediye meclis üyelerine, il 
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genelinde bütün sorunlara ulaşılıp ulaşılmadığı sorulmuştur ve cevap olarak; “evet, 

büyükşehir belediyesi etkin hizmet sunmakta ve bütün bölgelere ulaşmaktadır”, 

“hayır, büyükşehir belediyesi yalnızca merkezin sorunlarını çözmede etkin”, “yorum 

yapmak istemiyorum” ve “diğer” gibi seçenekler sunulmuştur. 

Tablo-99: Sorunlara Ulaşılabilirlik  
İl Sorunlara Ulaşılabilirlik 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, büyükşehir belediyesi etkin hizmet sunmakta ve 
bütün bölgelere ulaşmaktadır 11 35,5 35,5 

Hayır, büyükşehir belediyesi yalnızca 
merkezin sorunlarını çözmede etkin 

15 45,2 80,6 

Yorum yapmak istemiyorum 4 12,9 93,5 
Diğer 2 6,5 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet, büyükşehir belediyesi etkin hizmet sunmakta ve 
bütün bölgelere ulaşmaktadır 2 7,1 7,1 

Hayır, büyükşehir belediyesi yalnızca 
merkezin sorunlarını çözmede etkin 

25 89,3 96,4 

Diğer 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Konya’da, katılımcıların %45,2’si, sadece merkezin sorunlarının çözüldüğünü 

belirtmiştir. %35,5 oranında katılımcı ise, bir bütün olarak ildeki bütün sorunlara 

ulaşıldığını düşünmektedir. Konya gibi yüzölçümü Türkiye’nin en büyük ili olan bir 

yerde, olumsuz yargının daha yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Manisa’da ise, 

katılımcıların %89,3’ü, merkezin sorunlarının çözüldüğünü fakat bütünleşik bir 

çözüm uygulamasının olmadığını belirtmiştir. Burada da, büyükşehir ve ilçe 

belediyelerinin farklı partilerden olması, deneyim olarak henüz bilgi birikimlerinin 

olmaması gibi nedenler, bu seçenekte yoğunlaşılmasının arka planını 

oluşturmaktadır.  
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Tablo-100: Sorunlara Ulaşılabilirlik ve Parti 
   Sorunlara Ulaşılabilirlik AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  

Evet, büyükşehir belediyesi etkin hizmet 
sunmakta ve bütün bölgelere ulaşmaktadır 10 66,7 1 7,1 0 0 11 34,4 
Hayır, büyükşehir belediyesi 
yalnızca merkezin 
sorunlarını çözmede etkin 2 13,3 12 85,8 0 0 15 46,9 
Yorum yapmak istemiyorum 2 13,3 0 0 2 100 4 12,5 
Diğer 1 6,7 1 7,1 0 0 2 6,2 
TOPLAM 15 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  

Evet, büyükşehir belediyesi etkin hizmet 
sunmakta ve bütün bölgelere ulaşmaktadır 1 4,2 1 100 0 0 2 7,1 
Hayır, büyükşehir belediyesi 
yalnızca merkezin 
sorunlarını çözmede etkin 23 95,8 0 0 2 66,7 25 89,3 
Yorum yapmak istemiyorum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diğer 0 0 0 0 1 33,3 1 3,6 
TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 

Katılımcıların, büyükşehir belediyesinin il genelindeki bütün sorunlara 

ulaşılabilirlik durumu hakkındaki görüşleri ve partileri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, iki ilde de partiler açısından farklılıklar göze çarpmaktadır. AKP’li 

katılımcıların Konya’da %66,7’si, her yere ulaşılmakta ve etkin hizmet sunulmakta 

derken, Manisa’da %95,8’i yalnızca merkezin sorunları çözülmekte ifadesini tercih 

etmiştir. MHP’li katılımcıların Konya’da %85,8’i, yalnızca merkezin sorunları 

çözülmekte ifadesini tercih etmiş, Manisa’daki tek katılımcı ise olumlu bir 

yaklaşımla her yere etkin hizmet götürüldüğünü belirtmiştir. CHP’li katılımcıların 

Konya’da %100’ü yorum yapmaktan kaçınmış, Manisa’da ise %100’ü, olumsuz bir 

yaklaşımla sadece merkezin sorunlarının çözüldüğünü belirtmiştir. CHP, iki ilde de 

sayı olarak etkisiz bir konumdadır, buna karşın MHP ve AKP arasında illerdeki 

belediye başkanlığına sahip olmaları ve görüşlerinin olumlu ya da olumsuz olması 

doğrudan ilişkilidir.  

Katılımcılara, il genelinde büyükşehir belediyesinin yetkili olmasının, il 

merkezine uzak olan beldelerdeki halkın büyükşehir belediyesine ulaşmasında sorun 

yaratıp yaratmadığı sorulmuş ve cevap olarak; “Evet, yüzölçümünden dolayı 

ulaşımda sorunlar yaşanıyor”, “Hayır, büyükşehir belediyesi sorunların oluşmaması 

için gerekli önlemleri almıştır”, “Yorum yapmak istemiyorum” ve “diğer” gibi 

seçenekler sunulmuştur.  



229 

 

Tablo-101: İl Merkezine Uzaklığın Halkın BŞB’ye Ulaşmasındaki Etkisi 
İl İl Merkezine Uzaklığın Etkisi 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet, yüzölçümünden dolayı 
ulaşımda sorunlar yaşanıyor 23 71,9 71,9 

Hayır, büyükşehir belediyesi sorunların 
oluşmaması için gerekli önlemleri almıştır 7 21,9 93,8 

Diğer 2 6,3 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 
Evet, yüzölçümünden dolayı 
ulaşımda sorunlar yaşanıyor 

28 100,0 100,0 

Konya’da katılımcıların %71,9’u, yüzölçümünden dolayı ulaşımda sorunların 

yaşandığını belirtmiştir. %21,9 oranında katılımcı ise, sorunların olmadığını dile 

getirmiştir. Manisa’da katılımcıların %100’ü, yüzölçümünden kaynaklı sorunların 

var olduğunu belirtmiştir. Burada dikkat çeken nokta, Konya gibi yüzölçümü çok 

büyük olan bir ilde olumlu ve olumsuz görüşler bulunurken, Manisa’da sadece 

olumsuz görüşün hakim olmasıdır.  

Tablo-102: İl Merkezine Uzaklığın Halkın BŞB’ye Ulaşmasındaki Etkisi ve Parti 

   Sorunlara Ulaşılabilirlik AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  

Evet, yüzölçümünden dolayı 
ulaşımda sorunlar yaşanıyor 10 62,5 11 78,6 2 100 23 71,9 
Hayır, büyükşehir belediyesi sorunların 
oluşmaması için gerekli önlemleri 
almıştır 6 37,5 1 7,1 0 0 7 21,9 
Diğer 0 0 2 14,3 0 0 2 6,2 
TOPLAM 16 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
  

Evet, yüzölçümünden dolayı 
ulaşımda sorunlar yaşanıyor 24 100 1 100 3 100 28 100 
TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 

Katılımcıların, il genelinde büyükşehir belediyesinin yetkili olmasının, il 

merkezine uzak olan beldelerdeki halkın büyükşehir belediyesine ulaşmasında 

sorunlara neden olup olmadığı konusundaki görüşleri ve partileri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında, iki ilde de verilen cevaplar arasında benzerlikler bulunmaktadır.  

Konya’da, AKP’li katılımcıların %62,5’i, MHP’li katılımcıların %78,6’sı ve CHP’li 

katılımcıların tamamı, yüzölçümünden kaynaklanan ulaşım sorunlarının varlığından 

bahsetmiştir. Manisa’da ise bütün partiler, yüzölçümünden kaynaklanan ulaşım 

sorunlarının varlığında hem fikirdir. Konya’da sorun olmadığını belirten 

katılımcıların çoğunlukla AKP’li olması, yine büyükşehir belediye başkanı ve meclis 

üyelerinin aynı partiden olmasının etkisi açısından dikkat çekici bir bulgudur.  
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Katılımcılara, il merkezi dışında kalan yerleşim yerlerinde karşılaşılan 

sorunların temelinde ne olduğu sorulmuş ve cevap olarak; “Sorunlar ilçede 

çözülemediği için çözümler gecikiyor”, “Halk büyükşehir belediyesine sorun 

iletmekten çekiniyor”, “Vatandaş meclis üyelerine sorunları iletiyor, onlarda 

belediye başkanlarına iletiyor”, “herhangi bir sorun yok” ve “diğer” gibi seçenekler 

sunulmuştur.  

Tablo-103: İl Merkezi Dışındaki Sorunlar 
İl İl Merkezi Dışındaki Sorunlar 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Sorunlar ilçede çözülemediği için 
çözümler gecikiyor 20 62,5 62,5 

Halk büyükşehir belediyesine sorun iletmekten 
çekiniyor 6 18,8 81,3 

Vatandaş meclis üyelerine sorunları iletiyor, onlarda 
belediye başkanlarına iletiyor 6 18,8 100,0 

TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Sorunlar ilçede çözülemediği için 
çözümler gecikiyor 26 92,9 92,9 

Vatandaş meclis üyelerine sorunları iletiyor, onlarda 
belediye başkanlarına iletiyor 1 3,6 96,4 

Herhangi bir sorun yok 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Konya’da katılımcıların %62,5’i, sorunların ilçede çözülememesinden dolayı 

çözümlerin geciktiğini belirtmiştir. %18,8 oranında katılımcı, halkın sorunlarını 

iletmekten çekindiğini ve yine aynı oranda katılımcı, vatandaşların meclis üyeleri 

aracılığıyla sorunlarını çözdürdüğünü belirtmiştir. Manisa’da ise, katılımcıların 

%92,9’u, sorunların ilçede çözülememesinden dolayı çözümlerin geciktiğini 

belirterek ilçe belediyelerinin yetkilerinin sınırlı olmasından doğan sorunlara vurgu 

yapmışlardır.  
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Tablo-104: İl Merkezi Dışındaki Sorunlar ve Parti 
   İl Merkezi Dışındaki Sorunlar AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  

Sorunlar ilçede çözülemediği 
için çözümler gecikiyor 5 31,2 13 92,9 2 100 20 62,6 
Halk büyükşehir belediyesine sorun iletmekten 
çekiniyor 5 31,2 1 7,1 0 0 6 18,7 
Vatandaş meclis üyelerine sorunları iletiyor, 
onlarda belediye başkanlarına iletiyor 6 37,6 0 0 0 0 6 18,7 
TOPLAM 16 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
 
  
  
 

Sorunlar ilçede çözülemediği 
için çözümler gecikiyor 24 100 0 0 2 66,7 26 92,8 
Vatandaş meclis üyelerine sorunları iletiyor, 
onlarda belediye başkanlarına iletiyor 0 0 0 0 1 33,3 1 3,6 
Herhangi bir sorun yok 0 0 1 100 0 0 1 3,6 
TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 

Katılımcıların, il merkezi dışındaki yerleşim yerlerinde var olan sorunlar 

konusundaki görüşleri ve partileri arasındaki ilişkiye bakıldığında, illere göre 

farklılaşmalar göze çarpmaktadır. AKP’li katılımcıların Konya’da %31,2’si ve 

Manisa’da %100’ü, sorunların ilçede çözülememesinden dolayı çözümlerin 

geciktiğini belirtmektedir. Buna karşın, Konya’da en yüksek oran %37,6 ile 

vatandaşın meclis üyeler aracılığıyla sorunlarını iletebilmesi seçeneğine aittir. Ayrıca 

halkın çekindiğini düşünen AKP’li katılımcıların oranı da azımsanmayacak 

düzeydedir. MHP’li katılımcıların Konya’da %92,9’u, sorunların ilçede 

çözülememesinden dolayı çözümlerin geciktiğini belirtirken, Manisa’daki tek 

katılımcı, herhangi bir sorun olmadığını ifade etmiştir. CHP’lilerin Konya’da 

%100’ü ve Manisa’da %66,7’si, yine sorunların ilçede çözülememesinden dolayı 

çözümlerin geciktiğini belirtmektedir. Görüldüğü üzere, Konya’da, AKP’li bazı 

katılımcılar ve Manisa’da, MHP’li ve CHP’li bazı katılımcılar düşük oranlarla da 

olsa olumlu fikirlere sahiptir.  

Yerel etkinlik ve demokrasi sorunlarının BŞB meclis üyelerinin gözüyle 

değerlendirilmesi yukarıdaki analizlerde ayrıntılı olarak verilmiştir. Sorunların 

temelinde koordinasyonsuzluğun ve deneyimsizliğin olduğu veriler doğrultusunda 

düşünülmektedir. İl merkezinden uzaklaştıkça, sorunların boyutları ve çözülme 

süreleri de uzamaktadır. BŞB meclis üyelerinin çoğunlu, bu konuda objektif bir 

tutum sergilemiştir. Sorunların varlığını görmezden gelmek yerine, kaynağının ne 
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olduğunu ifade etmişlerdir. Bu açıdan çalışmanın objektifliğine ve özgün değerine 

büyük katkı sağlamışlardır.  

3.5.2.5. 6360 Sayılı Kanun ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin 
Değerlendirmeleri 

Bu başlık altında, meclis üyelerinin 6360 Sayılı Kanun konusundaki tutumları 

incelenmiştir. BŞB meclis üyelerine, doğrudan 6360 Sayılı Kanun ile ilgili yöneltilen 

sorular ve verilen cevaplardan elde edilen bulgular, anlamlı bulunan demografik 

verilerle çapraz tablolar oluşturularak analiz edilmiştir. Bu başlık altında ele alınan 

bulgular, şu şekilde sıralanmaktadır: 

- 6360 Sayılı Kanun hakkında bilgi düzeyleri 

- İlgili Kanun’un BŞB meclislerine etkisi 

- BŞB meclis üyelerinin Kanun hakkındaki görüşleri 

Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, BŞB meclis üyelerinin 

6360 Sayılı Kanun konusundaki tutum ve görüşlerinin ortaya konulması 

planlanmıştır.  

İlk olarak katılımcılara, 6360 Sayılı Kanun hakkında bilgilerinin olup olmadığı 

sorulmuş ve cevap olarak; “Evet var, Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye olarak 

fikrimiz alındı”, “Evet var, ama hazırlanma sürecinde bilgilendirme yapılmadı”, 

“Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok zararı oldu”, “Kanun’un büyükşehir 

belediye sistemine çok faydası oldu”, “Hayır Yok” ve “Diğer” gibi seçenekler 

sunulmuştur.  
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Tablo-105: 6360 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi 
İl 6360 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Evet var, Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye olarak fikrimiz 
alındı 8 25,0 25,0 

Evet var, ama hazırlanma sürecinde 
bilgilendirme yapılmadı 13 40,6 65,6 

Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok zararı oldu 6 18,8 84,4 
 Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok faydası oldu 2 6,3 90,6 
Hayır yok 2 6,3 96,9 
Diğer 1 3,1 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Evet var, ama hazırlanma sürecinde 
bilgilendirme yapılmadı 19 67,9 67,9 

 Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok zararı oldu 8 28,6 96,4 
Hayır yok 1 3,6 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Konya’da, %40,6 oranında en yüksek tercih edilen seçenek, bilgilerinin olduğu 

fakat Kanun öncesinde bilgilendirme yapılmamasıdır. Katılımcıların %25 oranında 

da, hem bilgilerinin olduğu, hem de Kanun öncesinde de fikirlerinin alındığı yönünde 

cevap verdiği görülmektedir. Manisa’da %67,9 oranında, Konya’da olduğu gibi, 

bilgilerinin olduğu fakat daha önce Kanun hakkında bilgi verilmediği belirtilmiştir. 

