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GİRİŞ 

 

 Mahalli idarelerin temelini belediye idareleri oluşturmaktadır. Zaten yerel özerkliğin 

gereği de budur. Tarihi gelişim süreci içerisinde şehir ve kentlerin oluşumu ve gelişimine 

paralel olarak beledi hizmetler artmış ve kendine özgü yerel yönetim modelleri ortaya 

çıkmıştır. İşte Büyükşehir yönetim modeli de bu bağlamda kamu yönetimi alanında yerini 

almıştır. Özellikle son dönemde ülkemizde yaşanan yerel yönetimler alanında ki reform 

sürecinin müsebbibi ise küreselleşme olarak değerlendirilmektedir. Çünkü günümüz dünyası 

küreselleşme ve onun ikizi olarak tanımlanan ‘yerelleşme’ politikalarının sarmalı altında 

bulunmaktadır. Küreselleşme süreci yerelleşmeyi zorlamakta ve dolayısıyla bu değişim, 

devletlerin adem-i merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmesini teşvik etmektedir. 

 Biz bu çalışmada Büyükşehir belediyelerini ortaya çıkış, ademi merkeziyetçilik 

özerklik ve küreselleşme-yerelleşme perspektifinde bir model olarak ele alıp tarihi süreçte 

gelişimini irdeledikten sonra sistemin aksayan yönlerini ve kimilerince reform olarak 

değerlendirilen son yasal düzenlemelerin neler getirdiğini özellikle Büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri çerçevesinde ele almaya çalıştık. İlk kademe belediyelerine değinme gereği 

duymadık. Zaten literatürde kanaatimizce konuyla ilgili kayda değer bir çalışma olmamakla 

birlikte 22/03/2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren  

5747 sayılı kanunla ilk kademe belediyelerinin varlığı da ortadan kalkmış durumdadır.  

 Yasal düzenlemelerin yeni olması, ilgili yönetmeliklerin henüz hazırlanıyor olması 

gibi gerekçelerle çalışma konumuzda nispeten bir boşluk olduğu da çalışmamız sırasında 

tespit ettiğimiz hususlardandır. Örneğin belediye gelirleri kanunu halen tasarı halinde 

görüşülmeye devam etmekte olup kaldırılan ilk kademe belediyeleri, belediyeliği iptal edilen 

belde belediyelerinin tasfiyesi ve yeni kurulan belediyelerin kuruluş çalışmaları henüz 

tamamlanmamıştır. Önümüzdeki yıl Mart 2009 da yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi bir 

belirsizlik ortamı yaşanırken ana muhalefet partisinin 5747 sayılı yasanın iptali istemiyle 

Anayasa Mahkemesine başvurusu da konunun bir başka handikabını oluşturmaktadır. Tüm bu 

değerlendirmeler çerçevesinde uygulamalı alan çalışmalarına yer verecek bilimsel 

araştırmalara ihtiyaç olduğunun kaçınılmaz olduğu ortadadır. Çalışmamızın bu tür çalışmalara 

da temel olabilmesi dileğiyle… 
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I. BÖLÜM 

YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

 

1.1. MERKEZDEN YÖNETİM 

Anayasamızda yer alan tanıma göre merkezden yönetim ‘devlet denen tüzel kişilik 

içinde karar alma, emir verme ve uygulama yetkisinin merkezde toplanması’ şeklinde ifade 

edilmektedir. 

Merkezden yönetim, kamusal nitelikli hizmetlerin bir merkezde toplanması ve bu 

hizmetlerin belli bir hiyerarşi içerisinde tek elden yürütülmesidir. Merkezden yönetim ilkesi, 

kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz konusu hizmetlere ilişkin 

karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerce 

yürütülmesidir (Eryılmaz, 2005:59). 

Merkezi yönetim dar anlamda yönetsel yetki ve fonksiyonların; geniş anlamda ise 

hukuki, siyasi ve yönetsel yetkilerin merkezde toplanmasını ifade eder. 

 Merkezi yönetim, kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması 

ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü 

personel işlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara 

bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder (Çevik,2001:77).  

Katı bir merkeziyetçilikte bütün kararların merkezdeki üst düzey yöneticiler tarafından 

alınması, yerel düzeydeki görevlilerin ise her şeyi merkeze danışarak yürütmesi söz 

konusudur. Katı merkeziyetçilik bürokrasiyi artırıp hizmet üretiminde gecikmelere yol 

açacağından merkezden yönetim çoğu zaman katı uygulanmaz. Hiyerarşik sorumluluğun 

yanında alt kademede görev alanlarla belirli konularda karar alma ve uygulama yetkisi tanınır. 

Bu bir anlamda merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi olarak adlandırılabilir 

(Ulusoy ve Akdemir,  2001: 22).  

Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz 

konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı 

içinde yer alan örgütlerce yürütülmesi demektir. Dolayısıyla kamu kudretinin tümü merkezde 

toplanmış demektir. 

Devletlerin siyasi rejimleri çerçevesinde uygulayabilecekleri yönetim sistemlerini iki 

başlık altında toplamak mümkündür. Merkezden yönetim-yerinden yönetim. Ülkelerin tüm 

siyasal, toplumsal ve ekonomik hayatını fazlasıyla etkileyen bu yönetim sisteminin seçimi 
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konusunda ise, devlet yönetimi gelenekleri, tarihsel coğrafi koşullar, sosyo ekonomik yapı ve 

ilişkiler, siyasal kültür ve demokratik bilinç belirleyici faktörlerdir. Merkezden yönetim 

sistemine sahip olan Türkiye’de, bu tercihin yapılmasında tarihsel ve coğrafi koşulların etkili 

olduğu söylenebilir (Sobacı, 2005:161-174).  

Kamusal nitelikli hizmetlerin türleri bunların hangi yollarla sağlanacağı bu hizmetleri 

sunacak personelin belirlenmesi ve mali kaynakların tespiti ve toplanmasına ilişkin tüm 

kararlar merkezi yönetim teşkilatı tarafından alınmaktadır. Merkezi yönetim teşkilatının aldığı 

bu kararlar ise yine merkezin taşradaki uzantısı olan örgütler aracılığıyla yerine 

getirilmektedir (Öner, 2006 : 2).   

Merkeziyetçilik, kamu hizmetlerinin tek bir merkezden ve onun hiyerarşisi altındaki 

kurumlardan yürütülmesini,  kaynak kullanımının ve karar verme yetkisinin başkentte ya da 

örgütün tepe noktasındaki yöneticilere ait olmasını ifade etmektedir. Bu nedenle iki tür 

merkeziyetçilikten söz edilebilir. Birincisi coğrafi merkeziyetçiliktir. Bu kaynakların ve 

yetkilerin doğrudan başkentte toplandığı yani, yerel yönetimlerin ve hizmet yerinden 

yönetimlerinin yetkilerinin sınırlandırıldığı yönetim anlayışını ifade eder. İkincisi olan 

örgütsel merkeziyetçilik ise kamu kurumlarında karar alma yetkisinin hiyerarşik olarak en üst 

makamda toplanması anlamına gelmektedir. Astların sorumluluktan kaçınmaları ve üst 

yönetimin sınırsız güç isteğinden dolayı, yetki devrine yanaşması merkeziyetçiliğin ortaya 

çıkmasındaki en önemli iki nedendir (Sobacı,  2005: 161-174).  

Merkezden yönetim ilkesi ‘siyasi’ ve ‘idari’ olmak üzere ikiye ayrılır.  

Siyasi bakımdan merkezden yönetim, bir ülkede yasama organının ve hükümetin tek 

olmasını ve dolayısıyla siyasi otoritenin tamamen merkezdeki otorite de toplanmasını ve 

hukuki birliğin mevcut bulunmasını ifade eder. Böyle bir örgütlenme biçiminde kanun yapan 

ulusal meclisin dışında başka bir yasama organı bulunmaz. Dolayısıyla farklı bölgelere ve 

yerleşme birimlerine göre değişen kanunlar yoktur. Siyasi merkeziyetçiliğe göre örgütlenmiş 

devletlere ‘üniter devlet’ biçimi örnektir.  

Siyasi merkeziyetçilik en katı anlamda bir merkeziyetçilik anlayışıdır. Bu anlayışa 

göre, devlet tüzel kişiliği dışında hiçbir varlığa hayat hakkı tanınmaz. Devlet bütün ülkede tek 

kamu tüzel kişisidir. 

İdari bakımdan merkezden yönetim ise daha dar bir anlamı ifade eder. İdari 

merkeziyetçilik kamu otoritesinin merkezileştirilmesini gerektirir. Kamu hizmetlerine ilişkin 

politikaların belirlenmesi ve kararların alınması yetkisi merkezi organlarda toplandığı gibi 
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bunların yürütülmesine ilişkin inisiyatif de  bu organların eline verilmiştir. Merkezin 

hiyerarşik yapısı içinde yer alan alt birimlere bölge ve il kuruluşlarına geniş takdir yetkisi 

tanınmaz.  

İdari merkeziyetçilik siyasi merkeziyetçiliğin bir sonucudur. Çünkü siyasi bakımdan 

merkeziyetçilik olmayan bir devlette, idari merkeziyetçilik gerçekleşmez. Ancak siyasi 

merkeziyetçiliğin varlığı her zaman idari merkeziyetçiliği ortaya çıkarmaz. Örneğin siyasi 

merkeziyetçiliğe sahip İngiltere de geniş bir idari yerinden yönetim uygulanmaktadır (Gökçe 

ve Bayrakçı, 2006: 4). 

Merkezden yönetim sisteminde yerel halkın merkezi yönetim elemanlarının 

çalışmalarını denetleme hakkı yoktur. Özellikle Güneydoğu Asya ve Ortadoğu ülkelerinde 

aşırı bir merkezi yönetim uygulaması söz konusudur.  

Çeşitli ülkelerde yönetim sistemi uygulamaları merkeziyetçilik bakımından farklılıklar 

göstermektedir. Dünya üzerinde zamanla yetkilerin belirli ölçülerde mahalli idarelere aktarıldığı 

bir yapılanmaya gidildiği görülmektedir.  

Tamamen merkeze bağlı bir yönetim sistemi yerel örgütlenmeyi yok saymaktadır. 

Böyle bir merkeziyetçilik hiçbir ülkede uygulanmamaktadır. Bu uygulama aynı zamanda 

toplumsal gerçeklere de ters düşmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2001:22). 

Esas itibariyle üniter devlet yapısının idari ilkesi merkeziyetçiliktir. Bu ilke siyasal 

iktidar ile birlikte idareyi de tek ve bütün sayar. Merkez ve çevreye doğru yayılmayı sağlayan 

kademeler arasında kurulan ilişki görevler ayırımına değil yukarıdan aşağıya yetki 

paylaşımına dayanır. Yetki paylaşımı, yetki parçasını üstlenen kademeye o parça için 

hükümranlık sağlamaz, sorumluluk yükler (Güler, 2000:29). 