Ayrıca Kanun’un zararlarının olduğu düşüncesi de, %28,6 ile dikkat çekici diğer 

önemli tercihtir. İki ilde de, asıl muhatapları olan meclis üyelerine Kanun çıkmadan 

önce yeterli bilgi verilmemesi, Kanun’a yönelik katılım eleştirilerini haklı çıkaran bir 

bulgu niteliğindedir.  
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Tablo-106: 6360 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi ve Görev 

   6360 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi 
Belediye 
Başkanı Meclis Üyesi TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  

Evet var, Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye 
olarak fikrimiz alındı 1 14,3 7 28 8 25 
Evet var, ama hazırlanma 
sürecinde bilgilendirme yapılmadı 4 57,1 9 36 13 40,7 
Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok zararı 
oldu 1 14,3 5 20 6 18,8 
Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok 
faydası oldu 1 14,3 1 4 2 6,2 
Hayır yok 0 0 2 8 2 6,2 
Diğer 0 0 1 4 1 3,1 
TOPLAM 7 100 25 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  
  

Evet var, Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye 
olarak fikrimiz alındı 0 0 0 0 0 0 
Evet var, ama hazırlanma 
sürecinde bilgilendirme yapılmadı 9 90 10 55,5 19 67,9 
Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok zararı 
oldu 1 10 7 38,9 8 28,6 
Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok 
faydası oldu 0 0 0 0 0 0 
Hayır yok 0 0 1 5,6 1 3,5 
Diğer 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 10 100 18 100 28 100 

Katılımcıların, 6360 Sayılı Kanun hakkında bilgi düzeyleri ve görevleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, genel olarak aynı seçenek üzerinde yoğunlaşıldığı 

görülmektedir. Belediye başkanlarının Konya’da %57,1’i ve Manisa’da %90’ı, genel 

olarak bilgilerinin olduğunu ama Kanun’un hazırlanma evresinde herhangi bir 

bilgilendirmenin yapılmadığını belirtmiştir. Konya’da, Kanun hakkında görüşlerinin 

alındığını ve bu Kanun’un belediye sistemine çok faydalı olduğunu belirten toplam 2 

belediye başkanı ve 8 meclis üyesi bulunmaktadır. Manisa’da Kanun ile ilgili olumlu 

görüş bildiren herhangi katılımcı olmamıştır.  
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Tablo-107: 6360 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi ve Parti 

   360 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  
  
  

Evet var, Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye 
olarak fikrimiz alındı 8 50 0 0 0 0 8 25 
Evet var, ama hazırlanma 
sürecinde bilgilendirme yapılmadı 5 31,2 8 57,1 0 0 13 40,7 
Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok 
zararı oldu 3 18,8 3 21,4 0 0 6 18,8 

Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok 
faydası oldu 0 0 0 0 2 100 2 6,2 
Hayır yok 0 0 2 14,3 0 0 2 6,2 
Diğer 0 0 1 7,2 0 0 1 3,1 

TOPLAM 16 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  
  
  

Evet var, Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye 
olarak fikrimiz alındı 0 0 0 0 0 0 0 0 
Evet var, ama hazırlanma 
sürecinde bilgilendirme yapılmadı 17 70,8 1 100 1 33,4 19 67,9 
Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok 
zararı oldu 7 29,2 0 0 1 33,3 8 28,6 

Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok 
faydası oldu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hayır yok 0 0 0 0 1 33,3 1 3,5 
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 

Katılımcıların, 6360 Sayılı Kanun hakkında bilgi düzeyleri ve partileri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, iller arasında önemli ölçüde farklılıklar bulunduğu 

görülmektedir. AKP’li katılımcıların Konya’da %50’si, Kanun’un hazırlanma 

sürecinde belediye olarak fikirlerinin alındığını ifade ederken, Manisa’da %70,8’i, 

bilgilerinin olduğunu ama süreçten haberdar edilmediklerini belirtmiştir. MHP’lilerin 

Konya’da %57,1’i ve Manisa’da %100’ü de, bilgilerinin olduğunu ama süreçten 

haberdar edilmediklerini ifade etmişlerdir. CHP’lilerin Konya’da tamamı Kanun’u 

çok faydalı görürken, Manisa’da olumsuz bir görünüm sergilemektedirler. Bu veriler 

doğrultusunda, 6360 Sayılı Kanun hakkında partilerin ortak bir görüşünün olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

BŞB meclis üyelerine, 6360 Sayılı Kanun’un büyükşehir belediye meclislerinin 

etkinliği açısından etkileri sorulmuş ve cevap olarak “Kanun ile birlikte büyükşehir 

belediye meclisinin etkinliği arttı”, “Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey 

söylenemez”, “Meclis açısından bir değişiklik olmadı”, “Sınırların il mülki 

sınırlarına getirilmesinden dolayı meclisin çalışma yükünü arttırdı”, “Katılım 
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açısından olumlu buluyorum”, “Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu” ve 

“Diğer” gibi seçenekler sunulmuştur. 

Tablo-108: 6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği Açısından Etkisi 
İl 6360 Sayılı Kanun’un Etkisi 

Frekans Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 

Konya 

Kanun ile birlikte büyükşehir belediye 
meclisinin etkinliği arttı 11 34,4 34,4 

Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey söylenemez 5 15,6 50,0 
Meclis açısından bir değişiklik olmadı 3 9,4 59,4 
Sınırların il mülki sınırlarına getirilmesinden dolayı meclisin çalışma 
yükünü arttırdı 6 18,8 78,1 

Katılım açısından olumlu buluyorum 2 6,3 84,4 
Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu 2 6,3 90,6 
Diğer 3 9,4 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 

Kanun ile birlikte büyükşehir belediye meclisinin etkinliği arttı 2 7,1 7,1 
Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey söylenemez 6 21,4 28,6 
Sınırların il mülki sınırlarına getirilmesinden 
dolayı meclisin çalışma yükünü arttırdı 15 53,6 82,1 

Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu 5 17,9 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Konya’da %34,4 oranında katılımcı, Kanun’un meclisin etkinliği açısından 

olumlu olduğu cevabını vermiştir. Buna karşın, sınırların il mülki sınırlarına 

genişletilmesinin iş yükünü arttırdığını düşünenler de bulunmaktadır (%18,8). 

Sunulan bütün seçenekler, katılımcılar tarafından öyle ya da böyle tercih edilmiştir. 

Manisa’da %53,6 oranında katılımcı, sınırların il mülki sınırlarına getirilmesinin iş 

yükü açısından olumsuz sonuç doğurduğunu düşünmektedir. Sunulan 7 seçenekten 

sadece 4’ü üzerinde durulmuş, genel olarak zamana bırakma ve olumsuz yargılar 

tercih edilmiştir. Konya’nın yüzölçümü düşünüldüğünde sınırların genişlemesinden 

dolayı rahatsızlık duyulması, normal karşılanabilir bir sonuçtur. Manisa için ise, 

deneyim olarak çok yeni olmalarından dolayı olumsuz yargının ağır bastığı 

düşünülebilir.  
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Tablo-109: 6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği Açısından Etkisi ve 
Görev 

   6360 Sayılı Kanun’un Etkisi 
Belediye 
Başkanı 

Meclis 
Üyesi TOPLAM 

    Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  
  

Kanun ile birlikte büyükşehir 
belediye meclisinin etkinliği arttı 3 42,8 8 32 11 34,4 
Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey 
söylenemez 1 14,3 4 16 5 15,6 
Meclis açısından bir değişiklik olmadı 1 14,3 2 8 3 9,4 
Sınırların mülki sınırlara getirilmesinden dolayı 
meclisin çalışma yükünü arttırdı 1 14,3 5 20 6 18,8 
Katılım açısından olumlu buluyorum 0 0 2 8 2 6,2 
Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu 1 14,3 1 4 2 6,2 
Diğer 0 0 3 12 3 9,4 
TOPLAM 7 100 25 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  
  
  
  

Kanun ile birlikte büyükşehir belediye 
meclisinin etkinliği arttı 0 0 2 11,1 2 7,1 
Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey 
söylenemez 1 10 5 27,8 6 21,4 
Meclis açısından bir değişiklik olmadı 0 0 0 0 0 0 
Sınırların mülki sınırlara 
getirilmesinden dolayı meclisin 
çalışma yükünü arttırdı 8 80 7 38,9 15 53,6 
Katılım açısından olumlu buluyorum 0 0 0 0 0 0 
Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu 1 10 4 22,2 5 17,9 
Diğer 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 10 100 18 100 28 100 

Katılımcıların, 6360 Sayılı Kanun’un büyükşehir belediye meclislerinin 

etkinliği açısından değerlendirmeleri ve görevleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, iki 

ildeki tercihlerin farklılaştığı görülmektedir. Belediye başkanlarının Konya’da 

%42,8’i, Kanun sayesinde meclisin etkinliğinin arttığını, Manisa’da ise belediye 

başkanlarının %80’i, sınırların genişlemesinden dolayı meclisin iş yükünün arttığını 

belirtmiştir. Meclis üyelerinin Konya’da %32’si, ildeki belediye başkanlarının 

çoğunlu ile aynı fikirde olup meclisin etkinliğinin arttığını düşünmektedir. 

Manisa’daki meclis üyelerinin %38,9’u da, ildeki belediye başkanlarının çoğunlu ile 

aynı fikirdedir. İki ilde de, hiçbir belediye başkanı Kanun’u katılım açısından olumlu 

bulmamıştır. Kanun’un büyükşehir belediye meclisleri açısından köklü değişimlere 

sebep olduğunun bilinmesine karşın, Konya’da 1 belediye başkanının ve 2 meclis 

üyesinin herhangi bir değişimin olmadığını ifade etmesi ilginçtir. Genel olarak 

belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin bulundukları illerde aynı cevaplar 

üzerinde durduğu görülmektedir.  
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Tablo-110: 6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği Açısından Etkisi ve 
Parti 

   6360 Sayılı Kanun Hakkındaki Görüşler AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  
  
  
  
  
  

Kanun ile birlikte büyükşehir 
belediye meclisinin etkinliği arttı 9 56,2 0 0 2 100 11 34,4 
Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey 
söylenemez 1 6,3 4 28,6 0 0 5 15,6 
Meclis açısından bir değişiklik olmadı 3 18,7 0 0 0 0 3 9,4 
Sınırların mülki sınırlara getirilmesinden dolayı 
meclisin çalışma yükünü arttırdı 0 0 6 42,8 0 0 6 18,8 
Katılım açısından olumlu buluyorum 2 12,5 0 0 0 0 2 6,2 
Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu 0 0 2 14,3 0 0 2 6,2 
Diğer 1 6,3 2 14,3 0 0 3 9,4 
TOPLAM 16 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
  
  
  
  
  
  

Kanun ile birlikte büyükşehir belediye meclisinin 
etkinliği arttı 2 8,3 0 0 0 0 2 7,1 
Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey 
söylenemez 4 16,7 0 0 2 66,7 6 21,4 
Meclis açısından bir değişiklik olmadı 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sınırların mülki sınırlara 
getirilmesinden dolayı meclisin 
çalışma yükünü arttırdı 14 58,3 0 0 1 33,3 15 53,6 
Katılım açısından olumlu buluyorum 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu 4 16,7 1 100 0 0 5 17,9 
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 

Katılımcıların, 6360 Sayılı Kanun’un büyükşehir belediye meclislerinin 

etkinliği açısından değerlendirmeleri ve partileri arasındaki ilişkiye bakıldığında, iki 

ildeki tercihlerin yine farklılaştığı görülmektedir. AKP’li katılımcıların Konya’da 

%56,2’si, meclisin etkinliği açısından 6360 sayılı Kanun’u olumlu bulmakta, 

Manisa’da ise %58,3’ü, sınırların genişlemesinden dolayı iş yükünün arttığını 

düşünmektedir. İki ilde de, katılım açısından Kanun’u olumlu bulan katılımcıların 

tamamı AKP’dendir. MHP’lilerin Konya’da %42,8’i, Kanun kaynaklı sınırların 

genişlemesinden dolayı meclisin iş yükünün arttığını, Manisa’daki tek katılımcı ise 

buna paralel olarak kararların alınmasında zorlukların oluştuğunu belirtmiştir. 

CHP’lilerin Konya’da tamamı, Kanun’u meclis açısından olumlu bulurken, 

Manisa’da ise temkinli bir bakış açısıyla henüz uygulamaya yeni geçmesinden dolayı 

net bir şey söylenemeyeceği (%66,7) ifade edilmiştir. MHP dışında diğer partilerin 

iki ilde de farklı yaklaşımlar sergilemiş olmasının, büyükşehir deneyimlerinin eski ve 

yeni olmasıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. 
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Manisa’da BŞB meclis üyelerinin eski ve yeni kıyaslaması yapacak bir 

deneyimlerinin olmamasına rağmen, yüksek oranların sınırların genişlemesinden 

dolayı çalışma yükünün artmasında toplanması, ilginç bir bulgudur. Konya’da ise, iş 

yükünün eskiye kıyasla artmasına karşın, yüksek oranların meclisin etkinliği 

açısından olumlu bulunmasında toplanması da dikkate değer diğer bir bulgudur. 

Tablo-111: 6360 Sayılı Kanun Hakkında Meclis Üyelerinin Görüşleri 
İl  Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 

Konya 

Yok 15 46,9 46,9 
Kanun’un Anlaşılması için Sabır Gerekiyor 3 9,4 56,3 
Ayrıntılı ifade 14 43,8 100,0 
TOPLAM 32 100,0  

Manisa 
Yok 23 82,1 82,1 
Ayrıntılı ifade 5 17,9 100,0 
TOPLAM 28 100,0  

Son olarak katılımcılara, büyükşehir belediye sisteminde düzeltilmesi gereken 

sorunların olup olmadığı ve 6360 sayılı Kanun hakkındaki görüşleri açık uçlu bir 

şekilde sorulmuştur. Konya’da, bu soruyu boş bırakanlar (%46,9), olumlu 

yaklaşanlar (%9,4) ve ayrıntılı fikirlerini sunanlar (%43,8) olmuştur. Manisa’da, 

olumlu yaklaşan herhangi bir katılımcı olmamış fakat %82,1 oranında katılımcı 

soruyu boş bırakmış, ayrıntılı ifade verenlerin oranı ise %17,9’da kalmıştır. Ayrıntılı 

ifadeler, herhangi bir değişiklik yapılmadan aşağıda verilmiştir.  

Konya: 

“Katılımcı bir meclis istiyoruz, söz sahibi olabildiğimiz, herkesin temsil edildiği bir 

meclis istiyoruz”  

“6360 Sayılı Yasa’nın getirdiği her şey baştan sona sistemi kilitlemiştir.”  

“İlçe ve belde belediyelerinin haklarının gasp edildiğini düşünüyorum, haklarının 

geri verilmesi daha verimli sonuçlar doğuracaktır.” 

“İlçe belediyelerinin yetkileri kısıtlandı ve bu durum olumsuz şeylere sebep 

olmaktadır. Yetkilerin tekrar arttırılması gerekmektedir.” 
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“Komisyonlarda sorun var ve üyelik için adil bir seçim yapılmalı, her partinin 

komisyonlarda temsil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sorunlara yönelik katılımı 

yetersiz buluyorum, hem meclis açısından hem de halk açısından.” 

“Yeni Yasa’nın demokratik sonuçlarının olmadığını ve ileride de olamayacağını 

düşünüyorum” 

“Yasa’yı genel olarak olumlu buluyorum. Buna rağmen uygulamada sorunlar var ve 

zamanla aşılacaktır. Yerel yönetimlere yönelik reformlara devam edilmelidir. Yerel 

yönetimlerde hizmetlerin en yerelde sunulması gerekmektedir.”  

“6360 ile birlikte seçilmiş belediye başkanları, daire amirlerinin kulu kölesi 

durumuna düşmüştür.” 

“İlçe belediyeleri güçlendirilmeli, kırsal kalkınma, tarım gibi alanların belediyecilik 

faaliyetlerinden ziyade merkezi bütçeden desteklenmesi gerekir. Bunun için köyler 

ve kırsal kesim için il özel idaresi tekrar gelmelidir.”  

“Ulaşıma dair ciddi sorunlar bulunmaktadır. Özellikle mahalle olan köylerin ulaşım 

sorunları ciddi boyutlardadır ve çözülmesi gerekmektedir.”  

“Büyükşehir Belediye Sistemi İstanbul, İzmir , Ankara gibi Metropoller için gerekli 

olsa da Konya Gibi bir şehir için kesinlikle gerekli değildir.Halk şuanda çok 

muzdarip.İlçe belediyelerinde hemen hemen hiçbir yetki ve gelir kaynağı kalmadı.. 

“Büyükşehir Yasası Geri Çekilmelidir.” 

“Ulaşımda ciddi bir sorun vardır. Ulaşımın sorumluluğu, ilçe belediyesine 

verilmelidir.”  

“Büyükşehir Yasası daha küçük alanlar yakın ilçeler (İstanbul, Kocaeli vb.) 

düşünülerek yapılmış. Ancak Konya ölçeğinde bugünde yarında başarılı olması 

imkansız görünüyor( ilçe, mahalleye dönüşen belde ve köyler açısından). 

Değinmediğiniz bir konuda ilçelerin özellikle imar konusunda büyükşehre mecbur 

bırakılması. İlçe belediyesindeki komisyonların kararları bir komisyonda daha 
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görüşülüp değiştiriliyorsa ki sadece komisyon değil meclis kararlarıyla birlikte. Bu 

işte bir yanlışlık var. İlçe karar almamalı o zaman. Uzun ve geniş bir alanı kapsayan 

Yasa’nın uzun olarak konuşulması gerekir. Sonuç olarak memleketin geleceği değil 

başka saiklerle hazırlanan bu Yasa’nın eksik yanlışlarla dolu olduğunu - merkezi 

yönetimin etkinliğini azaltacağız diyerek gelenlerin gücü kullanmak adına tersini 

yaptığını düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.”  

Manisa:  

“İlçe belediyelerinde ciddi sorunlar vardır ve çözülmesi ivedidir.”  

“Yeni Yasa ile birlikte ciddi sorunlar gelişmiştir. Bu sorunların çözülmesi için genel 

bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.” 

“Büyükşehir değil belki ancak mevcut uygulanan “bütünşehir” uygulaması çok 

büyük hatadır. İlçe belediyeleri en büyük mağdurdur. Genel bütçeden (iller bankası) 

ilçe belediyelerine ayrılan paydan büyükşehire kesinti yapılması, su gibi bazı önemli 

gelirlerin büyükşehire geçmesi ilçe belediyelerini hizmet yapamaz konuma getirmiş 

ve hatta borç batağına itmiştir. Ayrıca Bütünşehir Yasası ile köy ve belde 

belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi yönetimin yerele yaygınlaştırılarak 

daha etkin ve kolay hizmet sağlanması noktasında büyük sorunlar doğurmaktadır. 

Ayrıca özellikle köy tüzel kişiliğine ait malların belediyelere geçmesi neticesinde bu 

malların bakımlarının yapılamaması, satılması gibi durumlar nedeniyle köylerde 

yaşayan vatandaşlar mağdur edilmiştir. Daha sıralayabileceğim bir çok sorun 

karşısında düzeltilmeden ziyade (siyasi oy kaygısıyla çıkarıldığına inandığım) 

mevcut Bütünşehir Yasası’nın tamamen değiştirilmesi gerektiği inancındayım. 

Merkez valiliğinin merkez alınarak 40-50 km. çapında çizilecek daireyle belirlenecek 

büyükşehir sınırı ve bu sınırın dışında kalan kısım için ilçe, belde belediyeleri ve köy 

tüzel kişilikleri ile oluşturulacak bir yönetsel yapının daha demokratik ve halka 

hizmet noktasında daha verimli olacağını düşünüyorum. Tezinizde başarılar, 

Saygılarımla…” 
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“Sistem yeniden irdelenmeli, sayısal varlığa karşın karar ve eylem birlikteliği, 

işlevsellik, üretkenlik, hizmet sunumu anlamında yetersizlikler ve Yasa’nın tam 

oturmaması anlamında dağınıklık yaşanıyor. Bu bağlamda kendimi ve meclis 

çoğunluğunu yetersiz görüyorum. Zaman kaybı ve kaynak israfı olarak gördüğüm bu 

meclis profilinin düzenlemesi gerektiğine inanıyorum” 

“Coğrafi anlamda büyüklük hizmetlerin gecikmesine neden olmaktadır. Devlet 

destekli olmasına rağmen bütçeler yetersizdir. İl özel idaresi zamanında da yeterli 

hizmet sunulmamıştır. Kırsalda yeni mahalle olan yerlerin beklentileri çok yüksektir. 

İlçe belediyelerine eski gelir kaynaklarının geri verilmesi gerekmektedir.”  

Tablo-112: 6360 Sayılı Kanun Hakkında Meclis Üyelerinin Görüşleri ve Görev 

   6360 Sayılı Kanun Hakkındaki Görüşler Belediye Başkanı Meclis Üyesi TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % 

Konya 
  
  

Yok 4 57,1 11 44 15 46,9 
Kanun’un Anlaşılması için Sabır Gerekiyor 0 0 3 12 3 9,4 
Ayrıntılı İfade 3 42,9 11 44 14 43,7 
TOPLAM 7 100 25 100 32 100 

Manisa 
  
  

Yok 9 90 14 77,8 23 82,1 
Kanun’un Anlaşılması için Sabır Gerekiyor 0 0 0 0 0 0 
Ayrıntılı İfade 1 10 4 22,2 5 17,9 
TOPLAM 10 100 18 100 28 100 

Katılımcıların, büyükşehir belediye sistemi ile ilgili görüşleri ve görevleri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, Konya’daki katılımcıların, Manisa’dakilere oranla 

ayrıntılı düşünce paylaşımları yaptıkları görülmektedir. Belediye başkanlarının 

Konya’da %42,9’u ve Manisa’da sadece %10’u, ayrıntılı cevap vermiştir. Meclis 

üyelerinin Konya’da %44’ü ve Manisa’da %22,2’si, konu hakkında ayrıntılı 

görüşlerini bildirmiştir. Tek bir ifade ile Kanun’un anlaşılması için sabır gerekiyor 

diyen toplam 3 katılımcı da Konya’da meclis üyesidir.  

Tablo-113: 6360 Sayılı Kanun Hakkında Meclis Üyelerinin Görüşleri ve Parti 
   6360 Sayılı Kanun Hakkındaki Görüşler AKP MHP CHP TOPLAM 
    Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 
 
Konya 
  

Yok 9 56,3 4 28,6 2 100 15 46,9 
Kanun’un Anlaşılması için Sabır Gerekiyor 3 18,7 0 0 0 0 3 9,4 
Ayrıntılı İfade 4 25 10 71,4 0 0 14 43,7 
TOPLAM 16 100 14 100 2 100 32 100 

Manisa 
  
  

Yok 22 91,7 0 0 1 33,3 23 82,1 
Kanun’un Anlaşılması için Sabır Gerekiyor 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ayrıntılı İfade 2 8,3 1 100 2 66,7 5 17,9 
TOPLAM 24 100 1 100 3 100 28 100 
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Katılımcıların, büyükşehir belediye sistemi ile ilgili görüşleri ve partileri 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, ayrıntılı cevap verenlerin çoğunlukla MHP’den 

olduğu görülmektedir. Konya’da AKP’li katılımcıların sadece %25’i ve Manisa’da 

%8,3’ü ayrıntılı cevap vermiştir. Ayrıca Kanun’un anlaşılması için sabır gerekiyor 

diyen katılımcıların tamamı AKP’dendir. MHP’li katılımcıların Konya’da %71,42’ü 

ve Manisa’daki %100’ü, ayrıntılı cevap vermiştir. CHP’li katılımcıların Konya’da 

hiçbiri cevap vermezken, Manisa’da %66,7’si ayrıntılı cevap vermiştir.  

Konya’da, 6360 Sayılı Kanun’a partiler açısından en olumlu yaklaşan AKP’li 

katılımcılardır. MHP ise, Kanun’un hazırlanış sürecine de dahil edilmediklerinden ve 

kararların alınmasında etkin olamadıklarından dolayı Kanun’a eleştirel 

bakmaktadırlar. CHP ise, 6360 Sayılı Kanun’un olumlu ya da olumsuz etkileri 

üzerinde fazla durmamayı tercih etmiştir.  

3.6. Büyükşehir Belediyelerinde Demokratikleşme Ve Etkinlik Açısından 
Yeniden Tasarımına Yönelik Elde Edilen Bulguların Ana Hipotezlerle 
Karşılaştırılması 

Çalışmanın bu bölümünde, büyükşehir belediyelerinde demokratikleşme ve 

etkinlik açısından oluşturulan temel hipotezler ve bulguların karşılaştırılması 

yapılmıştır. Araştırmanın iki farklı ilde, iki farklı örneklem üzerinden yapılması, 

büyükşehir belediye deneyiminin hem büyükşehir belediye meclis üyeleri açısından 

hem de örneklem olarak seçilen illerdeki vatandaşlar açısından karşılaştırmalı bir 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Konya’nın merkeze uzak 6 ilçesinde ve Manisa’nın merkezi sayılan 4 ilçesinde 

toplam 1214 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen 

bulgular ve çalışmanın ana hipotez karşılaştırması aşağıdaki gibidir: 

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu 

ulaşım hizmetlerini; Konya’da %63,6 ve Manisa’da %46,4 oranında yetersiz 

görmektedir. Ulaşım hizmetlerinin sunumundan sorumlu olan büyükşehir 

belediyesinin, temel görevlerinden birini yerine getirmede yetersiz görülmesi, 
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sorumluluk alanının il sınırlarına genişletilmiş olması ile açıklanabilir bir 

durumdur.  

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu 

ulaşım da dahil toplu taşıma, su ve kanalizasyon, çöp deposu, sosyal tesis gibi 

hizmetlerini; Konya’da %68,3 oranında ve Manisa’da %47,8 oranında yeterli 

bulmamaktadır. Araştırmanın, Konya’da merkeze uzak ilçelerde yapılması ve 

Manisa’da daha merkezi sayılacak ilçelerde yapılmış olması, aradaki oran 

farkının anlaşılması açısından göz önünde bulundurulmalıdır. Bir üst bulgu 

ile beraber; ulaşım, toplu taşıma, su ve kanalizasyon, çöp deposu, sosyal tesis 

gibi hizmetlerin sunumunda, merkezden uzaklaştıkça hizmet sunumundaki 

aksamaların da arttığı görülmektedir. Temel varsayımlardan biri olan 

“büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının il sınırlarına genişletilmesi 

yerel kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulmasını olumsuz yönde 

etkilemiştir” ifadesi bu noktada doğrulanmaktadır.  

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu 

sosyal hizmetlerden en çok; Konya’da %60,5 ve Manisa’da %41,9 oranında 

“diğer” seçeneği tercih etmiş ve bu seçeneğin açılımında çoğunlukla 

hizmetlerden yararlanılmadığını ifade etmişlerdir. Bu seçeneğin dışında en 

çok tercih edilen sosyal hizmet, Konya’da, meslek edinme kursları ve 

Manisa’da, sosyal ve kültürel hizmetler olmuştur. Bu tür hizmetlerden 

faydalanma oranının, merkezden uzaklaştıkça düştüğü yapılan ilçe ve 

hizmetlerden yararlanma arasındaki ilişkilere bakıldığında görülmektedir.  

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, belde belediyesinin/eski köy 

muhtarlığının bulunduğu dönem ile şimdiki dönemi karşılaştırdığında, 

Konya’da %28,5 oranında yeni yasal düzenleme ile daha çok hizmet 

alacaklarının söylenmesine karşın hizmetin gelmediğini belirtirken, 

Manisa’da %25,3 oranında yeni yasal düzenlemenin daha iyi olduğunu, bu 

düzenleme ile daha çok hizmet aldıklarını belirtmiştir. Olumlu yaklaşımın, 

merkeze yakınlaştıkça arttığı gözlemlenebilir bir sonuç olmuştur.  
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 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, büyükşehir belediyesinin hizmeti mi 

yoksa katılımı mı daha ön planda tutması gerektiği konusunda; Konya’da 

%63,7 ve Manisa’da %66,6 oranında ikisinin birlikte olmasının daha doğru 

olacağını düşünmektedirler. Buna karşın, salt katılım isteyenlerin, hizmet 

isteyenlere göre daha düşük oranda olduğu da önemli bir bulgudur.  

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılardan, büyükşehir belediyesine ulaşmada 

kullandıkları iletişim yollarından ilk üçünü sıralamaları istenmiştir. İki ilde de 

birinci sırada, iletişim kurmadıkları seçeneği ön plana çıkmıştır. Katılım 

açısından ciddi bir sorunu ortaya çıkaran bu bulguyu takip eden ikinci ve 

üçüncü iletişim yolları iki ilde de farklılaşmıştır. Konya’da, telefon ve dilekçe 

ile iletişim tercih edilirken, Manisa’da, telefonla iletişimin yanında 

yöneticiler ile yüz yüze görüşmeler yapıldığı belirtilmiştir. Temel 

varsayımlardan olan “hizmet alanın il sınırlarına genişlemesi halkın katılımını 

olumsuz yönde etkilemektedir” ifadesi, temelde iki il içinde ilk tercihler 

açısından doğrulanabilir bir varsayım olmuştur. 

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, belediyelerle ilgili bir sorunu olduğunda 

ilk olarak; Konya’da %66,9 ve Manisa’da %49,6 oranında “ilçe belediyesi”ni 

tercih etmektedir. Doğrudan büyükşehir belediyesini tercih edenlerin, 

özellikle Konya’da %3,8 gibi çok düşük oranlarda olduğu görülmüştür. Bu 

bulgunun, Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip ilinde yaşanması 

beklenen bir sonuçtur. Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına 

getirilmesi ve bu doğrultuda birçok görev ve yetkinin ilçe belediyesi yerine 

büyükşehir belediyesine verilmiş olması, elde edilen bulgular ışığında etkin 

hizmet sunumunu olumsuz olarak etkilemiştir. Temel varsayımlardan olan 

“vatandaş, alanın genişlemesiyle birlikte büyükşehir belediyesine ulaşmakta 

güçlük çekmektedir. Oysa yerel yönetimlerin doğasında halka en yakın birim 

olması vardır” ifadesi bu noktada doğrulanmaktadır. 

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, büyükşehir belediyeleri ile ilgili 6360 

sayılı Kanun’un getirmiş olduğu ve 5 yıl sonra devreye girecek olan vergi, 
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harç, katılım payları ve izinler hakkında çoğunlukla bilgi sahibi değildir. 

Kendilerinden ilk üçü sıralamaları istenmiştir ve herhangi bir bilgisi 

olmadığını söyleyenlerin oranı Konya’da %59,6 ve Manisa’da %58,7 

çıkmıştır. İkinci ve üçüncü en çok bilgi sahibi olunan konular, birbirine yakın 

oranlarda çöp vergisi ve yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek 

katılım paylarıdır. Bu bulgular doğrultusunda, temel varsayımlardan biri olan 

“Halkın içinde yaşadıkları büyükşehir sınırlarında var olan sorunlara ve 

yönetime olan ilgileri düşüktür. 6360 Sayılı Kanun’un kendilerine getirdiği 

ya da getireceği olumlu ya da olumsuz değişimleri takip etmemektedir” 

ifadelerinden ikinci kısmın doğrulanabilir bir varsayım olduğu görülmektedir.  