Özekten(merkezden) yönetim adını verdiğimiz yönetim biçiminin birinci üstünlüğü, 

tek düzeliğin sağlanmasına daha elverişli olmasıdır. Bununla kastedilen, hizmetlerin 

ölçütlerinde bir örneklik sağlamaya elverişliliktir. Bu. Temel kamu hizmetlerinin kalitesinin 

belli bir düzeye yükseltilmesiyle ve geri kalmış yörelerin koşullarını düzeltici önlemlerin 

alınmasıyla olur.  Öte yandan merkezden yönetim ölçek biriktirimleri sağlaması, etkin bir 

yönetim biçimi olmasının ekonomik kanıtı olarak gösterilir. Kaynakların daha ussal olarak 

kullanılması, uzmanlaşmayı özendirmesi de bu tür yönetim erdemleri arasındadır. Ulaşım, 

enerji, sağlık ve eğitim gibi kimi hizmetler, en etkin uyumlu ve eşgüdümlü bir biçimde 

özekten yönetimde, tek elden yönetilebilir.  
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Son olarak yerel yönetimlerin eylem ve işlemlerinin aralarında eşgüdüm sağlamak 

amacıyla özekçe gözden geçirilmesi, kullanılan yöntemlerin birliğinin sağlanması da bu 

yöntemle daha kolay olur (Keleş,1998:22) . 

Merkeziyetçiliğin uygulanması çeşitli ülkelerde yumuşatılmış olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu anlayışta devlet yanı sıra diğer kamu tüzel kişilerine de devredilmiştir.Ayrıca 

merkeze ait birtakım yetkiler alt kademelere devredilmiştir. Merkezden yönetim 

yumuşatıldığı oranda demokratikleşir ve sakıncaları giderilmiş olur.  

Merkezden yönetim sisteminin üç temel özelliği vardır: 

1-)Kamu hizmetlerine ilişkin politika belirleme, karar alma  ve yürütme yetkisi, 

merkezi bir organın ya da organların elinde toplanmıştır. 

2-)Kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin gerekli gelir ve giderler merkezden 

yönetilmektedir. 

3-)Merkezi idare bünyesinde görev alacak personelin alınması ve atanması işlemleri 

merkez tarafından yapılmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti, siyasal yerinden yönetim ilkesine göre değil, yönetsel yerinden 

yönetim ilkesi benimsenerek kurulmuş (tekçi, üniter) bir devlettir. Kuruluşunu hazırlayan 

tarihsel koşullar ve toplum yapısı, parçaların gücüne dayanan bir özeksel otorite yerine güçlü 

bir özeksel otoriteye bağımlı yerel yönetimler öngörmüştür.  

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında Prens Sabahattin, Türkiye Nasıl 

Kurtarılabilir?   Adlı çalışmasında, Türkiye için ‘ademi merkeziyet’ (yerinden yönetimci) bir 

yönetimden söz etmiştir (Keleş, 2002: 96). 

 

 1.2. YEREL YÖNETİMLER 

Genel olarak kamu yönetimi teşkilatlarına bakıldığında merkezden yönetim ve 

yerinden yönetim olmak üzere iki temel yönetim modeli ile karşılaşılmaktadır. Merkezden 

veya yerinden yönetim anlayışından hangisinin ağırlıklı olarak uygulanacağı ülkelerin ve 

toplumsal yapıların yönetsel anlayışlarını belirleyen etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ancak globalleşen dünyada toplumsal etkileşimlerin kurumsal düzeyde de artarak devam 

ettiğini dikkate aldığımızda yerinden yönetime dayalı yönetsel modellerin öne çıktığı 

görülmektedir. Bununla birlikte tümüyle merkezden yönetim veya tümüyle yerinden yönetim 

esasına göre örgütlenmiş bir devlet bulunmamaktadır (Öner, 2006:1). 
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Günümüzde dünya ülkelerinde uygulanan yönetim sistemlerine göz attığımızda hemen 

hemen bütün ülkelerde değişik ağırlıklarda kullanılan iki yönetim sisteminin olduğunu 

görürüz. Bu sistemler merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleridir. Ülkelerin 

yönetim sistemlerini incelediğimizde ya merkezden yönetime ağırlık verdiklerini bunun 

yanında da yerinden yönetimlerin de mevcut olduğu bir sistem ya da yerinden yönetime 

ağırlık veren bunun yanında da katı olmayan bir merkezden yönetim sisteminin mevcut 

olduğunu görmekteyiz. Yönetim sisteminin belirleyici ögesi ise devletin seçmiş olduğu siyasi 

rejimi, sosyal yapısı, tarihi ve kültürel ile yerine getirilecek olan kamu hizmet ve 

faaliyetlerinin gerekleri olmaktadır (Gökçe ve Bayrakçı, 2006 :1). 

Genel kabul gören tanımı ile mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel 

topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organları yerel halkça seçilen. Yasalarla 

belirlenmiş görev ve yetkilere sahip, özel gelir bütçe ve personeli olan kamu tüzel kişileridir  

(Ulusoy ve  Akdemir, 2001:19). 

Hemen her ülkede yönetim görevi ve sorumluluğu genel yönetim ve yerel yönetim 

olmak üzere iki ayrı otorite ve örgüt arasında paylaştırılmıştır. Federal yapıdaki ülkelerde bu 

ikisinin arasında bir de federe devletler (üye devlet, kanton, cumhuriyet, eyalet, devletçik v.b. 

adlarla anılmaktadır) yer almaktadır. Oysa genel yönetimin örgütlenmiş biçimi olan merkezi 

idare çok daha köklü bir geçmişe sahiptir; ülkenin her yanına yayılmıştır; etkindir ve 

güçlüdür. Şu halde sormak gerekir niçin ayrıca bir de yerel yönetim? (Nadaroğlu , 1998:15) 

Kamu hizmetlerinin hepsini ülkelerin başkentlerinden yürütmek mümkün değildir. Bu 

mümkün olsa bile, hizmetlerin verimliliği ve etkinliği azalır. Bölgesel şartların farklılığı, 

merkeze olan uzaklık, halkın yönetime katılması ve halka daha iyi hizmet sunulması gibi 

sorun ve ihtiyaçlar mahalli idareleri ortaya çıkarmıştır (Ulusoy ve  Akdemir, 2001:19). 

Devlet gibi son derece gelişmiş siyasal nitelikli bir toplumsal örgüt, görevlerini 

merkezi idare aracılığı ile yerine getirirken ayrıca mahalli idare birimlerinin oluşturulmasına 

ne gerek vardır?   Bu soru genel ve geleneksel olarak şu şekilde cevaplandırılmaktadır. Devlet 

ulusal sınırlar içerisinde yaşayan bir topluluğun ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılar; genel 

menfaatlerini gözetir, korur ve temsil eder. Devlet bu görevlerini merkezi idare adı verilen bir 

örgüt aracılığı ile yerine getirir. Bu örgütün gerektirdiği irili ufaklı çeşitli hizmet birimleri 

ülkenin her yanına yayılır ve hiyerarşik anlayışa uygun bir biçimde kendilerine verilen 

görevleri yerine getirirler. Türkiye’de ki iller, ilçeler ve halen teorik planda kalmış olsalar da 

nahiyeler(bucaklar) merkezi idarenin ülke sathına yayılmış irili ufaklı hizmet birimlerinin 

somut örnekleridir. Ancak bütün toplumlarda, devletin yanı sıra ulusal sınırlar içerisinde 
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yaşayan topluluğu oluşturan diğer bir çok yerleşme birimi daha vardır. Bunlardan bazıları çok 

küçüktür; örneğin köy gibi. Bazıları da son derece büyüktür; milyonluk kentler ve metropoller 

gibi. Bu sonuncu yerleşme birimlerinin kendi bölgesel sınırları için geçerli olan bir takım 

genel ve ortak ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar merkezi idarenin hizmet birimleri tarafından 

karşılanabilir mi? Teorik olarak bu soruya olumlu cevap vermek mümkündür. Ancak tarihsel 

gelişme seyri içinde bölgesel nitelikteki bu ihtiyaçları karşılama görevinin merkezi idare 

yerine mahalli bir takım idarelere bırakıldığı bilinmektedir (Nadaroğlu,  1998:15). 

Mahalli idareler tarihi oluşum içerisinde, belli ihtiyaçları karşılamak ve bir takım yerel 

hizmetleri yürütmek üzere devletle beraber ortaya çıkmış ve devletin bir parçası olarak bir 

kısım hizmetleri yürütmeleri gelenek haline gelmiştir (Karaman, 1996:8). Ancak tarihi 

gelişim içerisinde bazen merkezden yönetim bazen de yerinden yönetim uygulamaları ağırlık 

kazanmıştır (Keleş; 1994:38). 

Günümüzde ise ister kapitalist, ister sosyalist olsun bütün ülkeler yönetim sistemleri 

içerisinde mahalli idarelere geniş yer vermektedirler. Özellikle yüzyılımızın ikinci yarısından 

itibaren serbest piyasa ekonomisi sisteminin gelişmesi ve özelleştirme uygulamalarının 

yaygınlaşması ile birlikte yerelleşme düşüncesi de yeniden güç kazanmıştır. Bu gibi 

ekonomik ve siyasi gelişmelerle kamu hizmeti anlayışındaki değişmeler, bir takım hizmetlerin 

mahalli idare kuruluşlarına devredilmesini zorunlu hale getirmiştir (Eryılmaz, 1994:79-80). 

Dolayısıyla 1970’ler den sonra merkeziyetçi ve otoriter sisteme sahip devletler dahi, 

yapılarını ve fonksiyonlarını yerinden yönetim ilkesine göre yeniden düzenlemeye 

başlamışlardır (Keleş, 1994:18). 

Ülkemizde de hem merkezden yönetim hem de yerinden yönetimin birlikte 

uygulandığı karma bir yönetim sistemi mevcuttur. Ancak Türk Yönetim sisteminin 

merkeziyetçi yönünün ağır bastığını söyleyebiliriz. Zira 1982 Anayasasına göre özerk 

yerinden yönetim kuruluşları mevcut olmakla birlikte, bu yerinden yönetim kuruluşları 

üzerinde idari vesayet yolu ile merkezi yönetimin çok sıkı bir denetimi mevcuttur (Gökçe ve 

Bayrakçı, 2006:1). 

Yerel yönetimler idari adem-i merkeziyetin (desantralizsyon) uygulanması sonucu var 

olan kurumlardır. Genellikle günümüzde ‘ademi merkeziyet’ ve ‘yerinden yönetim’ 

kavramları eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (Yalçındağ, 1995:3). Buna karşın yerinden 

yönetimi ademi merkeziyetin bir türü olarak kabul eden görüşler de vardır.  Tortop’a göre ise 

‘… aynı ülke içinde yerel nitelikte ve ayrı organlara ve yetkilere sahip kuruluşlara yer 

verilmişse bu tür yönetim biçimine ‘yerinden yönetim (=ademi merkeziyet/desantralizasyon) 
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denilmektedir (Tortop;1991:5). Günday’a göre ise ‘yerinden yönetim (=ademi merkeziyet) 

topluma sunulacak bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare 

teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri 

tarafından yürütülmesidir (Günday,1996:42). Eryılmaz ise yerinden yönetimi ‘siyasi ve idari 

yetkilerin bir bölümünün merkezi idarenin dışındaki otoritelere aktarılması’ olarak 

tanımlamaktadır (Eryılmaz,1994: 68). 