Katılımcılar, 6360 Sayılı Kanun’un kendilerine getirdiği veya getirecek 

olduğu olumlu ve olumsuz etkilere karşı ilgisizdir. 

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılardan, mevcut büyükşehir belediyeleri ile 

ilgili en çok katıldıkları ilk üç özelliği tercih etmeleri istenmiştir. Buradaki 

temel amaç, vatandaşların gözünden mevcut büyükşehir belediyesinin nasıl 

olduğunun ortaya konulmasıdır. Konya’da, %18,9 ve Manisa’da, %23,3 

oranlarında en çok kabul gören mevcut durum tespiti; büyükşehir 

belediyelerinin çok büyük yatırımlar yapabilmelerinin olumlu etkisidir. İkinci 

sıradaki tespitler; Konya’da, büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine 

yatırım yapmada ayrımcılık yaptığı, Manisa’da ise, başarılı hizmet sunulduğu 

yönündedir. Üçüncü ve son tespitler ise; Konya’da, büyükşehir 

belediyelerinin hizmetler hakkında halkın görüşlerini önemsemediği, 

Manisa’da ise, şehrin gelişmesine büyük katkı sağladıkları gibi iki zıt 

düşünce şeklindedir. Bu bulgulardan yola çıkılarak, “Halkın içinde 

yaşadıkları büyükşehir sınırlarında var olan sorunlara ve yönetime olan 

ilgileri düşüktür. 6360 Sayılı Kanun’un kendilerine getirdiği ya da getireceği 

olumlu ya da olumsuz değişimleri takip etmemektedir” varsayımının 6360 

Sayılı Kanun’un etkileri dışındaki kısmının doğrulanamamış olmasıdır. 

Katılımcılar, Kanun’un getirdikleri konusunda ilgisizdir fakat yönetimin 

mevcut durumuna karşı ilgisiz değildir.  
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 Vatandaşlardan oluşan katılımcılar, büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu 

hizmetlerden memnun olmamaları halinde, eğer memnuniyetlerini 

belirtmiyorlarsa bunun sebebinin; Konya’da, %22,7 oranında seçip 

gönderdikleri için gereğini yapmaları gerektiğini düşünmeleri, Manisa’da ise, 

%23,5 oranında gerek duymamaları olduğunu belirtmişlerdir. Buradan 

hareketle, katılımcıların, yönetim sürecine doğrudan dahil olmak 

istemedikleri, kendileriyle ilgili durumları yöneticinin insafına bırakmayı 

tercih ettikleri sonucuna varılmaktadır. Bu doğrultuda, “Halkın eğitim 

düzeyinin düşük olmasından dolayı yerel kararların alınmasına yönelik 

katılım isteği düşüktür” şeklindeki temel varsayımın, eğitimle 

ilişkilendirilemediğinden dolayı doğrulanamadığı fakat genel itibari ile 

doğrulandığı ifade edilebilir.  

 Vatandaşlardan oluşan katılımcılara, büyükşehir belediyesine yapmış 

oldukları başvurularda ne tür davranışlarla karşılaştıkları sorusu yöneltilmiş 

ve Konya’da %66,1 ve Manisa’da %63,8 gibi yüksek oranlarda herhangi bir 

başvurularının olmadığı cevabı alınmıştır. Başvuranların vermiş olduğu 

cevaplar neticesinde en çok karşılaşılan davranışın ise, Konya’da geri dönüş 

alınmaması ve Manisa’da gereğinin yapılması şeklinde iki zıt özellikte 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Burada belirtilmesi gereken; araştırmanın 

Konya’nın merkeze uzak ilçelerinde yapılmasından dolayı ilçelerdeki 

ihtiyaçlara hemen cevap verilememesi, buna karşın Manisa’nın merkeze 

yakın ilçelerinde yapılmasından dolayı başvurulara daha hızlı ve etkili bir 

dönüş yapılmasının beklenen bir sonuç olmasıdır.  

 Vatandaşlardan oluşan katılımcıların başarılı bir belediye algısının ne 

olduğunun ortaya konulması adına, verilen seçeneklerden ilk üç özelliği 

sıralamaları istenmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda, başarılı bir 

belediyenin en temel özelliği; Konya’da %41,5 ve Manisa’da %39,5 

oranlarında hizmet sunumunda ayrımcılık yapmamasıdır. İkinci ve üçüncü 

başarı kriterleri iki ilde de farklılaşmıştır. Konya’da, kaliteli hizmet sunumu 

ve yöneticilerin halka iletişiminin kuvvetli olması gerektiği ön plana çıkarken, 
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Manisa’da kaliteli hizmet sunumu ve şeffaf belediyecilik anlayışına sahip olan 

belediyenin başarılı bir belediye sayılacağı görüşü ifade edilmiştir.  Bu 

bulgulardan hareketle, temel varsayımlardan biri olan “yurttaşlar, büyükşehir 

belediyelerinin etkin olması ya da olmamasını değil büyükşehir belediyesine 

siyasal olarak yakın olup olmamayı daha çok önemsemektedir” ifadesinin 

doğrulanamadığı görülmektedir. Vatandaşlar, siyasal üstünlük sağlama isteği 

yerine, ayrımcılık yapmayan bir belediyeyi öncelikli görmektedir. 

 Katılımcı demokrasinin yerelde uygulama alanı bulabileceği en önemli 

oluşumlardan biri kent konseylerdir. Vatandaşlardan oluşan katılımcıların, 

kent konseyleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarına yönelik elde edilen 

bulgular; Konya’da %66 ve Manisa’da %59,1 oranlarında bilgilerinin 

olmadığı yönündedir. Bilgisi olanların ise, ağırlıklı olarak kent konseylerine 

katılım göstermedikleri sonucuna ulaşılmıştır.   

 Büyükşehir belediyelerinin ilde büyük projeler yaparken halkı sürece dahil 

etmesi konusunda vatandaşlar, Konya’da %56,4 ve Manisa’da %52,4 

oranlarında mutlaka halka sorulması ve halkın istemi doğrultusunda 

yapılmasından yana tutum sergilemişlerdir.  

 Vatandaşlardan oluşan katılımcıların büyükşehir belediyesinin genel olarak 

sunmuş olduğu hizmetlerden; Konya’da %58,2 oranında memnuniyetsizlik, 

Manisa’da ise %52,8 oranında memnuniyet duyduğu görülmektedir. 

Neredeyse her meslekten, yaştan, cinsiyetten, eğitim ve gelir grubundan 

deneğin katıldığı bu araştırma, katılımcıların büyükşehir belediye 

hizmetlerinin etkinliği ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmesinin 

mutlaka olduğunu göstermiştir. Kentsel hizmetlerin sunumunda sorunların 

farkında oldukları fakat bunu ilgili birimlere iletmede ilgisiz oldukları 

sonucuna da ulaşılmıştır. Özellikle 6360 Sayılı Kanun’un etkileri konusunda 

bilgi ve ilgi düzeyleri düşüktür. Büyükşehir belediyesini büyük yatırımlar 

yapan ve büyük projelerde halkın isteğini soran, ayrımcılık yapmadan hizmet 

sunan birimler olarak görmekte ve görmek istemektedirler. Genel itibariyle, 
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vatandaşlar açısından katılımcılıktan çok etkinliğin ön plana çıktığı sonucuna 

varılmıştır. 

Konya Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinden 32 üye ve Manisa 

Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinden 28 üye ile görüşülerek gerçekleştirilen 

anket uygulamasından elde edilen bulgular ve çalışmanın ana hipotez karşılaştırması 

aşağıdaki gibidir: 

 Büyükşehir belediye hizmetlerinin etkinliği ve demokratikliği ile ilgili meclis 

üyelerinin algısı, yaş, meslek, cinsiyet, eğitim, görev ve parti gibi 

değişkenlere göre farklılaşabilmektedir. Fakat burada en temel farklılık 

nedeni partisel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Cinsiyet ve algı arasında, 

yeterince kadın katılımcı olmamasından dolayı bir ilişki kurulamamıştır.  

 BŞB meclis üyeleri, büyükşehir belediyelerinin bünyesinde oluşturulan 

komisyonların, kararların alınmasında çok etkili olduğunu düşünmektedir. 

Etkili olduğunu düşünenlerin oranının Konya’da %53,1 ve Manisa’da %75 

gibi yüksek oranlarda olması, komisyonların kendilerinden beklenen etkiyi 

gösterdiğini düşündürmektedir. Araştırmaya katılan meclis üyelerinin 

komisyon üyelikleri ve parti ilişkilerine bakıldığında, çoğunluğun AKP’de 

olduğu görülmektedir. İki ilde de meclisteki ağırlıklı oranın AKP’de olması, 

kararların alınmasında komisyonların etkinliğini doğrudan etkileyebilecek bir 

durumdur.  

 Araştırmaya katılan meclis üyeleri arasında hem iktidardan hem de 

muhalefetten üyeler bulunmaktadır. İki taraftan da, meclis içinde muhalefetin 

etkin olup olmadığı konusundaki düşünceleri önemli bir bulgu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Konya’da %46,9 oranında katılımcı “diğer” seçeneğini tercih 

etmiştir. Bu tercihin açılımında ise “muhalefet olarak sayılarının az 

olmasından kaynaklı etkinlik gösterememe” olgusu bulunmaktadır. Ve bu 

cevabı verenlerin çoğunlukla MHP’den olduğu görülmektedir. Diğer 

muhalefet partisi olan CHP, bu görüşe katılmamaktadır. Manisa’da ise en 

yaygın görüş, muhalefetin kararları engellediği yönündedir. Bu görüşü, BŞB 
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belediye başkanlığını da alan MHP ve mecliste ağırlıklı sayıya sahip olan 

AKP birlikte savunmaktadır. Fakat araştırmaya sadece 1 katılımcı ile destek 

sağlayan MHP’nin genel görüşünün bu olduğu düşüncesini savunmak, doğru 

bir yaklaşım olmayacaktır. Araştırmadan elde edilen bu iki bulgu, “Muhalefet 

temsilcileri, büyükşehir belediye meclisi komisyonlarında ve toplantılarında 

etkili olamamaktadır” varsayımının doğruluğunu destekler niteliktedir.   

 BŞB meclis üyelerinin, üyelikleri boyunca en çok yaptıkları ilk üç çalışma; 

Konya’da imar (birinci), çevre ve sağlık (ikinci), kültür (üçüncü), Manisa’da 

imar (birinci), eğitim (ikinci) ve ulaşım (üçüncü) şeklindedir. En çok 

çalışmanın iki ilde de imar konusunda yapılması, meclis üyelerinin ağırlık 

verdiği en önemli konunun imar olduğunun bir göstergesidir.  

 BŞB meclis üyelerinin en çok teklif sunduğu ilk üç konu sırasıyla; Konya’da 

imar (birinci), çevre ve sağlık (ikinci) ve altyapı (üçüncü), Manisa’da imar 

(birinci), eğitim ve kültür (ikinci) ve altyapı (üçüncü) şeklindedir. En çok 

yapılan çalışma gibi en çok teklif sunulan konu yine “imar” olmuştur. 

Yapılan çalışmalardan farklı olarak, iki ilde de altyapı konusunda teklif 

verildiği de dikkate değer bulgulardandır. BŞB’lerin en önemli iki faaliyet 

alanının imar ve altyapı olarak kabul görmesi, elde edilen bu sonuçlarla 

desteklenmiştir.  

 BŞB meclis üyelerinin, meclis üyesi olmayı neden önemli gördükleri 

konusunda çoğunlukla hem fikir oldukları görülmüştür. Konya’da %53,1 ve 

Manisa’da %42,9 oranlarında katılımcı; “kent konusunda vatandaşları 

temsilen alınan kararlara dahil olmak” istedikleri için meclis üyeliğini önemli 

görmektedirler. Meclis üyeleri, kendilerini katılımcı demokrasinin bir unsuru 

olarak görmekte ve vatandaşların alınan kararlarda temsil edilmesi için görev 

başında olduklarını düşünmektedirler.  

 BŞB meclis üyelerinin meclisteki etkinlik düzeyleri (kendilerine yönelik 

bakışları); Konya’da %50 oranında kendini etkin görmeyen, sadece 

toplantılara katıldığını belirtenler, Manisa’da ise %50 oranında kendini 
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kesinlikle etkin görenler şeklinde iki farklı durumdan oluşmaktadır. Konya’da 

muhalefette olanların, iktidar partisine göre daha yüksek sayıda olması ve 

yine iktidar partisinin içindeki meclis üyelerinden bazılarının da kendini etkin 

görmemesi, oranın yüksek olmasının alt metnini oluşturmaktadır. Manisa’da 

ise, BŞB meclis üyelerinin çoğunluğunun aynı partiden olması ve araştırmaya 

katılanların da çoğunluğunun bu partiye mensup olması, etkinlik açısından 

olumlu bir sonuç çıkmasını açıklar nitelikte bir durumdur.  

 BŞB meclis üyelerinin kentsel toplumsal katılım durumları (kendi bakış 

açılarıyla); Konya’da %67,7 oranında tüm etkinliklere katılım sağlandıkları 

yönünde, Manisa’da %35,7 oranında ise hem tüm etkinliklere katıldıkları, 

hem de organizasyonlarda da görev aldıkları yönündedir. Bu bulgular, iki ilde 

de BŞB meclis üyelerinin, demokratik ilkeler çerçevesinde içinden geldikleri 

vatandaşlar ile iletişimlerini koparmadığının göstergesi sayılabilir.  

 BŞB meclis üyeleri meclis kararlarında, katılımcı demokrasinin temel 

taşlarından biri olan STK’lardan en çok “çeşitli meslek kuruluşlarının 

(odaların)” katılımcı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada, Konya’da %37,5 

ve Manisa’da %85,7 oranında katılımcı bu cevabı vermiştir. 

  BŞB meclis üyeleri, STK’ların meclis kararlarına dahil edilme durumları 

konusunda; Konya’da %46,9 oranında, kendileriyle ilgili tüm konularda 

STK’ların görüşlerinin alındığını, Manisa’da ise %53,6 oranında, alınacak 

kararlarda dolaylı bile olsa etkilerinin olacağı düşünülüyorsa STK’ların 

görüşlerine başvurulduğunu belirtmiştir. Bu bulgu, katılımcı demokrasi 

açısından olumlu bir veridir. Fakat bir önceki veri ile birlikte 

değerlendirildiğinde, ağırlıklı olarak meslek odalarının süreçlere dahil 

edilmesi, diğer STK’ların yeterince etkin olamaması, katılımcılığın üst 

seviyede olmadığına yönelik bir gösterge sayılmalıdır.  

 BŞB meclis üyeleri, meclis üyelerinin doğrudan seçilmesi konusunda 

çoğunlukla hem fikirdir. BŞB meclis üyelerinin halk tarafından doğrudan 

seçilmesi gerektiğini düşünen katılımcıların, Konya’da %75 ve Manisa’da 
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%75 oranında aynı ve yüksek oranda olması dikkat çekmektedir. Bu bulgu, 

meclis üyelerinin partinin gösterdiği aday olmaktan çok, bireysel olarak da 

kendilerine güvendiklerinin bir göstergesi sayılabilir.  

 BŞB meclis üyeleri, mecliste alınan kararlarda yeterince katılımcı/müzakereci 

bir ortamın olmadığını, sadece oylama yapılarak ve konuşulmadan kararların 

geçtiğini belirtmişlerdir. Bu olumsuz fikre sahip olanların dağılımı, Konya’da 

%59,4 ve Manisa’da %64,3’tür.  Konya’da, katılımcı/müzakereci bir ortamın 

olmadığını düşünen toplam 19 katılımcıdan 14’ü MHP’li ve 5’i AKP’lidir. 

CHP çekimser kalmıştır. Manisa’da ise, katılımcı/müzakereci bir ortamın 

olmadığını düşünen toplam 18 katılımcıdan 16’sı AKP ve 2’si CHP’dendir. 