Görüldüğü gibi farklı yazarlarca tanımı yapılan yerinden yönetim kavramları genelde 

aynı ortak noktaları içermektedir. Bu ortak noktaları şöyle belirtebiliriz. Bir ülkede ademi 

merkeziyetin (yerinden yönetimin) var olabilmesi için, o ülkede merkezi yönetimin teşkilat ve 

hiyerarşisi dışında kamu hizmeti gören kamu kurumları olmalıdır. Bu kurumlar tüzel kişiliğe 

sahip olmalıdır. Bu kurumlar öz yönetim ve özerklik sahibi olmalıdır. 

 

1.2.1. Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri 

Devletin geniş sınırlar içinde türlü görevleri vardır. Geniş sınırlar içinde devletin 

görevlerini yapabilmesi için, birçok kararlar alması gereklidir. Bütün bu kararların bir 

merkezden yürütülmesi sakıncalıdır. Merkezle yazışmalar karar alınması ve diğer ilgili yerlere 

gönderilmesi çok zaman alır. İşlerin gecikmesine neden olur. Öte yandan yerel nitelikte 

birçok hizmetlerin öneminin merkezi idare tarafından değerlendirilmesi çok güç bir iştir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, devlet veya merkezden yönetim adına hareket edecek 

ve yerel nitelikte kuruluşları temsil edecek örgüt ve kişilere gerek vardır. Bunun iki tür çözüm 

yolu vardır. Ya merkezden yönetimin taşra temsilcilerine geniş yetkiler verilir, fakat 

hizmetlerin istenilen biçimde yürütülmesine bu formül yeterli değildir. İkinci yol ise tüzel 

kişiliğe sahip yerel yerinden yönetim kuruluşlarına yani yerel yönetimlere yer vermektir. 

Böylece merkezi idarenin yükü hafifletilmiş olmaktadır (Tortop, 1999 : 24). 

Yerel yönetimlerin varlık nedenleri arasında yönetimsel boyut önde gelmektedir. Yerel 

halkın gereksinim duyduğu çok sayıda ve değişik nitelikte hizmetin tümünün merkezce 

sağlanması çoğu ülkede olanaklı değildir. Bu teknik açıdan mümkün olmayacağı gibi 

psikolojik açıdan arzu edilmeyebilir de. Bazı hallerde yöre halkı çözümlerin ve bu çözümleri 

gerçekleştiren mekanizmanın kendi içlerinden çıkmasını ve sürecin kendilerince 

denetlenmesini arzulayabilirler. Doğaldır ki bu yerel yaklaşımlarında sınırları vardır. Hangi 

işlev ve hizmetin merkezce, hangisinin yerel organlarca üstlenileceğinin kararlaştırılmasında 

verimlilik ve etkinlik kavramları önde gelen belirleyiciler arasındadır. Yerel yönetimlerde 

verimlilik ve etkinliğin sağlanması için son yıllarda çoğu ülkelerde üç başlık altında 
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toplanabilecek önlemler ya alınmış veya önerilmiştir. Birincisi en uygun hizmet alanlarının 

sınırlarının belirlenmesidir. İkincisi, yerel yönetim birimlerinin sayısının azaltılması ve bu 

yoldan para ve kaynak savurganlığının önlenmesidir. Üçüncü olarak da yerel yönetim 

birimlerine yalnızca en iyi yerine getirebilecekleri işlerin bırakılmasıdır (Göymen, 1997:17). 

Merkeze bağlı olan taşrada ki memurlar, merkez adına iş yapma ve karar alma 

yetkisinin tanınması halinde, yine tam anlamı ile merkezden yönetim sistemi terkedilmiş 

sayılamaz. Bunda da yine merkezden yönetimin katı uygulamasının sakıncaları vardır. 

Merkeze bağlı memurlar, yetki genişliğine sahip olmalarına rağmen, yerel gereksinmeleri 

anlama, değerlendirme ve halka yakın olma yönünden yetersiz kalırlar. Bu nedenle organları 

halk tarafından seçilen yerinden yönetim kuruluşlarına gereksinim vardır. Seçilerek işbaşına 

gelen temsilciler, memurlardan dahi iyi yerel gereksinmeleri değerlendirebilirler. Yetki 

genişliğine sahip merkez kuruluşları yerinden yönetim kuruluşları gibi dinamizm ve 

hareketlilik gösteremezler. Yerinden yönetim kuruluşları, yerel çıkarlara, ekonomik, coğrafi 

ve siyasal duruma göre değişen koşullara daha iyi uyabilme olanağına sahiptir 

(Tortop,1999:24). 

Yerel yönetim kuruluşlarına karşı olan ve sakıncalı yanları bulunduğuna inananlar, 

modern ülkelerde tamamen yerel nitelikte olan çıkarlar ve gereksinmelerin giderek azalan bir 

seyir izlediğini ileri sürmektedirler. Özellikle teknik alandaki gelişme dolayısıyla yüksek 

verimin elde edilmesinin merkezden yönetim sayesinde mümkün olacağı savunulmaktadır. 

Öte yandan öğretim, sağlık ve sosyal yardım gibi konularda bu hizmetlerden halkın eşit 

oranda yararlanmasının yerel idareler tarafından sağlanmasının olanaksız bulunduğu, bu 

hizmetlerin ve özellikle adalet ve polis hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesinin yeter 

derecede gelir kaynağına sahip kuruluşlarca mümkün olabileceği ileri sürülmektedir. Oysaki 

yerinden yönetim kuruluşları, yeter derecede gelir kaynağına sahip değillerdir. Gelir 

kaynakları kuruluştan kuruluşa farklıdır. Gelirlerin farklı oluşu zengin ve fakir bölgelerin 

ortaya çıkmasına ve böylece hizmetlerin eşit derecede halka götürülmemesine neden olur. 

Örneğin eğitimin bir yerel idare ve hizmeti sayıldığı ülkede, okulların eğitim olanakları, 

öğretmen durumu, okul araç ve gereçleri v.b. olanaklar, bölgenin parasal kaynaklarına göre 

değişecektir. Fakir bölgelerdeki çocukların eğitimleri daha zayıf olacaktır. Bazı bölgeler bu 

tür hizmetlerden en iyi biçimde yararlanırken, bazı fakir bölgelerin halkı yeteri kadar eğitim 

hizmetinden yoksun kalacaktır. İşte bu nedenlerle, bazı uzmanlar yerel idareleri gereksiz 

bulmakta ve merkezi idarenin bu hizmetleri daha iyi yapacağına inanmaktadır. Aslında bu 

sakıncaları yerinden yönetim sistemi ile giderme olanakları vardır (Tortop,1999:25). 
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1.2.2. Yerinden Yönetim  

Ülkelerin yönetiminde farklı derecelerde olmakla beraber başlıca iki sistem 

uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi, merkezden yönetim, diğeri de yerinden yönetimdir. 

Diğerine yer verilmeksizin bu iki sistemden birinin, çok küçük ülkeler dışında, mutlak 

anlamda uygulanması mümkün değildir. Ancak ülkeler hangi sistemi daha ağırlıklı 

uygularlarsa, yönetim biçimleri o sistemle adlandırılmaktadır.  

Yerinden yönetim siyasi ve idari olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Siyasi 

yerinden yönetim sistemi devlet yönetimi ile doğrudan ilişkilidir ve yasama, yargı, yürütme 

alanında yerinden yönetim kuruluşları yetkilidir. Federalizm olarak da bilinen siyasi yerinden 

yönetim yapılanmasında üniter devlet modelinde olmayan bir yapılanma olarak merkezi 

yönetim ile yerel yönetimler yanında federal yapılar bulunmakta ve federal yapılar merkezi 

idareye ait yetkilerin bir kısmını kullanmakta serbesttirler. Yerinden yönetim sisteminin ikinci 

türü idari yerinden yönetimdir. Bu modelde yerel kamu hizmetlerinin yanında sosyo-

ekonomik, iktisadi, teknik vb. bazı fonksiyonlar merkezi yönetimin hiyerarşik yapısı dışındaki 

kamu tüzel kişilerine bırakılmıştır. İdari yerinden yönetim kendi içinde fonksiyonel (hizmet) 

yerinden yönetim ve coğrafi (yer-mekan) yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmaktadır (Öner, 

2006:4). 

Merkezi yönetimin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan idari kuruluşların yönetimle 

ilgili kararlar alıp uygulayabilmesine yerinden yönetim (desantralizasyon- adem-i merkeziyet) 

sistemi denilmektedir. Bu sistemde yerel olma özelliği taşıyan kamusal ve toplumsal 

ihtiyaçlar, farklı tüzel kişiliği olan yerel birimlerce üretilen hizmetlerle karşılanmaktadır 

(Ulusoy ve Akdemir,  2001: 24). 

Desantralizasyon (yerinden yönetimleştirme ya da adem-i merkeziyetçilik), klasik 

anlamda, merkezi idareden yerel yönetimlere doğru, yetki görev ve kaynak aktarımını ifade 

eder. Bugün ise bu kavram daha geniş boyutlarda ele alınmaktadır. Modern anlamda 

desantralizasyon, merkezi idarenin elindeki planlama, karar verme ve kamu gelirlerini 

toplama gibi işlevlerin bir kısmını, taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, yarı özerk kamu 

kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve idarenin dışındaki gönüllü örgütlere(vakıf, dernek gibi) 

aktarılmasıdır. ‘yetki genişliği’, ‘yetki devri’ ‘hizmette yerellik’ (subsidiarite) ve 

‘özelleştirme’ de desantralizasyon kavramı içinde değerlendirilmektedir. Desantralizasyon, 

merkezi idarenin yükünün hafifletilmesi, yerel yönetimlerin gönüllü kuruluşların ve bireylerin 

güçlendirilmesi, hizmetlerin yerinde görülmesi, personelin yetkilendirilmesi, halkın yönetime 
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daha aktif katılması ve idari kapasitenin verimli değerlendirilmesi amacına yönelik siyasi ve 

idari bir hedeftir (Eryılmaz, 2004:225).  

Yerinden yönetim, yönetim biliminde adem-i merkeziyet olarak bilinen bir siyasal 

kavramdır. 1961 ve 1982 Anayasalarında ‘yerinden yönetim’ olarak ifade edilen adem-i 

merkeziyet merkeziyetin, yani merkezden yönetimin tam karşıtıdır.  

Adem-i merkeziyetçilik geniş anlamlı bir kelimedir. Özünde, merkeziyetçilik 

kavramının karşıtı bir anlama sahiptir. Merkeziyetçiliğin karşıtı olmak merkezde örgütlenmiş 

devlet ya da hükümetten bir biçimde değişen ölçütlerde özerk olmayı içerir. Bu özerk olma, 

hükümet örgütlenmesinin kendi hiyerarşik yapısı içinde olabileceği gibi, devlet örgütlenmesi 

içinde kalarak ama merkezi hükümet örgütlenmesinin dışında, yerinden yönetim ilkesine 

göre, yerel ve ortak gereksinmeleri karşılamak için örgütlenme biçiminde de olabilir. Ayrıca, 

devletin, merkezi yönetimin ya da yerel yönetim birimlerinin tamamen dışında, serbest piyasa 

mekanizması içinde ya da anayasal hak ve özgürlükler çerçevesinde kurulan iktisadi 

işletmeler, dernekler, hükümet dışı örgütler, sivil toplum kuruluşları v.b. şeklinde de olabilir 

(Gül ve Özgür , 2004:163). 