MHP’den olan tek katılımcı, müzakereci bir oramın olduğunu düşünmektedir.  

 BŞB meclis üyelerinin, genel olarak köylerin ve beldelerin mecliste yeterince 

temsil edilmediğini düşündükleri görülmektedir. Konya’da, kesinlikle temsil 

edildiklerini düşünenler ile köylerin ve beldelerin yeterince temsil 

edilmediğini düşünenler aynı orandadır. Manisa’da ise %75 gibi yüksek bir 

oranda, yine köylerin ve beldelerin yeterince temsil edilmediği görüşü 

hakimdir.  

 BŞB meclis üyelerinin bakış açısıyla, büyükşehir belediyelerinin en önemli 

üç sorunu sırasıyla: Konya’da temsil ve halk sorunu, hizmetlerin aksaması, 

imar ve kentleşme; Manisa’da hizmetlerin aksaması, göç ve nüfus artışı, imar 

ve kentleşme şeklindedir. İki ilde de ortak sorunlar bulunmakla birlikte, 

Konya’da temsil ve halk sorunun birinci sıraya konulması, temelde 

büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına genişletilmesinin olumsuz 

sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir. Temsil sorunlarında da yer 

verildiği üzere, mecliste vatandaşların tamamının temsil edilememe sorunu, 

BŞB meclis üyeleri tarafından da dile getirilmiştir.  

 BŞB meclis üyeleri, öncelikli ele alınması gereken ilk üç sorunun; Konya’da 

ilçe ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorunu, altyapı-imar 

sorunları ve çevre sorunları, Manisa’da ise, ilçe ve alt kademe belediyeleri 
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ile koordinasyon sorunu, altyapı sorunları ve imar sorunları olduğunu 

belirtmişlerdir. Öncelikli ele alınması gereken birinci sorunun iki ilde de, ilçe 

ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorunu olması, büyükşehir 

belediyesi ile ilçe belediyesinin farklı partilerden olması ya da merkeze uzak 

ilçelere büyükşehir belediyesi tarafından yeterince hizmet götürülmemesi gibi 

nedenlerle açıklanabilir. Bu durumun temelinde 6360 Sayılı Kanun’un 

içeriğinde yer alan, ilçe belediyesini, büyükşehir belediyesi karşısında 

güçsüzleştirici düzenlemeler bulunmaktadır. Bu durumun halka yansıması, 

BŞB meclis üyelerinin de belirttiği gibi, il merkezi dışında yaşayan 

vatandaşların sorunlarının ilçelerde çözülememesinden dolayı çözümlerin 

gecikmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya katılan BŞB meclis 

üyelerinin Konya’da %62,5 ve Manisa’da %92,9’u, il merkezi dışında 

yaşayan vatandaşların en temel sorunun bu olduğunu düşünmektedir.  

  BŞB meclis üyeleri, büyükşehir belediyesi olarak il genelinde tüm sorunlara 

ulaşılamadığını, yalnızca merkezin sorunlarının çözümünde etkin olunduğunu 

belirtmişlerdir. Bu durum, 6360 Sayılı Kanun’un temel gerekçelerinden biri 

olan “daha etkin ve bütünleşik hizmet sunma” ilkesinin gerçekleşemediğinin 

bir göstergesi olarak nitelenebilmektedir.  

 BŞB meclis üyeleri, büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına 

genişletilmesinden dolayı il merkezine uzak olan beldelerdeki halkın 

büyükşehir belediyelerine ulaşmada sorun yaşadığını belirtmişlerdir. Bu 

sorunun nedenini, yüzölçümünden kaynaklı ulaşım sorunu olarak 

görmektedirler. Araştırmanın vatandaş boyutundan elde edilen bulgulardan 

biri olan, sorunları olduğunda büyükşehir belediyesi yerine ilçe belediyesini 

ilk olarak tercih etmeleri, BŞB meclis üyelerinden elde edilen yukarıdaki 

bulguyu destekler niteliktedir. BŞB olarak il genelinde sorunlara yeterince 

ulaşılamamakta, vatandaşlar da sorunların BŞB tarafından çözüleceğine 

yeterince inanmamaktadır.  
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 İki ilde de, BŞB meclis üyelerinin çoğunluğu, 6360 Sayılı Kanun hakkında 

genel olarak bilgilerinin olduğunu fakat hazırlanma sürecinde herhangi bir 

bilgilendirme yapılmadığını belirtmiştir. Sadece Konya’da 8 katılımcı, 

Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye olarak fikirlerinin alındığını ifade 

etmiştir. Bu katılımcıların tamamı da AKP’dendir. Manisa’da ise AKP’den 

hiçbir katılımcı Kanun’un hazırlanma sürecine dahil edildiklerini 

belirtmemiştir.  Bu sebeple, parti ve bilgilendirme arasında doğrudan bir 

bağlantı kurulamamıştır.  

 BŞB meclis üyeleri, 6360 Sayılı Kanun’un büyükşehir belediye meclislerinin 

etkinliği açısından farklı görüşlere sahiptir. Konya’da %34,4 oranında 

katılımcı, Kanun sayesinde etkinliklerinin arttığını belirtirken, Manisa’da 

%53,6 oranında katılımcı, sınırların il mülki sınırlarına getirilmesinden dolayı 

iş yükünün arttığını belirtmiştir. Konya’da etkinliğin arttığını düşünenlerin 

tamamının AKP ve CHP’li katılımcılar olması da ayrıca not düşülmesi 

gereken bir bulgudur. Bu bulgular doğrultusunda, “Büyükşehir belediye 

meclis üyelerinin siyasi partileri ve 6360 sayılı Kanun’a bakış açıları 

arasındaki ilişki, meclisteki çoğunluğa sahip olmalarına göre değişmektedir” 

şeklindeki varsayım doğrulanmamaktadır.  

 BŞB meclis üyeleri, kendilerine yöneltilen “büyükşehir belediye sisteminde 

düzeltilmesi gereken sorunlar” konusundaki açık uçlu soruya, genellikle 6360 

Sayılı Kanun üzerinden cevap vermişlerdir. Bu cevaplar doğrultusunda, genel 

tavrın olumsuz olduğu bulgularla desteklenmektedir. Verilen ayrıntılı 

cevaplar doğrultusunda; Kanun’un henüz anlaşılmadığını düşünenler, 

Kanun’un geri çekilmesi gerektiğini düşünenler, Kanun’un genel itibariyle 

demokrasi ve etkinlik açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu düşünenler 

ve fikir beyan etmeyenler şeklinde özet bir gruplama yapılabilir. Manisa’da 

ayrıntılı cevap verenlerin sayısının çok düşük olması, bu soru açısından 

Konya ve Manisa arasında karşılaştırma yapılmasını güçleştirmiştir.  
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 Büyükşehir belediyelerinin denetimi konusunda araştırmaya katılan BŞB 

meclis üyelerinin, çoğunlukla hem fikir oldukları denetim düşüncesi; 

Konya’da halk/kamuoyu denetimi, Manisa’da ise mali denetim dışında bir 

denetime ihtiyaç olmadığı yönündedir. İki ilde de verilen cevaplar 

neticesinde, merkez tarafından denetlenmek istemedikleri anlaşılmaktadır. 

Buna rağmen, merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki denetiminin 

tamamen kaldırılması konusunda BŞB meclis üyelerinin Manisa ve Konya’da 

farklılaştığı görülmüştür. Konya’da, %45,2 oranında büyükşehir 

belediyelerinin yetkilerinin aşırı artmasından dolayı mutlaka denetlenmeleri 

gerektiği düşüncesi hakimken; Manisa’da, %53,6 oranında merkezi 

yönetimin işlevinin denetimden çok, büyükşehir belediyelerinin standart 

geliştirmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi düşüncesi ağır 

basmaktadır. Konya’da, birbirine yakın sayılarla AKP ve MHP, Manisa’da 

ise, hem AKP, hem MHP hem de CHP’li katılımcılar belirtilen hakim 

görüşleri savunmaktadırlar. Bu bulgular doğrultusunda, “Büyükşehir belediye 

meclis üyelerinin büyükşehir belediyelerinin denetlenmesi konusundaki 

düşüncesi, muhalefette olup olmamalarına göre değişmektedir” varsayımını 

doğrulamamaktadır.  

 Büyükşehir belediyeleri yerine ilçe belediyelerinin güçlendirilmesinin (yetki 

ve kaynak açısından) daha etkili ve verimli sonuçlar ortaya çıkaracağı 

konusunu değerlendiren BŞB meclis üyelerinin; Konya’da %71,9’u ve 

Manisa’da %85,7’si, ilçe belediyelerinin güçlendirilmesinin daha etkili ve 

verimli olacağı görüşünü paylaşmaktadırlar. Bu doğrultuda, “BŞB meclis 

üyeleri, ilçe belediyeleri yerine büyükşehir belediyelerinin görev ve 

yetkilerinin arttırılmasını istememektedir” varsayımı doğrulanmaktadır. BŞB 

meclis üyeleri, BŞB içinde yeterince etkin olamasa da ilçelerinde kendilerini 

daha etkin görmektedir. Bu sebeple sorumluluk duydukları yer de, BŞB’nin 

tamamı değil, daha çok kendi ilçeleridir. Burada özellikle belirtilmesi gereken 

bir durum bulunmaktadır. Partilerin ilçelerden gösterdikleri bazı meclis üyesi 
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adayları, ilçede yaşanlardan değildir. Bu şekilde seçilen meclis üyelerinin 

BŞB’yi ilçelere göre daha çok kanıksayabildiği düşünülmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de büyükşehir belediye sisteminin geçirmiş olduğu evrimin 

demokratikleşme ve etkinlik açısından ele alındığı bu çalışmanın özünde, 

“Büyükşehir Belediye Sisteminde Hastalık Nedir? Tedavisi Ne Olmalıdır?” sorusu 

bulunmaktadır. Artan nüfus ve göç olgularıyla doğrudan ilişkili birçok sorunu içinde 

barındıran büyükşehirlerin sorunlarının çözüm noktası, yönetimlerin kendisidir. 

Yönetsel sorunların giderilmesi, diğer sorun alanlarının da çözümü için ön koşuldur. 

Fakat tek çözüm yolu olarak görülmemelidir. Büyükşehir belediye sisteminin 

sorunlarının çözümünde birçok aktör bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma sonucunda 

da, gerek literatürde yer alan bilgiler, gerekse alan araştırmasından elde edilen 

bulgular doğrultusunda, sistemin sorunlarını çözme konusundaki bu temel aktörler 

üzerinden değerlendirmeler ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu aktörler, aşağıda 

formüle edildiği gibi ele alınmıştır. 

 

 

İlk olarak, demokrasinin ve etkinliğin görünürlüğünde en büyük faktör olan 

vatandaşlar üzerinden bir değerlendirme ihtiyaç vardır. Araştırmaya katılan 

vatandaşların, büyükşehir belediyelerinden en çok istediği şey, ayrımcılık yapmadan 

hizmet sunmasıdır. BŞB meclisleri bu noktada, hem hizmetlerin sunumunda hem de 

ayrımcılığın önüne geçilmesinde bir barikat görevi görmelidir. BŞB başkanı, 

vatandaşlar ile sürekli etkileşim içerisinde olamaz fakat farklı partilerden farklı 

sesleri temsil eden BŞB meclis üyeleri, etkileşim konusunda aktif olabilecek 

pozisyondadırlar. Bu sebeple sunulan hizmet ve hizmetten faydalanacak olan 

vatandaşların, bu sürece dahil edilmesinde köprü görevi de üstlenmelidirler. 

Vatandaşlar, aynı zamanda yönetim sürecine katılım konusunda isteksiz 

görünmektedir. Buna karşın, BŞB yönetimindeki vatandaşların meclisi, vatandaşları 

sürece dahil etmek için girişimlerde bulunmalıdır. Vatandaşların, sadece büyük 

projelerde bize sorulsun gibi kısıtlı isteğini de, birçok önemli kararın alınmasına 

  Vatandaşlar   Yöneticiler  Siyasi Partiler 
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dahil edilmelerini sağlayarak, geliştirmede etkin olacak birim yine meclis üyelerinin 

kendisidir.  

 Mevcut durumda, vatandaşların sunulan hizmetlerden genel olarak memnun 

olmamasına karşın, şikayetlerini genelde dile getirmediği görülmüştür. Bir sorun 

oluştuğunda, vatandaşların sorunun çözümü için en yetkili birim olan BŞB’yi ilk 

tercih olarak görmemeleri ve bu yönde başvuruda bulunmamaları, BŞB’nin görev ve 

yetkilerini yeterince anlatamamasından ve ulaşılabilirliklerinin zayıf olmasından 

kaynaklandığını düşündürmektedir. Vatandaş ve BŞB etkileşimi yeterince 

sağlanamamaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlara, seçildikleri süre içerisinde 

hizmetlerinden memnun olmadıkları yönetimi geri çağırma15 hakkının verilmesi bir 

gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hak, vatandaşların yönetim üzerindeki 

denetimini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Vatandaşların böyle bir hakka sahip 

olması, yönetimin daha katılımcı bir anlayışa yönelmesini sağlayabilecek niteliktedir. 

Vatandaşların, BŞB sisteminin zayıf halkası konumunda olmasının sadece 

yönetimin eksiklikleri ile açıklanması doğru değildir. Araştırmanın bulgularında da 

görüldüğü gibi, vatandaşlar kendilerini derinden ilgilendiren yasal düzenlemelere 

karşı yeterince ilgili ve istekli değillerdir. BŞB’lerin demokratiklik ve etkinlik 

düzeyini arttırmada sadece yönetimin değil ayrıca vatandaşların da istekli ve etkili 

olması gerekmektedir. Vatandaşların istekli ve etkili olması için hem yöneticilere 

hem de vatandaşların doğrudan kendilerine yönelik görevler düşmektedir. 

Vatandaşlara, yerelde ve genel yönetimde sahip oldukları haklar, ödevler ve görevler 

konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi, bu konuda atılacak 

önemli bir adım olarak görülebilir. Okullarda basit ifadelerle anlatılan vatandaşlık 

dersinden daha da ileri bir bilgilendirme anlayışı benimsenmelidir. Çünkü 

vatandaşların içerisinde, eğitimsizler ve yönetim olgusuna ilgisiz insanlar da 

bulunmaktadır. Bu kesimlerin de, haklarını ve ödevlerini bilmeleri konusunda 

yönetim sürecine kazandırılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak üzerinde 

durulması gereken bir konu da, katılımcı bir anlayışı isteyen vatandaşların yerel 
                                                             
15 Geri çağırma (recall), seçmenler tarafından belli usul ve şartlara bağlı olarak halk oylamasıyla 
seçilmiş kişi ve organların görevlerine son verilebilmesini sağlayan mekanizma (Gündüz, 2010: 50) 
olarak tanımlanmaktadır. 
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seçimlerde kişiler yerine siyasi partiler üzerinden oy kullanması sorunudur. 

Vatandaşlar, büyükşehir yönetimi için aday olanların şahsi özelliklerinden çok siyasi 

algılarıyla hareket etmektedirler. Bu noktada vatandaşlar, siyasi partilerin isimleri 

yerine, hizmet edeceğine inandığı ve yönetici olarak görmek istediği adayları 

destekleyerek yönetim sürecinde aktif rol oynamalıdır.  