Daha küresel bir bakış açısından, devletin ya da merkezi hükümetin görev ve 

sorumluluklarının, ademi merkeziyetçi bir biçimde sadece ulus-altı güçlere aktarılmadığı, 

aynı zamanda, ulus-üstü örgütlenmelere de aktarıldığı görülmektedir. Uluslar arası af 

örgütleri, uluslar arası yargı kuruluşları, NATO, AB, çevreci örgütler veya çok uluslu şirketler 

gibi  ulus-üstü örgütlenmeler de merkezi hükümetin ve devletin aktarılan gücünden pay 

almaktadır (Gül;1998).  

Modern anlamda desantralisazyon ise, merkezi yönetimin elindeki planlama, karar 

verme, kaynak oluşturma ve bunları yürütme gibi bir takım idari yetkilerin, taşra (çevre) 

kuruluşlarına ve idarenin dışındaki gönüllü örgütlere (vakıf ve dernek gibi) aktarılmasıdır. 

Desantralisazyon politikaları sayesinde merkezi yönetimin hizmet yükü azalmakta ve buna 

bağlı olarak yerel yönetimler güçlenmektedir. Yerel yönetimler, desantralisazyon politikaları 

ile güçlendirilmeye çalışılırken, yerel yönetimlerden de piyasa kurumlarına ve gönüllü 

kuruluşlara doğru bir fonksiyon transferi dikkati çekmektedir (Eryılmaz, 1995: 90). 

Yerinden yönetim, yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin devlet tüzel kişiliği dışındaki 

kamu tüzel kişilerince gerçekleştirilmesi için bir kısım kamu güçlerinin daha az  yetkili bir 

otoriteye aktarılması amacıyla merkezi otoriteden geri çekilmesini ifade eder. Başka bir 

deyişle, yerinden yönetim topluma sunulacak bazı hizmetlerin devlet merkezinden ve tek 
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elden değil, merkezi yönetim teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi yönetim hiyerarşisine 

dahil olmayan kamu tüzel kişilikleri tarafından yürütülmesidir. İdari adem-i merkeziyet olarak 

adlandırılan bu sistem, siyasal adem-i merkeziyetten farklıdır. Şöyle ki siyasal ademi 

merkeziyet federalizm demek olup,federal devleti oluşturan her bir federe devletin idari 

yetkileri yanı sıra belli ölçüde yasama ve yargı yetkilerine de sahip olmaları anlamına 

gelir.Buna karşılık idari adem-i merkeziyette merkezi yönetim teşkilatı içinde yer 

almayan,merkezi yönetimin hiyerarşisine dahil olmayan,kamu tüzel kişilerinin,idari yetkileri 

dışında,yasama ve yargı yetkileri yoktur. Bu da şu anlama gelmektedir. Eğer merkezi sistemin 

aktardığı yetkiler yasama ve bir dereceye kadar yargıya ilişkin ise siyasi adem-i 

merkeziyet,eğer sadece yürütmeye ilişkinse idari adem-i merkeziyet söz konusudur. 

Türkiye’deki yerel yönetim sistemini bu açıdan değerlendirdiğimizde, merkezi yönetimin 

yerel yönetimlere aktardığı yetkilerin sadece yürütmeye ilişkin olduğunu görürüz. Dolayısıyla 

ülkemizde idari adem-i merkeziyet söz konusudur (Gökçe ve Bayrakçı, 2006:10-11). 

Yerinden yönetim bir çok hizmetin halka sunulmasında çabukluk ve kolaylık sağlar. 

Ayrıca yerel toplulukları oluşturan bireylere kendi sorunlarını çözmenin türlü yollarını 

denemek olanağını verir. Belediyeler bu yoldan, yardımlaşma ve işbirliği alışkanlığını 

geliştirirler. Tek tek ya da birlikte, konut, gıda maddeleri üretme ve ulaşım gibi konularda 

işbirliği sağlayabilirler.  

Kaynakların ussal ve verimli bir biçimde kullanılmasının sağlanmasına, nesnel ve 

yansız hareket edebilen bir özeksel yönetimin daha elverişli görünmesine karşın, özekten 

yönetimin, işlerde gecikmelere yol açması yerel halkın istem ve dileklerinden çok başkentteki 

önderlerin isteklerine yanıt vermesi gibi sakıncalarından söz edilecektir (Keleş,1998:22-23). 

Yerinden yönetim ve mahalli idare kavramları çoğu zaman birbiriyle karıştırılan iki 

kavramdır. Sık sık birbirinin yerine kullanılan bu iki kavram gerçekte farklı şeyleri de ifade 

etmektedir. Yerinden yönetim kavramı, ilgililerin yönetim sürecinde söz sahibi olduğu 

yönetim biçimini, yönetim sistemini ve yönetim eylemini anlatmak için; mahalli idare 

kavramı ise, yerinden yönetim ilkesine göre kurulan ve işleyen yönetsel kuruluşları ve 

yönetim birimlerini anlatmak için kullanılmaktadır.  

Yerinden yönetim veya ademi merkeziyet, daha genel anlamıyla idari ve yargı 

yetkilerinin bir kısmının merkezi yönetim teşkilatının dışında ayrı tüzel kişiliğe sahip kamu 

kuruluşları tarafından yürütülmesidir. Bu açıdan yerinden yönetim ilkesi hem siyasal hem de 

yönetsel alanda uygulanabilen bir ilkedir  (Ulusoy ve Akdemir, 2001;25). 
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1.2.2.1. Ademi Merkeziyetçiliğin Olumlu Yönleri 

Adem-i merkeziyetçiliğin bir çok olumlu yönünden bahsedilir. Onun yerel 

toplulukların sahip olduğu özgürlükleri artırdığı belirtilir. Burada özgürlük ile kastedilen yerel 

topluluğun bir bütün olarak özgürlüğüdür. Bu açıdan özgürlük yerel topluluğun merkez 

karşısında özerkliğine temel oluşturur (Keleş;2000;47).  

Adem-i merkeziyetçilik yerelde insanların kendi sorunlarına kendilerinin sahip 

çıkmasını, bu sorunların çözümünde sorumluluk alma alışkanlığının yerleştirilmesini, yerel 

demokrasi yurttaşlık bilincinin gelişmesini de sağlar (Ortaylı;1985,11).  

Gerçekten bir ülkenin her noktasında örgütlenmiş merkezi yönetimin büyüklüğü ve 

genişliği düşünüldüğünde hizmet sunarken gecikmenin olması kaçınılmazdır. Zaten bu 

yüzden özelikle taşra kuruluşlarına genişletilmiş yetki ya da yetki genişliği verilerek bunun 

üstesinden gelme çabaları vardır. Ancak yinede bir çok önemli konuda merkezin etkinliği ve 

taşradaki temsilcileri üzerindeki kontrolü hizmetlerin aksamasına ve kamu görevlilerinin 

hizmete katılımını azaltmaktadır. Diğer taraftan her şeyin merkezi yönetim ve onun temsilcisi 

tarafından yapılması halkın demokratik yönetim anlayışı açısından yönetime katılımını ve 

desteğini azaltır. Çünkü merkezin uzaklığı ve gönderdiği elemanın halka değil de  bir üst 

amirine karşı sorumlu olması, halkın o görevlileri denetlemesini önler (Çevik;2001,79). 

Merkeziyetçi yönetim tarzı uygulandığı kamu yönetimlerinde bir çok soruna yol 

açtığından, yoğun bir şekilde eleştirilmektedir. Merkeziyetçi anlayış öncelikle, kamu 

yönetimlerinde kırtasiyeciliğe ve hantallığa yol açmaktadır. Çünkü alt kademelerde çalışan 

memurlar önlerine gelen her işlem için üst makamlara danışmakta veya onların onayını 

almaktadır. Bu ise yapılan işin sürecini ve süresini uzatır. Ayrıca merkezden yönetim anlayışı, 

hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara uygun görülmesini güçleştirmektedir. Bir mahallin ihtiyaç ve 

isteklerini en iyi bilecek ve ona göre hareket edecek idare, o mahalle en yakın idaredir. 

Dolayısıyla, bir beldenin ihtiyaçlarının merkezden belirlenmesi, yönetimde verimsizliğe ve 

etkinsizliğe yol açabilecektir. Aynı zamanda merkeziyetçi yönetim, kararlara katılımı azalttığı 

ve halkla görevlileri pasifleştirdiği için demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır  (Sobacı, 

2005;161-174). 

Merkezden yönetim modelinin ağırlıklı olarak uygulanması sırasında vatandaşların 

katılımı ve denetimine dayalı yöntemler geliştirilmediği için, siyasal gücü elinde 

bulunduranlar kamusal hizmetlerin dağıtımında ayrımcılık yapabilirler. Söz konusu 
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sakıncaları dikkate aldığımızda merkezden yönetim ilkesinin demokrasi ilkesine uygun 

olmadığı vurgulanmıştır (Gözübüyük ve Akıllıoğlu, 1992:36). 

Gül ve Acar çalışmalarında on bir başlık altında adem- i merkezileşmenin faydalarını 

sıralamışlardır. Buna göre; 

- Belde halkının taleplerine en uygun hizmet demeti ancak yerel yönetilmece 

belirlenebilir ve sunulabilir. 

- Yerinden yönetim, halkın yönetime katılması ve demokrasinin tabana yayılmasına 

uygun bir sistemdir.  

- Yerel hizmetlerin mahallinde sunulması, hizmetlerin üretim maliyetlerini azaltır ve 

kıt kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yardımcı olur. 

- Adem-i merkeziyet, karar verme sürecini halka yakınlaştırarak, kamu sektörünün 

etkinliğini ve duyarlılığını geliştirir. 

- Yerel halk uygun ölçekteki ve katılımın yüksek olduğu yerel birimlerde kendi 

tercihlerine en uygun hizmet bileşimi sunulacağından hizmetlerin maliyetlerine katılmaya 

daha isteklidir. 

- Yerel sorumlulukların direkt olarak artması, yerel ekonomik büyüme için uygun 

ortam yaratabilir. 

- Yerinden yönetim yolsuzlukları ve israfı azaltabilir. 

- Yerinden yönetimler yeniliklere ve yaratıcılığa daha yatkın ve açıktır. 

- Çeşitli grupların özellikle marjinal grupların, yönetime katılımını artırır; sosyal 

çatışma ve ülkenin bölünme riskini azaltır. 

- Memurların/bürokratların merkeze yaranma gayreti olmayacağından bölgeye 

faydaları artar (Özgür, Acar; 2004, 172). 

 

1.2.2.2. Adem-i Merkeziyetçiliğin Olumsuz Yönleri  

Merkeziyetçiliğin, özellikle katı merkeziyetçiliğin ülkenin yönetiminde ve hizmetlerin 

yürütülmesinde ne kadar yararlı veya zararlı olduğu tartışma konusudur. Yararı var gibi 

görünse de zararı da olabilir. Bu bağlamda tartışıldığı zaman ortaya çıkabilecek olası 

durumlar şöyle açıklanabilir. Merkezi yönetim özellikle bölünme ve terör tehlikesi gibi 

sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerde birlik ve beraberliği sağlamada önemli işlevler yerine 

getirebilir. Ülkenin bir arada tutulmasını sağlamada yerel etkilerden kurtularak katkı 
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sağlayabilir. Bunun yanında uluslar arası alanda ülkenin temsil edilmesi konusunda merkezi 

yönetim daha iyi ilişkiler yürütebilir. Böylece diplomatik işlerin tek elden yürütülmesi daha 

kolay olmaktadır. Bunun yanında tartışmalı bir konu olarak görülebilmesine rağmen özellikle 

kalkınma ile ilgili olarak bölgeler arasındaki farklılıkları kaldırabileceği düşünülebilir. Ancak 

bu durumda merkezi yönetimin tercihlerinin  her ülkede değişebileceği, göz önüne alındığında 

dikkatli değerlendirme yapmak gerekir (Çevik,2001;78). 

Merkezi yönetim, ülke düzeyinde hizmet eşitliği sağlanmasında önemli bir yönetim 

biçimidir. Bu durum özellikle enerji, ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında kendini hissettirir. 

Merkezi yönetim anlayışı ayrıca, bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesine de önemli katkıda 

bulunur. Bütün bunlar hizmet kalitesinde eşitliği sağladığı ölçüde, ülke düzeyinde huzur ve 

esenliğin yerleşmesinde de etken olur. Merkezden yönetimin belirtilen yararlarının yanı sıra 

diğer yararlarını da şu şekilde dile getirmek mümkündür (Ulusoy,-Akdemir, 2001;39). 

a-) Merkezden yönetim, merkezi hükümetin siyasi ve idari bakımdan güçlenmesine ve 

yönetimde birlik ve bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olur.  

b-) Milli savunma ve diplomasi gibi hizmetler yerinden yönetime göre örgütlenemez, 

ülkenin ulusal politikalarının oluşturulmasında merkezden yönetim sistemine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

c-) Ulusal düzeyde yürütülmesi gereken, büyük para,teşkilat ve uzman personel 

gerektiren hizmetler için kaynakları birleştirmek ve tek elden yürütmek daha yararlıdır. 

d-) Merkezden yönetimde hizmet dengesi ve hizmet dağılımı da adil ve eşit bir 

biçimde sağlanabilir. 

e-) Merkezden yönetimde idarenin tarafsızlığı daha fazla temin edilebilir.Kamu 

görevlilerinin bölgesel etkiler altında kalmadan merkezin gözetim ve denetimi altında tarafsız 

hizmet yürütme olasılığı daha yüksektir. Bu teorik yaklaşıma rağmen ülkemiz uygulamasında 

merkezi idareye bağlı kamu görevlilerinin çok tarafsız olduklarını söylemek de mümkün 

değildir.  

Yerinden yönetimin de merkezden yönetimde olduğu gibi bir kısım yarar ve 

sakıncaları vardır. Genellikle merkezden yönetimin sakıncaları yerinden yönetim sisteminin 

yararlarını oluşturmaktadır. Yerinden yönetimde temel düşünce, yerel ihtiyaçların bölge 

halkının seçtiği organlar eliyle daha uygun olarak gerçekleştirilebileceğidir. Yerinden 

yönetimin ortaya çıkışında da önemli rol oynayan bu düşünceye göre, bir bölgeyi ya da halkın 
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bir kısmını ilgilendiren hizmetlerin yerel organlarca geliştirilmesi hem ülke hem de bölge 

halkı yararınadır.  

Yerinden yönetim sisteminin yararlarını şu şekilde belirtmek mümkündür (Ulusoy-

Akdemir, 2001;40-41). 

a-) Ortak gereksinimleri karşılaması ve yerel idare organlarının seçiminde halk 

katılımını sağlaması nedeniyle demokratik esaslara daha uygun düşer.  

b-) Bürokratik zorluklar ve kırtasiyeciliği azaltarak, kararların daha çabuk alınmasını 

ve uygulanmasını sağlar. 

c-) Yerel hizmetlerin gereksinmelere uygun yürütülmesine katkıda bulunur. 

d-) Kamu kaynaklarını daha verimli ve tasarruflu kullanmaya ittiğinden kaynak 

kullanımında etkinliğin sağlanmasına yardımcı olur. 

Sosyo ekonomik olarak bölgelerarası dengesizlikleri ve azgelişmişliği aşamamış, 

etnik, dinsel v.b. açıdan karmaşık yapısı olan ülkelerde ademi merkeziyetçilik, ekonomik 

kalkınma, ulusal bütünlük gibi hedeflerle çatışma içinde ya da bu hedeflere göre ikincil 

görülebilmektedir. 

Ademi merkezileşmeden beklenen yararların yerel bürokratların ve eşrafın olumsuz 

davranışları nedeniyle engellenebileceği de ileri sürülmektedir  (Acartürk-Özgür, 2003:  ). 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında şunu söyleyebiliriz ki; merkezden ve yerinden 

yönetim sistemleri toplumların ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamadığından, karma bir 

yönetim biçiminin uygulanmasının daha yararlı olduğu düşünülmektedir. Esasen günümüz 

gelişmiş toplumlarında da  aralarındaki küçük farklılıklarla birlikte, karma bir sistem 

uygulanmaktadır. Siyasi rejimleri demokratik nitelikte olan ülkelerde yerinden yönetim 

sisteminin otoriter siyasi rejime sahip ülkelerde ise merkezden yönetim sisteminin daha güçlü 

olduğu görülmektedir.  

 

1.2.3. Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki idari ve mali ilişkiler genel olarak iki 

temel yaklaşım çerçevesinde açıklanmaktadır. ‘Temsilcilik  (agency) modeli’ olarak bilinen 

modelde, yerel yönetimler merkezi yönetimin birer temsilcisi sayılmaktadır. Buna göre, yerel 

yönetimlerin rolü merkezi yönetimce belirlenen karar ve politikaların yürütülmesinden 

ibarettir. Siyasi yönden adeta merkezin hiyerarşik astı konumunda olan yerel yönetimler, 
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merkezi karar ve politikaların uygulayıcısıdırlar. Ancak bazı konularda yerel yönetimler 

sınırlı bir biçimde takdir yetkisine de sahiptirler. Ekonomik ve demokratik gelişmelerini 

tamamlayamamış ülkelerde yerel yönetimler daha çok bu modele uymaktadırlar.  

İkinci model ‘ortaklık (partnershıp) modeli’dir. Bu modelde yerel yönetimler kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetimle hemen hemen eşit ve onun bir ortağı kabul 

edilmektedir. Ancak yinede, merkezi yönetim, yerel yönetimlere nazaran üstün bir 

konumdadır. Yerel hizmetlere ilişkin karar ve politikalar ana hatlarıyla ulusal düzeyde 

merkezi yönetimce belirlenir. Yerel yönetimler bu politikalarla hedeflenen amacı 

saptırmamak şartıyla esnek bir biçimde hareket etmek ve kaynakları kendi açısından en uygun 

bir biçimde kullanmak konusunda geniş takdir yetkisine sahiptirler. Burada, önceki modelden 

farklı olarak merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bir ast-üst ilişkisi değil, dayanışma 

ve işbirliği söz konusudur (Bilgiç,2005:207-208). 

Bazı ülkeler, sosyal, iktisadi ve siyasi nedenlerden dolayı, geniş mali ve idari 

yetkilerle donatılmış özerk mahalli idare sistemini benimsedikleri halde; bazıları güçlü 

merkezi idare düzenini tercih etmekte, bir kısmı da karma bir sistem uygulamaktadırlar. 

Batıda genellikle  önemli yetkilere sahip özerk yerel yönetim sistemi tercih edildiği için, bu 

birimlere ‘yerel hükümet’ (local goverment) denilmiştir. Merkezi idare kadar yerel yönetimler 

de bir hükümet niteliğinde, fonksiyon icra eden kuruluşlar halinde düzenlenmeye çalışılmıştır. 

Yerel yönetimin bu özerkliğinden dolayı merkezi idare karşısında müstakil ve kendi kendine 

yeten idari birimler olmaları gerektiği çok sık vurgulanır. Bununla beraber, yerel yönetimler, 

merkezi idareden sonra ikinci derece fonksiyonlara sahip ve onun denetimine iktisadi ve 

siyasi etkisine açık yönetim birimleridir (DPT,1991:32).  

İdareler arasındaki ilişkilerin görev ve gelir kaynaklarının bölüşümü şeklinde iki yönü 

vardır. Toplum halinde yaşayışın zorunlu kıldığı ortak ihtiyaçlardan bir kısmının yerel 

idarelerce üstlenilmesi, bunlardan doğacak giderleri karşılamak üzere bir kısım gelirlerin de 

bu idarelere bırakılmasını gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, her hizmetin gerçekleştirilmesi 

beraberinde bir harcamayı gerektireceğinden, hizmetlerin bölüşümü yanında, hizmetleri 

karşılayacak gelirlerin de bölüşülmesi gerekmektedir.  

Kamu hizmetlerinin bir bölümünün mahalli idarelere bırakılması, hizmet ve gelir 

paylaşımında bir kısım ilkelerin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Türk mali 

literatüründe mali tevzin olarak tanımlanan idareler arası gelir ve görev bölüşümü iki unsura 

dayanmaktadır (Ulusoy ve Tekin,1999:45). 
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a-) Görevlerin bölüşümü  

b-) Gelir kaynaklarının bölüşümü dür. 

Görev bölüşümü, en kısa tanımıyla, merkezi yönetim ile mahalli idare arasında, hangi 

tür hizmetlerin merkezi yönetim, hangi tür hizmetlerin mahalli idare kuruluşları tarafından 

yapılacağının açıklanmasıdır. Bu şekilde, kamusal ve yarı kamusal hizmetlerden hangilerinin 

merkezi yönetim hangilerinin mahalli idareler tarafından görüleceğinin saptanması 

belirlenmektedir. Burada amaç, hizmetlerin halka en iyi şekilde götürülebilecek kuruluşlar 

tarafından yapılmasıdır. Ölçüt ise hizmetlerin yapılmasında etkililiği ve verimliliği 

sağlayabilecek kuruluşun seçilmesidir.  

Kamu faaliyetleri, merkezi idare yanında yerel idarelerin de dahil olduğu çeşitli hizmet 

birimleri tarafından yürütülmektedir. Yerel idarelerinde kamu ekonomisi üretici birimi olması 

hangi hizmetin hangi yönetim tarafından ne kadar görüleceği gibi sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Söz konusu bu durum idareler arasındaki ilişkide sıkı bir mali bağıntı ortaya 

çıkarmıştır (Özdenkoş, 1999:82).   

Yerel yönetimlerin, merkezi idare karşısındaki durumu, uygulama iki temel model 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Birinci modelde yerel yönetimler, merkezi idarenin bir temsilcisi 

(agent) gibi faaliyetler göstermektedir. Bu modelde yerel yönetimlerin rolü, merkezi idare 

tarafından alınmış olan kararların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.Yerel 

yönetimlerin hizmetler ve kararlar konusunda çok az takdir yetkisi bulunmaktadır. İkinci 

modelde yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin hazırlanıp halka sunulmasında, merkezi 

idarenin bir ortağı (partner) gibi kabul edilmektedir.  