 Büyükşehir belediyelerinde yönetim denildiğinde akla ilk gelen organ, 

büyükşehir belediye başkanıdır. Ülke genelinde ve il genelindeki etkileri 

düşünüldüğünde bu anlaşılır bir durumdur. Fakat tek adam sisteminin yerine ilk akla 

gelmesi gereken, vatandaşların büyükşehir belediye yönetimindeki temsilcisi olan 

büyükşehir belediye meclislerdir. BŞB meclislerinin gücü; temsil, karar verme ve 

yürütmeyi denetleme görevlerinden gelmektedir. Bu sebeple, vatandaşın yönetimle 

iletişim kurmasında etkin olması beklenen organ da büyükşehir belediye 

meclisleridir. Büyükşehir belediye meclisleri, meclis kararlarının alınmasında 

çoğulculuğu temsil etmesi nedeniyle, büyükşehir belediyelerinin etkinlik ve 

demokratiklik görüntüsünde büyük bir yere sahiptir.   

Belediye meclis üyelerine, atmaları gereken adımlar konusunda telkinlerde 

bulunurken, asıl yönetsel olarak etkinleştirilmelerinin önündeki engellerin 

kaldırılmasına değinmek gerekmektedir. Çünkü araştırmadan elde edilen bulgular, 

BŞB meclis üyelerinin de etkin olma konusunda çok girişimci olmadıkları sonucuna 

götürmüştür. Bunun sebebi, bazı durumlarda, muhalefetten oldukları için sayılarının 

az olması, bazı durumlarda da BŞB belediye başkanı ile aynı partiden 

olmamalarından kaynaklanmaktadır. Fakat göz ardı edilmemesi gereken bir diğer 

etken de, meclis üyelerinin kişisel özelliklerinin etkin ve katılımcı BŞB meclis üyesi 

olmaya uygun olmamasıdır.  

Büyükşehir belediye meclislerinin, büyükşehir belediyelerinin demokrasi ve 

etkinlik karnesine etkisi yukarıda kısaca özetlenmiştir. Büyükşehir belediye 

meclislerinin, BŞB sistemindeki yeri ve önemi özellikle vurgulanmıştır. Bu sebeple, 

BŞB meclis üyelerine yönelik değerlendirmelerin yanında öneriler de 

oluşturulmuştur.  Bu öneriler geliştirilirken daha önce yapılan bazı çalışmalardan da 
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esinlenilmiştir.16 Büyükşehir belediye meclisleri, daha önceden de belirtildiği gibi 

demokrasi ve etkinlik açısından önemli birimler olarak görülmektedir ve bu sebeple 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, BŞB meclis üyelerinin sadece partilerin 

temsilcisi konumunda olmaktan öteye geçirilmesi gerekmektedir. Kendi görevli 

bulundukları ilçe veya seçildikleri partinin değil, ilin tamamının meclis üyesi 

oldukları bilinci kazandırılmalı ve bu yönde yönlendirilmelidirler. Bu durum sadece 

yönlendirme ve bilinç kazandırma ile değil, aynı zamanda yaptırımlarla da 

sağlanmalıdır. Bu konuda en etkili çözüm, araştırmaya katılan BŞB meclis üyelerinin 

de istediği gibi, meclis üyelerinin doğrudan halk tarafından seçilmesidir. Partilerin 

güdümü olmaksızın, meclis üyeleri kendilerini halkın karşısına çıkarmalı ve onların 

seçimine itimat etmelidir. Bu sistem, BŞB meclis üyeliğini BŞB başkanı karşısında 

daha etkili ve daha demokratik bir yapı haline getirebilecektir.  

BŞB meclisleri ile ilgili atılması gereken bir diğer adım, mecliste kadınların 

temsiline yönelik düzenlemelerdir. Araştırma örnekleminde sadece 11 kadın meclis 

üyesinin bulunması ve bunlardan sadece 2 tanesine ulaşılabilmesi, bu konunun ele 

alınmasını gerekli hale getirmiştir. Nüfusun yarısının kadın olduğu bir ülkede ve 

illerde, kadın meclis üyelerinin yeterince bulunmaması, kadınlara yönelik sorunların 

anlaşılması ve çözülmesinde engel konumundadır. Meclis üyelerinin belli bir 

bölümünün kadınlardan oluşması için yasal bir alt sınır getirilmelidir.  

BŞB meclislerinin başkanı, aynı zamanda BŞB belediye başkanıdır. Bu durum, 

meclislerin etkinliğine ve objektifliğine zarar veren bir uygulamadır. Bu sebeple, 

BŞB meclis başkanının belediye başkanı dışında, meclisin içinden seçilmesine 

yönelik bir düzenleme yapılmalıdır. Bu uygulamaya paralel olarak meclisin, belediye 

başkanın veto yetkisi karşısında, mecliste alınan kararlarda direnebilmesi için yasal 

bir düzenleme yapılmalıdır. Belediye başkanlarının görev sürelerinin sınırlanması 

konusunda da bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Çünkü gerek BŞB başkanlarının, 

                                                             
16 Erbay Arıkboğa’nın 2014 yılı “Büyükşehirlerde Kararları Kim Alıyor? Büyükşehir Belediye 
Meclislerinde Temsil Sorunu ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalışmasında geliştirilen bazı öneriler (s. 
38-40) ve Ayla Gürpınar’ın 2013 yılında yayınladığı “Yerel Yönetim Nasıl Olmalıdır?” başlıklı 
yazısında geçen meclis üyesi profili (BŞB meclis üyeleri üzerine uyarlanarak) çalışma açısından 
değerlendirilmiştir.  
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gerekse ilçelerdeki belediye başkanlarının sürekli aynı kişiler olması, kalıplaşmış bir 

yönetim anlayışına sebep olabilmektedir. 6360 Sayılı Kanun’dan sonra güçlendirilen 

büyükşehir belediye yönetimlerinin aynı kişilerden ve aynı partilerden oluşması, 

terör tehlikesi bulunan büyükşehirler için ülke bütünlüğünü zedeleyici sorunları 

beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, demokratik ve etkin BŞB sistemi için de 

sorunlar teşkil etmektedir. Partilerin BŞB Meclisi üzerindeki etkisinin demokratik 

çizgilere çekilmesi için, belediye meclis üyeliğinde siyasi parti gruplarının 

etkinliğinin siyasi parti tüzüklerinde sınırlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, denetim 

komisyonlarında muhalefet üyelerinin etkin olmamasının önündeki engeller 

kaldırılmalı ve bu yönde etkinliklerini arttırıcı önlemler alınmalıdır.  

Meclis üyelerinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması, kendilerini sadece 

oy kullanan ve söz hakkı tanınmayan üyeler olarak gören meclis üyelerinin 

meclisteki etkinliklerini arttırmak için önemli bir tetikleyicidir. Fakat meclis üyesinin 

kendisine de, meclisin daha demokratik ve etkin olmasında çeşitli görev ve 

sorumluluklar düşmektedir. BŞB meclis üyesi, seçilmiş kişi olduğundan topluma 

karşı sorumluluklarını unutmamalı, cinsiyet, parti ve bölge ayrımcılığını dışlayıcı bir 

anlayışa sahip olmalıdır. Yaşam tarzında, yapılan bütün idari toplantılara ve 

çalışmalara katılım sağlayıcı bir planlama yapmalıdır. Meclis toplantılarında özgür 

iradesini kullanarak, alınan bütün kararların vatandaşların önceliklerine uygun olması 

için çaba harcamalıdır. Bunun için, bilgi ve deneyim olarak kendini sürekli 

geliştirmeli, halkla iç içe olmalıdır. Sorunları çözme odaklı, fikir ve proje üretme 

eğilimli ve ekip ruhuyla çalışmayı önemseyen bir anlayışta olmalıdır. STK’lar ile 

kurmuş olduğu iletişimlerde, tarafsız ve katılımcı bir anlayışla hareket etmelidir. Son 

olarak ise, partisinin genel amaç ve hedefleriyle birlikte hareket etmeli fakat, sadece 

partinin güdümünde bir etkinlik sağlamamalıdır. Hizmet ettiği farklı birçok görüşten 

vatandaş olduğunu unutmamalıdır.  

Yönetimle ilgili son tespit ve öneri mevzuat konusundadır. Çalışmada, hem 

vatandaş hem de BŞB meclis üyeleri üzerinden elde edilen bulgular neticesinde, ilçe 

belediyelerinin vatandaşlar tarafından ilk tercih edilen birimler olması, meclis 

üyelerinin ise ilçe belediyelerinin pasifleştirilmesinden şikayetçi olması 
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doğrultusunda ilçe belediyelerinin güçlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Buradan hareketle, Tablo-5’te verilen büyükşehir belediyesine ve ilçe belediyesine 

ait görev matrisinin tersine döndürülmesi, daha demokratik ve etkin yerel yönetim 

yapılanmasının oluşmasında önemli bir düzenleme olacaktır. Böylece, merkezileşme 

yerine hizmetlerin yerinde sunulduğu, daha katılımcı bir yerel yönetim kültürünün 

oluşması sağlanacaktır.  

Son olarak, siyasi partilerin BŞB sistemi üzerindeki etkilerine değinmek 

gerekmektedir. Siyasi partiler, genel siyasetin olduğu gibi, yerel siyasetin de baş 

aktörleri konumundadır. Yerel seçimlerde, gösterdikleri adaylar ve kazandıkları 

seçimler dışında da etkilerinin sürdüğü bilinmektedir. Bağımsız adaylar dışında 

büyükşehirlerde, hem kazandıkları BŞB belediye başkanlığı hem de BŞB meclis 

üyelerinin illerdeki oranları ile partilerin başarı oranları birbirine paraleldir. Bu 

sebeple, etkili bir BŞB başkan adayı göstermenin yanında, BŞB meclis üyesi 

adaylarının seçimi de önem kazanmaktadır.  

BŞB meclis üyelerini aday olarak gösteren siyasi partilerin, sürekli aynı 

adayları gösterebilmesi ve bundan kaynaklı olabilecek türde, meclis üyelerinin 

etkinlik göstermeme eğiliminde olması muhtemeldir. Buna karşın, siyasi partilerin 

gösterdikleri adayların seçiminde ve bir sonraki seçimde tekrar aday göstermelerinde 

dikkatli davranmaları, BŞB meclis üyelerinin bireysel etkinlik ve katılımlarını 

arttırmak için önemli bir durumdur. Araştırmanın meclis üyeleri boyutunda, açıkça 

elde edilen bulgu; meclis üyelerinin siyasi partilerinden bağımsız asla hareket 

etmedikleri yönündedir. Meclis üyeleri ile yapılmak istenen birebir görüşmeler için, 

il başkanlığından izin alma şartını koşmaları, bunun en belirgin göstergesidir. Gerek 

Konya’da gerekse Manisa’da etkili olan partilerin meclis üyelerinin, partilerin il 

başkanlıklarının isteğine göre katılım gösterdikleri görülmüştür. CHP İl Başkanlıkları 

iki ilde de ılımlı bir tavır sergilemiş, Konya’da 2’de 2 üyeden katılım sağlanırken, 

Manisa’daki üyelerden sadece 3’ünden geri dönüş alınmıştır. Konya’da, AKP’li 

meclis üyelerinin büyük bir bölümü, çalışmanın siyasi bir amaca hizmet edebileceği 

ve İl Başkanlığı’nın izin vermediği gerekçesiyle çalışmaya katılım sağlamamıştır. 

Manisa’da ise, AKP İl Başkanlığı’nın tutumu, araştırmanın hem bilimsel camiaya 
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hem de Manisa iline büyük katkı sağlayacağı düşüncesi ile büyük oranda katılım 

sağlanması gerektiği yönünde olmuştur. Araştırmanın, MHP Konya İl Başkanlığı ve 

dolayısıyla MHP’li meclis üyelerinin tamamı üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. Bu 

sebeple, katılım oranı da yüksektir. Fakat aynı durum Manisa için geçerli olmamıştır. 

MHP Manisa İl Başkanlığı, MHP Genel Merkezi’nden gelen talep sonucunda, meclis 

üyelerinin araştırmaya katılması yönünde izin vermiştir. Buna rağmen, meclis 

üyeleri, bu tür çalışmaların sonucunun uygulanabilir olmadığı düşüncelerini de 

belirterek, araştırmaya 1 meclis üyesi dışında katılım sağlamamışlardır.  

Bu gibi sebeplerle, bireysel olarak hareket edemeyen meclis üyelerinin, 

mecliste güçlendirilmeleri için öneriler geliştirilirken siyasi partilerin ve dolayısıyla 

il başkanlıklarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu noktada, meclis 

üyeleri üzerinde bu kadar etkili olan partilerin il teşkilatlarına yönelik bir performans 

denetim önerisi geliştirilmek istenmiştir. Partilerin yerel seçimlerde aday gösterirken, 

aday olabilecek kişilerin performanslarını dikkate almaları gerekmektedir. Daha önce 

meclis üyeliği yapmış kişilerin tekrar aday gösterilmesinde dikkate alınması gereken 

ölçüt, görev süreleri boyunca her yıl katıldıkları büyükşehir belediye meclis 

toplantılarındaki aktivitelerine bakılarak iki türlü değerlendirme yapılmasıdır. 

Bunlardan biri, çeşitli konularda sunmuş oldukları teklifler ve görüşler üzerinden 

alınan kararlar (etkinlik ölçümü), bir diğeri ise vatandaşlar ile kurmuş oldukları 

iletişim, örneğin, toplantılar, açılışlar, halk günleri vs. organizasyonlara 

katılımlarının sayısı ve niteliği (katılım ölçütü). Bu gibi değerlendirmeler ile 

performansta belirlenen bir alt sınır oluşturulacak, örneğin yılda yapılan toplantıların 

toplamında, gösterilen etkinlik ve katılım özelliklerine bakılıp, elde edilen sayı ile 5 

yıllık süreden dolayı 5 ile çarpıp olması gerekenin belirli bir yüzdelik oranın altında 

gösterilen performans sonucunda, daha önce BŞB meclis üyesi olan kişi bir daha 

aday gösterilmeyecektir. İlk defa meclis üyesi olmak için değerlendirilen kişilerde 

ise, yukarıda verilen kişisel özelliklerin var olup olmadığının anlaşılması için, 

yereldeki tanınırlıklarına, partiyle ilişkilerine ve halk ile iletişimlerinin nasıl 

olduğuna bakılmalıdır. İlk defa aday olacak birinin, performans denetimi konusunda 

objektif bir değerlendirme kriteri ne yazık ki geliştirilememiştir. Bu durumda, ilk 
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defa aday olacakların parti ile ilişkilerinin çok kuvvetli olması ya da partinin o ilde 

ve ilçedeki etkililik durumu, meclis üyesinin profilini belirleyecektir.  

Büyükşehir belediyeleri, yönetilen ve yönetenin birleşiminden oluşan çok 

yönlü bir yapıya sahiptir. Bu yapının demokratik ve etkin bir kültüre sahip olması, 

geçirmiş olduğu evrimin başarıya ulaşmasında önemli bir etkendir. Bu sebeple, BŞB 

meclislerinin güçlendirilmesi, vatandaşın denetim işlevinin arttırılması ve bu yönde 

yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.   
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EKLER LİSTESİ 

EK 1: Vatandaş Anket Soruları 

1. CİNSİYET:      Kadın           Erkek   2. İLÇE /MAHALLE: 
 

   3. YAŞINIZ:  �  18-25           26-35        36-45  

           �  46-55        �  56-+ 
 

4. EĞİTİM: 
    �  Okuma - yazma bilmiyor   � Lise 

 � Okuma yazma biliyor             � Önlisans 

� İlkokul mezunu                          � Lisans 

� Ortaokul                                 � Lisansüstü 
5. MESLEĞİNİZ: 

             Memur             Esnaf 

             İşçi                   Akademik Personel 

   Çiftçi               Ev Hanımı 

             İşsiz                 Emekli 

             Öğrenci         

                 Serbest(Eczacı,Doktor,Mühendis Vs) 

     Diğer____________________ 

 
   6 . GELİR DÜZEYİNİZ:  

 

  950.00 TL ve altı 

        1. 000  – 2.000 TL arası 

        2.000 -   5.000 TL arası 

    5.000 TL ve üstü 

7.  Büyükşehir belediyesi ile işiniz olduğunda hangi yolları kullanıyorsunuz? (1,2,3 şeklinde 
sıralayınız) 

 Belediye yöneticilerine, müdürlerine gidip konuşuyorum 
 Belediyeye dilekçeyle başvuruyorum. 
 Telefon açıp belediyeye soruyorum, onlarla konuşuyorum. 
 Sosyal medyadan yazıyorum, öyle ulaşıyorum. 
 Derneklerle, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla taleplerimi iletiyorum. 
 Meclis üyeleriyle bağlantı kurarak 
 Parti teşkilatı kanalıyla 
 Gösterilere katılıyorum,  protesto eylemlerine destek veriyorum. 
 Mahalledeki halk toplantılarına, günlerine katılıyorum. 
 Hiç iletişim kurmadım 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 

8.  Büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden memnun olmadığınızda eğer bunu büyükşehir 
belediyesine iletmiyorsanız, nedeni nedir? 