Ortaklık modelinde mahalli hizmetlerle ilgili politikalar, genel hatlarıyla ulusal 

düzeyde merkezi idare tarafından belirlenmektedir. Yerel yönetiminde bu politikaları 

yorumlamak ve kaynakları kendine en uygun sonucu verecek alanlara aktarmada önemli 

ölçüde takdir yetkisi vardır. Başka bir deyişle yerel yönetimler, bir çok kamu hizmetinin 

yerine getirilmesinde merkezi idare ile işbirliği yapmaktadırlar.  

Ülkemizde kamu hizmetlerinin merkezi idare ile mahalli idareler arasında bölüşümü 

konusunda yasal olarak bir tek kriter benimsenmiştir. Bu da Anayasanın mahalli idareler için 

belirlediği ‘belde halının mahalli müşterek ihtiyaçları’na ilişkin hizmetlerdir. Fakat ‘mahalli 

müşterek ihtiyaçların’ diğer ihtiyaçlardan nasıl ayrılacağı konusunda Anayasada bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu konuda iki kriterden söz edilebilir. Bunlardan birincisi ihtiyaçları 

karşılamak için yürütülen hizmetin mekansal dağılımı; ikincisi ise hizmetin ekonomik olarak 
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üretilebilme büyüklüğüdür. Buna göre faydasının yayılma alanı bir belde içinde kalan yarı 

kamusal ve bölgesel bir nitelik gösteren bir hizmet söz konusu ise, bu ‘mahalli müşterek 

ihtiyaç’ olarak kabul edilecek ve o beldenin mahalli idare birimi tarafından yürütülmesi 

gerekecektir.  

Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki bölüşümünün, ülkemizde 

düzenli bir esasa dayandığını söylemek mümkün değildir. Örneğin iktisat zabıtası, nikah ve 

cenaze işleri mahalli hizmet kabul edilip belediyelere bırakıldığı halde; ahlak zabıtası, doğum, 

ölüm ve evlenme kayıtlarının tutulması benzer özellikler gösterdiği halde merkezi idareye 

verilmiştir. Mahalli idarelerin eğitime ilişkin görevleri yetersizdir. Görev bölüşümünün 

bütünüyle ‘mahalli hizmet’ ve ‘genel hizmet’ kriterlerine göre yapılmadığı açıktır. Bu 

bölüşümde siyasi faktörlerin önemli bir patı bulunmaktadır.  

Yerel yönetimlerin görevleri kanunla düzenlenmiş; bu düzenlemede ‘tadadi’ usule 

başvurulmuştur. ‘Genel Yetki’ ilkesine fazla önem verilmemiştir.  Yerel yönetimler, 

kanunların açıkça yapılmasına izin verdiği hizmetleri ve işleri yapabilirler. Kanunların 

saymadığı veya yasakladığı konularda hizmetle yükümlü değildirler (DPT, 1991:33).  

Devlet ve yerel yönetim kuruluşları dediğimiz mahalli (yerel) idareler arasında bazı 

ayrılıklar vardır. Bunları üç noktada toplayabiliriz (Tortop, 1999:21). 

-Devletin yetki ve görevleri Anayasalar tarafından saptanmıştır. Oysaki yerel 

yönetimlerin yetki ve görevleri yasalarla düzenlenmiştir. 

-Devlet, Ulusal düzeyde politikaların yürütülmesinden sorumludur. Yerel idareler 

ancak sınırlı ve belirli bir hizmet görürler. Hizmetleri ulusal düzeyde değildir.  

-Devlet kendi alanında tam ve mutlak yetki sahibidir. Özellikle adalet görevinin yerine 

getirilmesinde böyledir. Yerel idareler hizmetlerini yapmakta mutlak yetki sahibi değildirler. 

Belli ölçülerde devletin denetlemesine tabidirler.  

 

1.2.3.1. İdari Vesayet 

Anayasamızın 123. maddesindeki “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür.” 

ilkesinin gereği olarak merkezi yönetime, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde bir 

denetleme yetkisi tanınmıştır. Bu denetleme yetkisine idari vesayet denmektedir. 

Anayasamızın 128. maddesinin 5. fıkrasında yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin 

sahip olduğu vesayet yetkisi şöyle ifade edilmektedir: “Merkezi yönetim, yerel yönetimler 

üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
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görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği 

gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet 

yetkisine sahiptir.” 

Anayasada bu şekilde ifade edilen vesayet öğretide çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 

Bu tanımlardan bazıları şunlardır (Gökçe ve Bayrakçı, 2002: 22). 

“İdari vesayet merkezin adem-i merkeziyet idarelerinin icrai kararlarını ve idari fiil ve 

hareketlerini murakebe etmek ve bu kararları bozabilmek selahiyetidir”. 

“İdari vesayet; merkezi yönetime adem-i merkeziyet idarelerinin icraya ilişkin bazı 

kararlarını, idari işlem eylemlerinin umumun ve halkın menfaati yönünden denetleme 

amacıyla tasdik, iptal veya yürütülmesini geri bırakılma hususunda tanınmış sınırlı bir 

yetkidir”. 

“İdari vesayet; merkezden yönetimin yerinden yönetim sistemi üzerine kurulan idare 

ve kurumların eylem ve işlemlerini, kanunla gösterilen sınırlar içinde kontrol etmek ve 

kararlarını bozabilmek yetkisidir”. 

Yukarıdaki tanımların ifade edildiği şekilleri farklı olmasına rağmen hemen hemen 

hepsi aynı anlamda birleşmektedir. Bu tanımlardan yola çıkarak idari vesayetin özelliklerini 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

1.) İdari vesayet idari bir denetimdir. Bu sebeple ancak idari makamlar icra edilir. 

2.) İdari vesayet esas itibariyle devletin genel menfaatlerini, devletin birliğini, kamu 

hizmetlerinin ahenk ve tutarlılığını sağlamak ve korumak gayesiyle konulmuştur. 

3.) İdari vesayet kanuna dayanır ve kanunla sınırlıdır. 

4.) İdari vesayet kanunla merkezdeki bir organ, makam veya merkeze bağlı bir memura 

tanındığı ve merkeze ait bir yetki olduğu için, hiyerarşik tabaka ve dereceleri içinde kullanılamaz. 

5.) İdari vesayet yerel yönetim birimlerinin kararları, işlem ve eylemleri, organları 

personeli üzerinde uygulanır. 

Yerinden yönetim kuruluşlarını, merkezden yönetim organlarının denetleme yetkileri 

vardır. Bu yetkiye idari vesayet denilmektedir. Devlet, yerinden yönetim kuruluşlarının 

görevlerini saptamasına ve sınırlamasına rağmen, bu kuruluşlar üzerindeki denetleme yetkisi, 

merkezden yönetim ve yetki genişliğine dayanan kuruluşlar kadar etkili değildir. Çünkü, bu 

denetleme yetkisi, merkezden yönetimde olduğu gibi, atama yapma, emir verme ve onların 

yerine karar yetkisi vermez. 



 21 

Merkezden yönetim ve yetki genişliğine dayanan kuruluşlardaki hiyerarşik denetime 

karşılık, yerinden yönetim kuruluşlarında merkezi yönetimin yani devletin denetimi, bir başka 

deyişle idari vesayet vardır. İdari vesayet, devletin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki 

denetleme yetkisidir. Devlet böylece, yerinden yönetim kuruluşlarının çalışmalarında yasalara 

ve kurallara uyulmasını sağlar. 

İdari vesayet yetkisi her zaman kullanılmaz. Ancak yasalarda açık olarak belirtilen 

hallerde kullanılabilir. Oysa ki yetki genişliğine dayanan merkezden yönetim kuruluşlarında, 

hiyerarşik üst makamlar, alt makamların kararlarını, bazı istisnalar dışında, her zaman bozabilir 

veya değiştirebilirler. Vesayet altında bulunan yerinden yönetim kuruluşlarının karar ve 

işlemlerini genel olarak yasalara aykırı oldukları takdirde iptal edilebilirler. Oysa ki yukarıda 

belirttiğimiz gibi, merkezden yönetimde alt kademelerin kararları yalnız yasalara aykırılık 

nedeniyle değil, aynı zamanda uygunsuzluk ve yetersizlik nedeniyle de bozulabilir ve 

değiştirilebilir. 

İdari vesayet makamları, yerinden yönetim kuruluşlarının kararlarını iptal edebilirler veya 

olduğu gibi kabul etmek yani onaylamak zorundadırlar. Kararı değiştiremezler veya değiştirerek 

onaylayamazlar. Bozulan ve kaldırılan karar yerine, ancak yerinden yönetim kuruluşları kendileri 

karar alabilirler. Eğer bir kararın bir kısmı yasalara uygun ve bir kısmı aykırı ise, idari vesayet 

makamı ancak yasalara aykırı olan kısmı bozabilir (Tortop,1999:12-13).  

Vesayet Denetimi kısaca, yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerinin dışındaki 

yönetsel kuruluşlar tarafından yasaların öngördüğü sınırlar içinde denetlenmesi olarak 

tanımlanabilir. Denetimden amaç, idarede birliğin ve kanuna uygunluğun sağlanması, 

yerinden yönetim idarelerinin özerkliği kötüye kullanma ihtimallerinin önlenmesidir. Bu 

anlamda vesayet denetimi özerklik uygulamasına karşı bir sınırlama olmaktadır. Fakat 

sınırlama kanun kapsamı dahilindedir ve yerinden yönetim idarelerinin özerklik dereceleriyle 

ilgilidir (Ulusoy ve Akdemir,2002:25).  

Merkezi Yönetimin kendine bağlı kuruluşları denetlemesi vesayet denetiminden 

farklıdır. Hiyerarşik denetimde kişi ve kuruluşlar arasında bir ast üst ilişkisi bulunduğu halde, 

idari vesayetteki ilişki bu nitelikte değildir. İdari vesayet kanunun verdiği yetkiye dayanır ve 

sınırları kanunla belirlenir (Aktan,1976:4). 

 

1.2.3.2. Mali Tevzin 

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki görevlerin ve kaynakların 

bölüşülmesine mali tevzin denir. Mali tevzin kavramının iki boyutu vardır. Bunlardan 
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birincisi görevlerin yani kamu hizmetlerinin yönetimler arasında bölüşülmesi; ikincisi ise, bu 

görev bölüşümünün doğal sonucu olarak kamu gelirlerinin bölüşülmesidir (Gökçe ve  

Bayrakçı,  2002:33). 

Geniş anlamda mali tevzin, kamu tüzel kişileri arasında (devlet, il, belediye gibi) 

hizmetleri ve bu hizmetlerin giderlerini karşılayan gelirlerin paylaşılmasını ifade eder. Bu 

anlamda mali tevzin, gider ve gelir paylaşımını ifade eden iki yönlü bir kavramdır. Dar 

anlamda mali tevzin ise, sadece gelir paylaşımını konu edinmektedir. Mali tevzin dar 

anlamıyla ele alan yazarlara göre, görev paylaşımı maliye ilminin konusu dışındadır. 

Hizmetlerin paylaşılması sonucu daha çok idare hukuku kapsamına girmektedir. Hizmetler 

gelire tabi olduğundan gelir bölüşümünün sağlanmasıyla idareler arası ilişkilerin 

düzenlenmesi sorununa çözüm bulunabilir. Bu nedenle aslolan gelirlerin paylaşılmasıdır . 

Mali tevzini geniş manasıyla ele alan yazarlara göre, mali tevzinde asıl ilke, idarelerin 

mali ihtiyaçlarına göre kaynakların dağıtımıdır. Mali ihtiyaçlarda yüklenilen görevlerce 

saptanmış olduğuna göre iki unsuru birbirinden ayırma olanağı yoktur. İdarelerin hizmet 

durumlarını veri olarak kabul ederek yapılacak bir gelir bölüşümü yeni dengesizlikler 

getirebileceği gibi, gelir durumlarına bakılmaksızın ortaya konan hizmet tahsisleri zor 

durumda bırakabilecektir. Bazı idareler ihtiyaçlardan fazla gelir elde ederlerken, bazıları gelir 

yetersizlikleri ile karşı karşıya kalabilir. 

Kamu hizmetlerinin merkezi ve mahalli idare tarafından yürütülmesi hemen hemen 

tüm ülkelerde kabul görmektedir. Bu çerçevede, toplum halinde yaşıyorsa zorunlu kıldığı 

ortak ihtiyaçlardan bir kısmının yerel idarelerce üstlenilmesi, bunlardan doğacak giderleri 

karşılamak üzere bir kısım gelirlerin de bu idarelere bırakılmasını gerektirmektedir. Yani, 

hizmet üretimi bir harcamayı gerektireceğinden, hizmetlerin bölüşümü yanında, gelirlerin de 

bölüşülmesi gerekmektedir. Türk mali literatürüne mali tevzin olarak geçen bu konu, kamu 

hizmet ve gelirlerin merkezi ve mahalli idareler arasında paylaşımında sistemli ve planlı bir 

anlaşmaya varılmasını ifade etmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2002:46). 

 

1.3. AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 

Yerel özerklik, yerel yönetime, herhangi bir devlet ya da merkezi yönetimin karışması 

olmaksızın, kendi yapısını, örgütünü ve işlerini düzenleyebilmek konusunda tanınan kapsamlı 

yasal yetkiye verilen addır (Yıldırım, 1993:149). 
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Yerel özerklik Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi tarafından önem verilen 

konulardan olmuştur. Avrupa Birliğinde ise 1975 yılında yerel özerklik ilkesinin anayasal bir 

temele oturtulması önerilmiştir. Yerel yönetimlerin daha etkin, demokratik, katılımcı 

yaklaşımlarla donatılmalarına yönelik olarak uluslar arası ölçekte önemli metinler hazırlanmış 

ve bu metinlerde yer alan ilkeler kurumsal işleyişe büyük oranda aktarılmıştır. Bu 

girişimlerden biri de Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı’dır (Öner,2006:12). 

Avrupa Konseyince 1985’te hazırlanıp imzaya açılan Şart, ülkemiz tarafından 21 

Kasım 1988’de imzalanmış, 1991’de onaylanmış 3723 sayılı yasa ile bazı çekincelerle 

onaylanmış, Resmi Gazete’de 3 Ekim 1992’de yayımlanmasıyla ülkemiz bakımından 

yürürlüğe girmiştir 

1985 yılında Avrupa Konseyince kabul edilip imzaya açılan Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı, üye ülkelerde, özerklik kavramının nasıl anlaşılması gerektiğine, merkezi 

yönetim kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerle, yerel yönetimlere sağlanması 

gereken mali kaynaklara ilişkin esasları içermektedir. Ayrıca bu sözleşmeyi imzalayan 

hükümetler için, sözleşme hükümleri bağlayıcıdır ve uyulma zorunluluğu vardır (Aytaç, 

1989:10). 

Özerklikle ilgili konular Şart’ın birinci bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde, özerk 

yönetim kurumunun dayandığı başlıca ilkeler yer almakta, özerk yerel yönetimin anayasal ve 

yasal bir temele oturtulması gereği önemle vurgulanmaktadır. Yine bu bölümde yerinden 

yönetim kavramı tanımlanmakta ve yerel yönetimlerin görev ve yetki alanlarının 

belirlenmesinde kullanılması gereken ölçütler gösterilmektedir. Yerel yönetimler üzerindeki 

devlet denetiminin azaltılması ve kendilerine görevlerinin önemiyle orantılı kaynakların 

sağlanması gereği de bu bölümde yer almaktadır(Keleş, 1995:4).  

Avrupa Yerel yönetimler Özerklik Şartı’nda yerel özerkliğin oluşturulup korunmasını 

vurgulayan hükümler kadar, yerel özerkliğin etkili olmasını sağlayacak imkanların da 

sağlanmasını vurgulayan bir çok hüküm vardır. Örneğin, kıdem ve beceriye dayalı yetenekli 

personel istihdamına ilişkin hüküm (madde 6/2), yine 9.madde de belirtilen “ulusal ekonomi 

politikası çerçevesinde kendi mali kaynaklarını yeterince ayarlama hakkı” gibi hükümler, 

yerel özerkliğin etkili olması yönünde Şart’a konulmuş maddelerdir(Koyuncu ve Coşkun, 

2003:286). 
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1.4. AVRUPA ÖZEKLİK ŞARTI PERSPEKTİFİNDE MERKEZİ YÖNETİM 

YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİNDE TÜRKİYE ÖRNEĞİ  

Yerel Özerklik ilkesinin belli başlı üç temel amaca hizmet ettiği söylenebilir: 

1. Giderek artan yerel hizmet taleplerini karşılayabilmek için yerel yönetime yetki ve 

esneklik sağlamak. 

2. Yerel yönetimin kendi koşullarına ve ihtiyaçlarına en uygun yönetim yapısı ve 

biçimi belirlemesine olanak tanımak. 

3. Yerel yönetimi çoklukla merkezi yönetimin karışmalarından korumak ve aynı 

zamanda, merkezi yönetimi de mevcut ya da yeni ihtiyaçların karşılanması için yerel 

yönetimlerin yetki ve kaynak konularındaki sürekli talep ve baskılarına muhatap kılmamak 

(Yıldırım, 1993: 149). 

Gerçek bir özerkliğin söz konusu olması ve yerel idarelerin özerkliğinden söz 

edebilmek için aşağıda açıklayacağımız üç koşulun bulunması gerekir.(Tortop,1999:21) 

a) Kesin Karar Alma Yetkisi: Özerk bir kuruluş kesin kararlar alabilmelidir. Bu 

kuruluşların aldıkları kararlar, üst makamların ön iznine veya onayına bağlı olmamalıdır. 

Gerçek bir özerklikten söz edebilmek için mahalli idarelere bu karar serbestliğinin tanınmış 

olması gereklidir. 

b) Organların Bağımsızlığı: Yerel idarelerin sorumlu personeli merkezi idare karşısında 

bağımsız olmalıdır. Merkezi idarenin yersiz etkilerinden uzak olmalıdır. Merkezi idare, yerel 

idareler personelini azaltmak veya isteğine göre atamak yetkisine sahip bulunursa, yerel idareler 

merkezi idarenin bir tür yetki genişliğine sahip yürütme organı durumuna düşer. Türkiye’de 

belediye ve köyler, belediye başkanı ve muhtar gibi seçilmiş birer yürütme organına sahip 

oldukları halde, illerde il özel idarelerinin yürütme organı olan valiler, merkezi örgütler tarafından 

atanmıştır. Oysa ki il özel idarelerinin, halk tarafından seçilmiş üyelerden oluşan il genel 

meclisleri ve il daimi encümenleri vardır. Yürütme organının başı olan valinin, atama yolu ile iş 

başına gelmiş olması, il özel idarelerini belediye ve köylerden daha az özerkliğe sahip 

kılmaktadır. İl özel idareleri bu yönden merkezi idarenin en çok etkisinde bulunan kuruluşlardır. 

Özerk bir yönetimin organları seçimle işbaşına gelmelidir. Özerkliğin en önemli 

koşullarından birisi, organlarının seçimle işbaşına gelmesidir. Merkezi idare karşısında yerel 

idarelerin bağımsızlığını sağlayacak en önemli unsur budur. Demokratik ülkelerde yerel idare 

organlarının seçimle işbaşına gelmesi gerçek bir yerinden yönetim sisteminin temel ilkesi 

sayılmaktadır. 
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c) Parasal Olanakların Bulunması 

Yerel idarelerin, merkezi hükümet tarafından kendilerine tanına yetki ve görevleri 

gereği gibi yerine getirebilmeleri için, yeterli parasal olanaklara sahip olmaları zorunludur. 

Parasal olanaklar olmadan hiçbir çalışma yapılamaz ve bağımsızlık da tehlikeye düşer. Yerel 

idareler, kendilerine yeterli parasal olanaklar sağlandığı ölçüde özerk sayılırlar. 

2001-2023 Uzun Vadeli Gelişme Planında (1 Haziran 2000 tarihli Resmi Gazete) 

Avrupa Birliği normlarına uyum benimsenmiştir. Kopenhag kriterlerinde de insan hakları, 

demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda yerel yönetimler 

dahil tüm sistemin çağdaş ölçüler içinde işleyebilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması 

kaçınılmazdır. 

Yerel yönetimler (mahalli idareler) ile ilgili düzenlemeler yapılırken Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartındaki ilkelere göre düzenleme yapılmalıdır. Buna göre; 

� Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma haklarının doğrudan 

kullanım mekanizması yerel yönetimler aracılığı iledir. 

� Gerçek yetkilerle donatılmış makamların varlığı hem etkilidir, hem de vatandaşa 

yakın bir yönetim sağlar. 

� İdare adem-i merkeziyetçilik esasına dayanır. 

� Yerel yönetimler geniş bir özerkliğe sahip olmalıdır. 

� Özerk yerel yönetimler yasa ile belirlenmiş sınırlar içinde kamu hizmetlerinin 

önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları 

doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanına sahiptirler. Bu hak 

doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş 

üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen 

meclisler veya kurul toplantıları tarafından kullanılır. 

� Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ile belirlenir. 

� Yerel makamların yetkileri merkezi veya bölgesel makamlar tarafından 

zayıflatılamaz. 

� Yerel makamların merkezi ve bölgesel bir makam tarafından yetkilendirildiği 

durumlarda, bu yetkilerin yerel şartlarla uyumlu olarak kullanılabilmesinde yerel 

makamlara imkanlar ölçüsünde takdir hakkı tanınır. 
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� Yerel makamların iç örgütlenmeleri yerel ihtiyaçlarla uyumlu olur ve etkin bir 

idare oluşturulması için kendileri kararlaştırırlar. 

� Yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev şartları görevlerin serbestçe yerine 

getirilmesi imkanını sağlar. 

� Yerel makamlar sağlanacak mali kaynaklar anayasa ve kanunla belirlenen 

sorumluluklarla orantılı olur. 

� Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü kendilerinin koyduğu 

sınırlar içinde belirleyecekleri yerel vergi harçlardan sağlar. 

� Mali tevzinle ilgili düzenleme yapılmalıdır. 

Yukarıdaki hususlar etkin ve verimli hizmet paylaşımının ve kaynakları rasyonel 

kullanmanın kriterleridir. Ancak ülkemizde merkeziyetçi anlayışla tüm yetkilerin merkezde 

toplanması bir yandan kıt olan iktisadi kaynakların israf edilmesine yol açtığı gibi, diğer 

yandan kalkınmaya engel olmaktadır. Bu sebeple kamu hizmetlerinin dağılımı ve bu 

hizmetlerin yürütülmesi, ülkemizin kalkınabilmesi için yerel yönetimler mevzuati yeniden ele 

alınmalıdır. Uygulamada yukarıdaki kriterlerle çakışan bir çok konu vardır. Eğer iyi hizmet 

verme, kamu hizmetlerinde etkili olma ve çağdaş bir uygulama esası ise, düzenlemeler de 

buna göre yapılmalıdır (Esen; 116-117). 