 Başıma bir şey gelir diye korkarım. 
 Benim gücüm yetmez. 
 Gerek duymuyorum 
 İş yoğunluğum nedeniyle bu tür şeylerle uğraşamıyorum. 
 Bu konuda neler yapacağımı bilmiyorum. 
 Seçip gönderdik, ne gerekiyorsa yapsınlar. 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 
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9.  Eğer, büyükşehir belediyesine bir başvurunuz olduysa, bu başvurularınızda nasıl bir 
davranışla karşılaştınız? 

 Bir başvurum olmadı. 
 İnceleyip, gereğini yaptılar. 
 İlçe belediyesine yönlendirdiler. 
 Bana her hangi bir geri dönüş yapılmadı. 
 Diğer……………………………………………………………………………………………  

10.  Büyükşehir belediyelerinin pek çok hizmeti yapması mı daha önemli, yoksa çeşitli 
hizmetleri yaparken bunları halka sorması mı daha önemlidir? 

 Çok hizmet yapması daha önemlidir 
 Hizmet yaparken bize de düşüncelerimizi sorsun  
 Her zaman ne yapılacağını bize sorsun. 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 

11. Büyükşehir belediyeleri, ilde büyük projelere başlamadan önce bu konuyu halka sormalı 
mıdır?  
 Kesinlikle sormalı, halk istiyorsa yapmalı.  
 Sorsa iyi olur ama sormadan da yapabilir.  
 Hayır, sormasına gerek yok. 
 Fikrim yok. 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 

12. Kent konseyleri hakkında bilginiz var mı? Evet, ise hiç kent konseyine katıldınız mı? 
 Evet, katıldım 
 Biliyorum ama hiç katılmadım. 
 Hayır, bilgim yok 
 Diğer…………………………………………………………………………………………. 

13. Büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden memnun musunuz? 
 Evet, genelde memnunum. 
 Hayır, çoğundan memnun değilim. 
 Fikrim yok. 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 

14. Büyükşehir belediyesinin sunduğu ulaşım hizmetleri sizce yeterli midir?  
 Yeterlidir 
 Yetersizdir 
 Fikrim yok 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 

15. Büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu, ulaşım, toplu taşıma,su ve kanalizasyon, çöp 
deposu, sosyal tesis gibi hizmetleri yeterli buluyor musunuz? 
 Evet, yeterli buluyorum. 
 Hayır, yeterli bulmuyorum. 
 Fikrim yok 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 

16. Başarılı bir belediye nasıl olmalıdır (1,2,3 şeklinde sıralayınız)? 
 Hizmetleri zamanında sunmalı 
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 Ayrımcılık yapmadan, herkes hizmet sunmalı.  
 Kaliteli hizmet sunmalı. 
 İnsanlar, belediyede neler olup bittiğini açıkça görebilmeli, üstü kapalı işler olmamalı. 
 Belediye yöneticileri halkla sürekli iletişim halinde olmalı 
 Fikrim yok 
 Diğer…………………………………………………………………………………………… 

17. Büyükşehir belediyesinin sunduğu aşağıdaki en çok hangi hizmetten yararlandınız? 
 Meslek edindirme kursları. 
 Sosyal ve kültürel hizmetler. 
 Gençlik merkezi. 
 Hanımlar lokali/Kadın Meclisi 
 Engellilere ilişkin yapılan hizmetler. 
 Sosyal yardım 
 Diğer…………………………………………………………………………………… 

18. Belediyelere yönelik bir sorununuz olduğunda ilk olarak hangi kurumu tercih ediyorsunuz? 
 İlçe belediyesini  
 Mahalle muhtarlığını 
 Büyükşehir belediyesini 
 Kaymakamlığı 
 Valiliği 
 Sorunumu dile getirmiyorum 
 Diğer……………………………………………………………………………………… 

19. Büyükşehir belediyeleri ile ilgili aşağıda verilen seçenekler arasında, en çok katıldığınız ilk 
üç seçeneği belirtiniz. 
 Büyükşehir belediyeleri çok büyük yatırımlar yapabiliyorlar. 
 Kentin sorunlarını büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesine göre daha hızlı çözebilir. 
 Büyükşehir belediyelerinde kaynak israfı çok fazla. Doğru harcamalar yapılmıyor. 
 Büyükşehir belediyesinde “iyi yönetim” sorunu var, herkese ulaşamıyorlar. 
 Hizmet sunarken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıyorlar. 
 Büyükşehir belediyeleri ilçe belediyelerine yatırım yaparken ayrımcılık yapıyorlar. 
 Büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanlarıyla iyi geçinmiyor. 
 Büyükşehir belediyeleri, hizmetler hakkında halka ne düşündüklerini sormuyorlar. 
 Başarılı hizmet sunuyorlar. 
 Şehrin gelişmesine büyük katkıları var. 
 Diğer………………………………………………………………………………………… 

20. Büyükşehir belediyeleri ile ilgili 6360 Sayılı Kanun’un getirmiş olduğu ve 5 yıl sonra devreye 
girecek vergi, harç, katılım payları ve izinler hakkında bir bilginiz var mı (Bilginiz olanları 
işaretleyiniz) ?  

 Emlak vergileri hakkında var 
 Çöp vergisi hakkında var 
 Yol, kanalizasyon ve su tesisleri için ödenecek katılım payları hakkında var 



292 

 

 İmar izinleri hakkında var 
 Hayır, bilmiyorum 
 Diğer………………………………………………………………………………………… 

21. Belde belediyesinin / eski köy muhtarlığının bulunduğu dönem ile şimdiki dönemi 
karşılaştırdığınızda, aşağıdakilerin hangisine katılırsınız?  

 Daha iyi oldu, çünkü beldemize, köyümüze, mahallemize birçok yeni hizmet gelmeye 
başladı  
 Değişen pek bir şey olmadı. 
 Kötü oldu, belediyemiz kapandı/ köydük mahalle yaptılar, hizmet gelecek dediler, ama 
gelmedi  
 Fikrim yok. 
 Diğer………………………………………………………………………………………… 

22.  Büyükşehir Belediye Başkanı’nın adını biliyor musunuz? 
  Evet, biliyorum.            Hayır, bilmiyorum.               

23.   İlçe Belediye Başkanı’nın adını biliyor musunuz? 
 Evet, biliyorum.             Hayır, bilmiyorum.                
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EK 2: Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Anket Soruları 
Mülakatın Yapıldığı Belediye: 

Göreviniz:          Meclis Üyesi (İlçe Belediye Başkanı)  � ,               Meclis Üyesi    � 
Mensup Olduğunuz Parti: 
Cinsiyet:                                                                                       Yaşınız:   
Eğitim:                                                                                          Mesleğiniz: 
Meclis Üyeliğinde Kaçıncı Döneminiz: 
Üye Olduğunuz Komisyon: 
1. Bir büyükşehir belediye meclisi üyesi olarak bu güne kadar kişisel anlamda en çok hangi 

konularda çalışma yaptınız (İlk 3 şeklinde sıralayınız lütfen)? 
 İmar 
 Çevre ve Sağlık 
 Eğitim 
 Kültürel  
 Gençlik 
 Ulaşım 
 Bütçe ve finans 
 Diğer………………………………………………………………………….. 

2. Bir büyükşehir belediye meclisi üyesi olarak bu güne kadar meclisinize en çok hangi 
konularda teklif sundunuz (İlk 3 şeklinde sıralayınız lütfen)? 

 İmar 
 Çevre ve sağlık 
 Eğitim ve kültür 
 Ulaşım  
 Bütçe 
 Altyapı 
 Diğer………………………………………………………………………………… 

3. Kentsel toplumsal etkinliklere katılım durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 
 Halka yönelik bütün etkinliklere katılırım 
 Halka yönelik organizasyonlar yapılmasında aktif rol alırım 
 Halkla bire bir ya da toplu görüşmeler yaparım 
 Komisyonlar aracılığıyla halka ulaşırım 
 Halkla iletişim için zamanım olmuyor 
 Diğer………………………………………………………………………………………. 

4. Belediye meclisinde alınan kararlarda daha çok hangi sivil toplum kuruluşlarının katılımcı 
olduğu görülmektedir (İlk 3 şeklinde sıralayınız lütfen)?  

 Sendikalar 
 Dernekler 
 Vakıflar 
 Düşünce Kuruluşları 
 Çeşitli meslek kuruluşları (odalar ) 
 Hiçbiri 
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5. Yukarıdaki sivil toplum kuruluşları büyükşehir belediye meclis kararlarına dahil ediliyor 
mu? 

 Kendileri ile ilgili bütün konularda görüşleri alınır 
 Alınacak kararlar dolaylı olarak da etkileyecek olsa görüşlerine başvurulur 
 Hayır, kararları doğrudan etkileyecek bir katılımları söz konusu değildir. 
 Diğer…………………………………………………………………………………….. 

6. Büyükşehir belediyelerin denetimi konusunda düşünceniz nedir? 
 Merkez tarafından hiçbir denetim yapılmamalıdır. 
 Hukuki denetim dışında hiçbir denetim yapılmamalıdır. 
 Mali denetim dışında hiçbir denetim yapılmamalıdır. 
 Siyasi denetim yeterlidir. 
 Kamuoyu/halk denetimi en etkili olandır. 
 Diğer……………………………………………………………………………………… 

7. Büyükşehir belediyelerinin en önemli sorunlarını sıralayacak olursanız ilk üç ne olur? (İlk 3 
şeklinde sıralayınız lütfen)? 

 Temsil ve halk katılımı 
 Bütçe 
 Denetim 
 Hizmetlerin aksaması 
 Yönetsel yetersizlikler 
 Göç ve nüfus artışı 
 İmar ve kentleşme 
 Çevre sorunları 
 Başkanların iki dönemden fazla görev yapması 
 Ulaşım 
 Diğer………………………………………………………………………… 

8. Büyükşehirlerle ilgili yeni düzenlemeleri içeren 6360 Sayılı yeni Kanun hakkında bilginiz var 
mı? 

 Evet var, Kanun’un hazırlanma sürecinde belediye olarak fikrimiz alındı 
 Evet var, ama hazırlanma sürecinde bilgilendirme yapılmadı 
 Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok zararı oldu. 
 Kanun’un büyükşehir belediye sistemine çok faydası oldu. 
 Hayır yok 
 Diğer……………………………………………………………………………….. 

9. 6360 Sayılı Kanun’u büyükşehir belediye meclislerinin etkinliği açısından nasıl 
buluyorsunuz? 

 Kanun ile birlikte büyükşehir belediye meclisinin etkinliği arttı 
 Henüz uygulamaya yeni geçtiği için net bir şey söylenemez 
 Meclis açısından bir değişiklik olmadı 
 Sınırların mülki sınırlara getirilmesinden dolayı meclisin çalışma yükünü arttırdı 
 Katılım açısından olumlu buluyorum 
 Kararların alınması açısından zorluklar doğurdu 
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 Diğer……………………………………………………………………………………. 
10. Merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki denetimi tamamen kalkmalı mıdır? 

 Merkezi yönetim, belediyeleri daha çok denetlemelidir. 
 Merkezi yönetim denetimi gereksizdir. 
 Merkezi yönetim belediyelerin standart geliştirmesine yardımcı olmalıdır. 
 Büyük yatırım kararlarında belediyeler merkezi yönetimin fikrine başvurmalıdır. 
 Büyükşehir belediyelerinin yetkileri çok arttı, merkezi yönetimin mutlaka denetlemesi ve 

gözetim altında bulundurması gerekir. 
11. Büyükşehir belediye meclis üyesi olmak neden önemlidir? 

 Kent konusunda yerel halkı temsilen alınan kararlara dahil olmak 
 Demokratik bir yerel yönetim için katkı sağlamak 
 Demokrasinin okulu olan yerel yönetimlerde demokrasinin gelişimine katkı sağlamak 
 Diğer……………………………………………………………………………. 

12. Büyükşehir belediyesinin öncelikli olarak ele alması gereken sorunları nelerdir (İlk 3 
şeklinde sıralayınız lütfen)? 

 İlçe ve alt kademe belediyeleri ile koordinasyon sorununu çözme 
 Halkın kararlara katılımının önündeki engelleri aşma 
 Mali sorunları çözme 
 Belediye başkanı ve belediye meclisi arasındaki ilişkileri düzenleme 
 Alt yapı sorunları 
 Personel sorunları 
 Merkezi yönetimle ilgili sorunlar 
 İmar 
 Çevre 
 Diğer…………………………………………………………………………… 

13. Büyükşehir belediye meclis üyelerinin doğrudan seçilmesi daha mı iyi olur? 
 Katılıyorum, halk doğrudan seçmelidir. 
 Katılmıyorum, şimdiki sistem yeterlidir. 
 Yorum yapmak istemiyorum. 
 Diğer…………………………………………………………………………… 

14. Mecliste etkin olduğunuzu düşünüyor musunuz?  
 Evet, etkin olduğumu düşünüyorum. 
 Hayır, yalnızca toplantılara katılıyorum 
 Yorum yapmak istemiyorum. 
 Diğer………………………………………………………………………… 

15. Büyükşehir belediyesinin il genelinde bütün sorunlara ulaşabildiğini düşünüyor musunuz? 
 Evet, büyükşehir belediyesi etkin hizmet sunmakta ve bütün bölgelere ulaşmaktadır. 
 Hayır, büyükşehir belediyesi yalnızca merkezin sorunlarını çözmede etkin. 
 Yorum yapmak istemiyorum. 
 Diğer………………………………………………………………………… 

16. Mecliste muhalefet yeterince etkin mi? 
 Evet, verimli tartışmalar oluyor. 
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 Hayır, muhalefet kararları engellemeye çalışıyor. 
 Yorum yapmak istemiyorum. 
 Diğer……………………………………………………………………….. 

17. Halkın tamamının (mahalle (köy), belde, ilçe ve il genelinde) yeterince temsil edildiğini 
düşünüyor musunuz? 

 Evet, kesinlikle temsil ediliyor. 
 Hayır, köyler ve beldeler yeterince temsil edilmiyor. 
 Hayır, ilçeler yeterince temsil edilmiyor. 
 Yorum yapmak istemiyorum. 
 Diğer…………………………………………………………………………… 

18. Büyükşehir belediyeleri yerine ilçe belediyelerinin yetki ve kaynak açısından güçlendirilmesi 
belediyecilik açısından daha etkili ve verimli sonuçlar ortaya çıkarmaz mı? 

 Evet, ilçe belediyelerinin güçlenmesi daha etkili ve verimli sonuçlar çıkarır. 
 Hayır, ilçeler arasında gelişmişlik farkları ortaya çıkarır. 
 Hayır, merkezi yetki ve kaynak aktarımı daha verimli ve etkin sonuçlar çıkarır. 
 Fikrim yok. 
 Diğer………………………………………………………………………………….. 

19. Büyükşehir komisyonlarının kararların alınmasında etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? 
 Evet, etkisi olduğunu düşünüyorum. 
 Hayır, yalnızca komisyon toplantıları yapılıyor. 
 Yorum yapmak istemiyorum. 
 Diğer………………………………………………………………………… 

20. Büyükşehir belediye meclisinde alınan kararlarda yeterince katılımcı/müzakereci bir ortam 
olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Evet, alınan kararlarda herkes söz alabiliyor, yeterli tartışmalar yapılabiliyor. 
 Hayır, oylama yapılıyor ve konuşulmadan kararlar geçiyor. 
 Fikrim yok. 
 Diğer………………………………………………………………………........ 

21. İl genelinde büyükşehir belediyesinin yetkili olması, il merkezine uzak olan beldelerdeki 
halkın büyükşehir belediyesine ulaşmasında sorunlara neden oluyor mu? 

 Evet, yüzölçümünden dolayı ulaşımda sorunlar yaşanıyor. 
 Hayır, büyükşehir belediyesi sorunların oluşmaması için gerekli önlemleri almıştır. 
 Yorum yapmak istemiyorum. 
 Diğer………………………………………………………………………… 

22. İl merkezi dışındaki yerleşim yerlerinden halkın ve beldelerin sorunlarıyla ilgili ne tür 
sorunlar ortaya çıkıyor? 

 Sorunlar ilçede çözülemediği için çözümler gecikiyor. 
 Halk büyükşehir belediyesine sorun iletmekten çekiniyor. 
 Vatandaş meclis üyelerine sorunları iletiyor, onlarda belediye başkanlarına iletiyor. 
 Herhangi bir sorun yok. 
 Diğer……………………………………………………………………………………. 

23. Büyükşehir belediye sisteminde düzeltilmesi gerekir dediğiniz sorunlar var mı? Birkaç 
cümle ile özetler misiniz? 
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EK 3: Seçmen Sayıları 
İlçe Seçmen Sayısı 

Konya Ahırlı 3,488 
Konya Akören 4,837 
Konya Akşehir 68,521 

Konya Altınekin 9,749 
Konya Beyşehir 49,710 
Konya Bozkır 20,325 

Konya Cihanbeyli 37,179 
Konya Çeltik 7,221 
Konya Çumra 43,368 
Konya Derbent 3,575 

Konya Derebucak 6,104 
Konya Doğanhisar 14,331 

Konya Emirgazi 5,869 
Konya Ereğli/Konya 96,393 
Konya Güneysınır 6,878 

Konya Hadim 9,870 
Konya Halkapınar 3,548 

Konya Hüyük 13,090 
Konya Ilgın 41,121 

Konya Kadınhanı 22,150 
Konya Karapınar 31,573 
Konya Karatay 181,451 

Konya Kulu 34,752 
Konya Meram 220,130 

Konya Sarayönü 18,968 
Konya Selçuklu 371,739 

Konya Seydişehir 46,064 
Konya Taşkent 5,177 

Konya Tuzlukçu 5,456 
Konya Yalıhüyük 1,507 

Konya Yunak 17,272 
KONYA 1,401,416 

  
Manisa Ahmetli 12,431 
Manisa Akhisar 123,848 
Manisa Alaşehir 73,066 
Manisa Demirci 31,521 

Manisa Gölmarmara 11,086 
Manisa Gördes 23,675 

Manisa Kırkağaç 29,657 
Manisa Köprübaşı/Manisa 11,089 

Manisa Kula 34,620 
Manisa Salihli 118,274 
Manisa Sarıgöl 28,302 

Manisa Saruhanlı 40,924 
Manisa Selendi 16,689 
Manisa Soma 76,735 

Manisa şehzadeler 117,198 
Manisa Turgutlu 106,403 

Manisa Yunusemre 140,279 
MANİSA 995,797 
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EK4: Büyükşehir Belediye Meclis Üye Listeleri 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 

İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MECLİS ÜYELERİ 
AHIRLI İsa AKGÜL (AKP) Mehmet TUGAY (AKP) 
AKÖREN Ekrem TULUKÇU (AKP) Rıfkı ÖZBAKAN (AKP) 
 
 
AKŞEHİR 

 
 

Salih AKKAYA (AKP) 

Tuncay ÇOBAN (AKP) 
Ahmet YILDIZ (AKP ) 
Ahat ŞAHİN (AKP) 
Haldun SALMAN  (MHP) 
Mehmet BATTAL (MHP) 

 
ALTINEKİN 

 
Muharrem DERE (AKP) 

Seyit Ali ATÇEKEN  (AKP) 
Mehmet ELMALI  (AKP) 

 
 
BEYŞEHİR 

 
 

Murat ÖZALTUN (AKP) 

Mehmet Ali GÖKLER  (AKP) 
Nihat ULU   (AKP) 
Mustafa UZBAŞ   (AKP) 
Selahattin MIZRAK   (MHP) 
Nuri BÜLBÜL  (MHP) 

 
BOZKIR 

 
İbrahim GÜN (AKP) 

Mehmet DEMİREL  (AKP) 
Hüseyin BOZKURT   (AKP) 
Mustafa CANDAN  (AKP) 

 
 
CİHANBEYLİ 

 
 

Mehmet KALE (AKP) 
 

M.Ali DUYMAZ  (AKP) 
Nizamettin KENANOĞLU(AKP) 
Yakup DUMANLI  (AKP) 
Mehmet HARIMCI  (BDP) 
Hamit AVCI  (BDP) 

 
ÇELTİK 

 
Mehmet EKİZOĞLU(AKP) 

Ramazan SARGIN  (AKP) 
Yusuf ŞİMŞEK  (AKP) 

 
 
ÇUMRA 

 
 

Mehmet OĞUZ (AKP) 
 

Necip ÇİMEN  (AKP) 
Harun Reşit ERSÖZ   (AKP) 
Bekir YAŞAR   (AKP) 
Mehmet ALMALI    (AKP) 
Ahmet ÇOBAN    (MHP) 

DERBENT Hamdi ACAR (AKP) İsmail ÖZ  (AKP) 
DEREBUCAK Ahmet KISA (AKP) Mehmet AKKANAT  (AKP) 
 
DOĞANHİSAR 

 
Abdullah KOÇ (MHP) 

Süleyman KÖPRÜLÜ   (AKP) 
İsmet AKDENİZ    (AKP) 

EMİRGAZİ Nurişen KOÇAK (MHP) Ekrem BAYRAKCI  (MHP) 
 
 
EREĞLİ 

 
 

Özkan ÖZGÜVEN (AKP) 

Ömer EĞER  (AKP) 
Erdinç AKÇA  (AKP) 
Kezban ÇATLI  (AKP) 
Edip YILDIZ  (AKP) 
CengizUYSAL   (MHP) 
Mehmet Vehbi ARIK  (MHP) 

GÜNEYSINIR İsmail ÖZCAN (AKP) Mustafa KURŞUN   (AKP) 
 
HADİM 

Ahmet HADİMİOĞLU(AKP) Ramazan DURMAZER (AKP) 
Metin KILINÇASLAN   (AKP) 

HALKAPINAR Fahri VARDAR (AKP) İbrahim ÖZKOÇ   (AKP) 
 
HÜYÜK 

 
Mehmet ŞAHİN (AKP) 

Mustafa SARIASLAN    (AKP) 
Hasan ŞAHİN    (AKP) 

 
 
ILGIN 

 
 

Halil İbrahim ORAL (AKP) 

Ahmet BORAN   (AKP) 
Mehmet Ali TURAN    (AKP) 
Hüsnü BÜYÜKIŞIK    (AKP) 
Servet KOKULU     (MHP) 
Şahin KARAASLAN     (MHP) 

 
KADINHANI 

 
Mehmet Nuri ÖDÜK (AKP) 

Ali KÜÇÜKBAL    (AKP) 
Hacı Hasan KARATOPRAK (AKP) 
Mehmet KÜÇÜKACAR   (AKP) 

 
KARAPINAR 

 
Mehmet YAKA (AKP) 

Mustafa Kemal GÖK   (AKP) 
Emre ÖZSOY  (AKP) 



299 

 

Osman ARI    (AKP) 
 
 
 
KARATAY 

 
 
 

Mehmet HANÇERLİ (AKP) 

Hatice TULUKCU ERKAN   (AKP) 
Yahya AK      (AKP) 
Mithat BÜYÜKALİM   (AKP) 
Ethem ÖRGE     (AKP) 
Hasan Ali ÜNLÜ   (AKP) 
Kasım KÜÇÜKTOSUN    (AKP) 
Ahmet MIHÇI     (AKP) 

 
 
KULU 

 
 

Ahmet YILDIZ (AKP) 

Ethem ATEŞ    (AKP) 
Bekir DEMİRTAŞ     (AKP) 
Gündüz HABİBOĞLU    (AKP) 
Fevzi YILDIRIM    (AKP) 
Esin Akgül GÜNEŞ     (BDP) 

 
 
 
MERAM 

 
 
 

Fatma TORU (AKP) 

Osman ELVAN   (AKP) 
Ali SELVİ     (AKP) 
Abdullah TOPATAN (AKP) 
Mehmet ÇALIK  (AKP) 
Mahmut Sami ŞAHİN     (AKP) 
Mehmet Bahettin KULU  (AKP) 
Übeyit AÇA     (AKP) 

 
SARAYÖNÜ 

 
Nafiz SOLAK (AKP) 

Hayrettin BAYRAKTAR  (AKP) 
Mevlüt GÖKSU      (AKP) 
Muammer ÖZŞAHİN      (AKP) 

 
 
 
SELÇUKLU 

 
 
 

Uğur İbrahim ALTAY (AKP) 

Ahmet PEKYATIRMACI (AKP) 
Ömer Faruk ÖZCAN (AKP) 
Fatma Tuba SARI     (AKP) 
Gürsoy BİLGİN       (AKP) 
Sabri ÇELİK    (AKP) 
Ertuğrul USLU    (AKP) 
Mehmet YAVAŞ          (AKP) 
Meryem ALTINTAŞ      (AKP) 
Hüseyin KORKMAZ       (MHP) 

 
 
SEYDİŞEHİR 

 
 

Mehmet TUTAL (AKP) 

Şafak KABAK      (AKP) 
Mevlüt GÜRAY     (AKP) 
Hüseyin KILIÇKAYA      (AKP) 
Mehmet ÇETİNER         (AKP) 
Yusuf ARICIOĞLU       (MHP) 

TAŞKENT Osman ARI (AKP) Kenan KÜÇÜK     (AKP) 
TUZLUKÇU Nurettin AKBUĞA CHP Yaşar TONA    (CHP) 
YALIHÜYÜK Hasan KOÇER (AKP) Mehmet GÖZEL     (AKP) 
 
YUNAK 

Abdullah Emre 
DEMİRHAN(AKP) 

Abdülkadir YILDIRIMER(AKP) 
Ali KONAK        (AKP) 
Birol Dilber (MHP 

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 
İlçe Belediye başkanı MECLİS ÜYELERİ 
 
AHMETLİ 

 
AHMET ALHAN (AKP) 

Ali CAN (AKP) 
Hasan ÖĞÜT  (AKP) 

 
 
 
 
AKHİSAR 

 
 

Salih HIZLI (AKP) 

Doğan ENSİVRİ (MHP) 
Feza YAVUZKASAP (MHP) 
Hüseyin ERYÜKSEL (AKP) 
İbrahim KAYA (AKP) 
Hikmet ÇAĞAN (CHP) 
Lütfi AKDAĞ  (CHP) 

 
 
ALAŞEHİR 

 
 

Gökhan 
KARAÇOBAN(MHP) 

Bilgehan NOYAN (MHP) 
Ali UÇAK (MHP) 
Murat BİBER  (MHP) 
Yaşar ÇATALDERE  (AKP) 
Ömer ZEREN   (CHP) 

 
DEMİRCİ 

 
Selami SELÇUK  (AKP) 

Mustafa AKIN  (AKP) 
Hüseyin AKKURT  (AKP) 
Kemal KORKMAZ (MHP) 
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GÖLMARMARA 

 
Kamil ÖZ   (AKP) 

Ahmet CÜLEN  (AKP) 
Muhittin YILDIZ  (AKP) 

 
GÖRDES 

 
Muhammet AKYOL (AKP) 

İlhan TÜRE  (AKP) 
Ahmet ESEN  (AKP) 
Alp Safa GÖKKAYA (MHP) 

 
KIRKAĞAÇ 

 
Yaşar İsmail GEDÜZ (AKP) 

Mehmet CANDAN  (AKP) 
Ömer TAVŞANCI  (AKP) 
Ali Rıza DUMAN (MHP) 

 
KÖPRÜBAŞI 

 
Zafer MERGEN  (AKP) 

Regaip TOPUZ  (AKP) 
Mesut GELMEZ  (AKP) 

 
KULA 

 
Hüseyin TOSUN  (MHP) 

Tuncay ERGÜN (MHP) 
Faik ŞENTÜRK  (MHP) 
Ahmet PALABIYIK  (AKP) 

 
 
SALİHLİ 

 
 

Zeki KAYDA  (MHP) 

Zehra TİRYAKİ  (MHP) 
Osman VURAL  (MHP) 
Cevdet ZURNACI  (MHP) 
Cihan SARI   (AKP) 
Cem YALVAÇ  (CHP) 
Mustafa MERMİ  (CHP) 

 
 
SARIGÖL 

 
Necati SELÇUK  (MHP) 

Mehmet KELLECİ (MHP) 
Serkan Serdar ADIGÜZEL  (MHP) 
Cafer GÜNER   (MHP) 

 
 
 
SARUHANLI 

 
 

Hüseyin YARALI  (AKP) 

Recep ÇIMAT  (AKP) 
Fahrettin AYÇİÇEK  (AKP) 
Burhan TEZCAN  (AKP) 
Süleyman KAHRAMANLAR(MHP) 
Zeki BİLGİN  (CHP) 

 
SELENDİ 

 
Nurullah SAVAŞ  (MHP) 

Yasin DUMLUPINAR (MHP) 
İsmail BAŞYİĞİT  (MHP) 
Dursun KIVRAK  (AKP) 

 
 
 
SOMA 

 
 
 

Hasan ERGENE  (AKP) 

Ali SEZER  (AKP) 
Hüseyin GÜNDOĞAN  (AKP) 
Aziz GÜNAL  (AKP) 
Melike DOĞRU  (AKP) 
Okan COKKIRAN  (CHP) 
Ahmet KARTAY  (MHP) 

 
 
 
ŞEHZADELER 

 
 
 

Ömer Faruk ÇELİK  (AKP) 

Ulus KOTLUCA  (AKP) 
Orkun ŞIKTAŞLI  (AKP) 
Adnan KAÇİRE  (AKP) 
H. İbrahim ONAYLI  (AKP) 
Ziya ELMALI  (MHP) 
Mümtaz KAHYA  (MHP) 

 
 
 
TURGUTLU 

 
 
 

Turgay ŞİRİN  (MHP) 

Hüseyin Şentürk (MHP) 
Mustafa İlteriş YAĞCIOĞLU (MHP) 
Engin OKYAY  (MHP) 
Hayriye KAYGISIZ  (MHP) 
İsmail PARMAKSIZ  (AKP) 
Osman KAYA  (AKP) 

 
 
 
YUNUSEMRE 

 
 
 

Mehmet ÇERÇİ  (AKP) 

Mehmet PALABIYIK(MHP) 
Mehmet GÜZGÜLÜ  (MHP) 
Can MERCÜL  (AKP) 
Zülfikar GÜRCAN  (AKP) 
Şule UYGUR  (AKP) 
Ramiz ŞİYAK  (AKP) 
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