Türkiye 3723 sayılı Kanun ile Özerklik Şartını onaylamış olmakla birlikte bazı 

maddelerine çekince koymuştur. Hemen belirtelim ki Türkiye bazı çekinceler koymakla 

birlikte Özerklik Şartında yer alan bazı hükümlere 1982 Anayasasında ve yerel yönetim 

mevzuatının bazı hükümlerinde yer vermiştir. Özerklik Şartındaki çeşitli ilkeler 5216, 5393 

ve 5302 sayılı son yerel yönetim mevzuatında yer almıştır(Öner, 2006 : 12).  

Türkiye’de idari vesayet sisteminin uygulanması, merkezin yerel idarenin hareket 

alanını sınırlamak için kullandığı hiyerarşik araçlardan biridir. İdari vesayetin şartları ve 

sınırları kanunlarında belirlenmiştir ve yerel yönetimlerin kararları, hareket ve aktiviteleri, 

kurumları ve personeli üzerinde, İçişleri Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar veya yöredeki ilgili 

makam, örneğin vali veya kaymakam tarafından uygulanır. Uygulamada onay, erteleme, iptal 

veya izin kararları verilebilir. İdari vesayet aşırı merkeziyetçi sistemin en belirgin özelliğidir. 

Yerel özerkliği önemli ölçüde zedeler çünkü sadece yasal denetimi değil aynı zamanda 

uygunluk denetimini de belli ölçüler içerisinde öngörür (Pirler-Tortop-Başsoy, 1995: 73-83). 

Türkiye’de merkezileşmenin güçlenmesini sağlayan ve yerel yönetimler üzerindeki 

kontrolleri en etkin kılan araçların başında, mali kaynakların merkezin kontrolünde olması 
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gelmektedir. 1982 Anayasanın 73. maddesine göre yerel yönetimler kendi başlarına yerel 

vergilendirme hakkına sahip değillerdir. Bilakis yerel gelirlerin tümünün oranı, merkez 

tarafından (bazen de alt ve üst limitler olarak) belirlenmekte ve gerekli değişimler de yine 

merkezin ilgili makamlarında ancak öngörülen oranlarda yapılabilmektedir. 

Türkiye’de belediyelerin yerel vergilerden- İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, 

Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Emlak 

Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, belediye harçları ve harcamalara katılma paylarından elde 

ettikleri gelirler, toplam belediye gelirinin ancak yüzde 20 civarında bir kısmını oluşturur 

(Eryılmaz ve Şen, 1994: 34). 

Finansal yetkilerin dağıtılmasında ve harcamaların kontrolünde aşırı merkeziyetçi 

tutum, sıkı bir idari vesayetle bir arada uygulandığı zaman yasal özerkliğin oldukça düşük 

olduğu bir yerel yönetim sistemini doğurur.(Koyuncu ve Coşkun,2003:297) 

 

1.5. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YERELLİK 

Yirminci yüzyılın sonuna doğru bütün dünyada yaşanan ve bugün de yaşanmakta olan 

hızlı değişim ve bu bağlamda ortaya çıkan sorunlara uluslar arası düzeyde çözüm arayışları 

vb. gelişmeler, dünyada bir küreselleşme sürecini ortaya çıkarırken, diğer yandan ulaşım-

iletişim alanındaki baş döndürücü sıçrama ve bilginlin hızla yayılması olgusu yönetimde 

merkeziyetçi yapılardan uzaklaşmayı ve yerelleşmeyi zorunlu kılan gelişmeleri de 

beraberinde getirmiştir.  

Üçüncü bin yılın başındaki dünyada bir yandan küreselleşme süreci yaşanırken, aynı 

zamanda  da yerelleşme eğilimlerinin güçlendiği görülmektedir. İlk bakışta birbiri ile çelişir 

görülen bu iki yönlü gelişme ve değişme süreci bağlamında küreselleşme eğilimi, geleneksel 

yönetim anlayışlarını, uluslar arası yapılanmaları ve bunların işleyişlerini hızlı bir biçimde 

dönüştürmektedir; buna karşılık, yerelleşme süreci ise küreselleşme eğiliminin kendi 

bünyesinde taşıdığı tek düze ve merkeziyetçi anlayışları yeniden üreterek ve birbirine 

eklemleyerek daha insani ve yaşanabilir bir dünyanın oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bunu sanayi toplumu ve anlayışındaki değişim ve dönüşüme paralel olarak ortaya çıkan temel 

niteliklerin, genel olarak yönetim, özelde ise yerel yönetimlere yansıması olarak ele alabiliriz. 

Bu noktada aynı zamanda, küreselleşme-yerelleşme dinamikleri ya da küreselleşmenin 

getirdikleri ve götürdükleri üzerine yapılan tartışmaların da odağını oluşturmaktadır. (Ökmen, 

2005:539)  



 28 

Küreselleşme süreci ile eş zamanlı yaşanan bölgeselleşme ve yerelleşme süreçleri 

yerel yönetimleri ve üstlenecekleri misyonu yeniden gündeme getirmiştir. Hem artan 

demokratikleşme eğilimlerinin karşılanması hem de artan küresel rekabette etkin çalışabilecek 

hizmet birimleri olarak öne çıkan yerel yönetimler, ulus devletin geleceğinin tartışıldığı bir 

ortamda yeni beklentilerin eklendiği alternatif birimler olarak değerlendirilebilir. 

Küreselleşmenin yerele ve yerel yönetimlere nasıl yansıdığı ya da nasıl etkileşim içine 

girdiği incelendiğinde neden bu birimlere bu kadar önem atfedildiğinin ortaya konması daha 

da kolaylaşmaktadır. Ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel boyutlarıyla küreselleşme, yerel 

yönetimler ve yerelliklerle ilişkiye girmekte, yeni yerellikler yaratmanın yanında  bu süreçten 

etkilenmektedir ve bu boyutların ilişkilerini pratikte birbirinden net bir şekilde ayırmak 

mümkün olmamaktadır. Ulus devlete ait pek çok işlevin dağıtıldığı bu süreçte, yerel 

yönetimlerden, etkinlik ve demokratikleşme taleplerinin yanı sıra ulus devlete göre iktisadi, 

kültürel veya etnik v.b. faktörlere bağlı olarak daha bütünleşmiş, türdeş birimler olarak artan 

rekabet ortamında yerel potansiyelleri daha çabuk harekete geçirmeleri beklenmektedir. Bu 

işlevleriyle, ulus-devletin yönlendirmesiyle ulusal ölçekte yerel yönetimlerin önemli boşluklar 

doldurabileceği açıktır (Gökçe,2003:220,221). 

Küreselleşme kavramının; teknolojik gelişmeler çerçevesinde şekillenen ve Pazar 

ekonomisinin genişlemesi, kaynakların kullanımı ve paylaşımına yönelik bir uygulama olarak 

algılanması durumunda konumuzu ilgilendiren yönü yerelliğin bu süreçteki yeri ve önemidir. 

Küçülen ve ulus devletin sorgulandığı ancak kısmen de bu sürecin teşvik edildiği çok 

karmaşık bir yapının oluştuğu günümüzde, bireylerin yeri ve etkisi ne olacaktır? Keza 

küreselleşen dünyada bireyler artık kendi yaşam alanlarının sınırlarını artık kolayca 

aşabilmekte, diğer dünya toplumları ve bireyleri ile etkileşim içine girerek onlardan 

etkilenmekte, onları etkileyebilmektedirler. Küreselleşme sürecinde klasik devletin, devlet 

üstü yetkilere sahip küresel veya bölgesel boyuttaki örgütlenmelerle yeniden yapılanma 

sürecine girmesi ile ulus kavramının da gelecekte yerini etnik, kültürel ya da çıkar birliğine 

dayalı ‘yerellik’ kavramına terk etmesi beklenmektedir (Karaman-Altay,1995:336).    

İktisadi küreselleşmenin devlet yapısında meydana getirdiği sarsılma, olumlu veya 

olumsuz bir biçimde yerel yönetimleri de etkilemektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte bir 

yerelleşme olgusunun da yaşandığı çoğunlukla kabul edilen bir görüştür. Yeni durumda 

yerelleşme ülkelerin gelişme dinamiklerinin büyük ölçüde yerel dinamiklere bağlı kalması 

anlamına gelmektedir. Böylelikle yerelleşme (desantralisazyon) kavramı değişen siyasi, 

ekonomik ve idari anlayış sonucunda yeni bir anlam ve içeriğe kavuşmuştur. Bu doğrultuda, 
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desantralisazyonun klasik ve modern olarak iki farklı anlamından bahsedebiliriz (Eryılmaz, 

1995:90). Klasik anlamda desantralisazyon, merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru, 

yetki, görev ve kaynak transferini ifade eder. Bu anlamda desantralisazyon, yerel yönetimleri 

güçlendirme politikasının önemli bir aracıdır (Koyuncu ve Coşkun;2003;299). 

Toplumsal değerlerde ki değişimin ve dünya toplumları arasında yaşanan kültürel 

iletişim ve etkileşime yönetsel işleyişe yansıması olarak nitelendirebileceğimiz olgulardan 

olan merkezin yetki ve görevlerinin paylaşımı konusu, genel kabullere göre, ‘zirveye rağmen 

tabanı tercih etme’ yaklaşımı şeklinde belirgin kılınmakta, bu ise yerelliği ön plana 

çıkarmaktadır. Ancak yerelleşmeye farklı anlamlar yüklendiği görülmektedir. Bunlardan 

birinde yerelleşme ile ekonomik değişim (küresel sermaye hareketleri) hareketleri arasında 

kurulmaya çalışılan bağdır. Bu yaklaşıma göre, yerelleşme olgusu, yani yerel birimlere 

merkezden yetki, görev ve sorumluluk devrinin gerçekleşmesi, yerelin sorumluluğunun ve 

yapabilirliğinin istenmesinin arka planında sermaye hareketlerinin ve ekonomik girdilerin 

ulus-devleti dışlayarak yereli ön plana çıkarma ve yerel birimler ile başka aracı bir yapı 

olmadan işbirliğine veya tek taraflı etkileşime açık olunmasına yönelik bir girişim çabası söz 

konusudur. Bu anlamıyla yerelleşme, küreselleşmenin bir gereği olarak gösterilmek 

istenmektedir. Böylece yerelleşme, yerinden yönetim ve işlerin yerel halka en yakın düzeyde 

görülmesi (subsidiyarite) ilkelerine göre yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamından 

saptırılmış olmaktadır (Geray,1997:84).  

Küreselleşmeye rağmen yükselen yerellik ve yerel demokrasi taleplerinin odağında da 

yerel  yönetimlerin öneminin artması ve yerel haklar bulunmaktadır. Bu hakların 

geliştirilmesi, sahiplenilmesi ve yerel yönetimlerin gerçek anlamda ademi merkeziyetçi, 

demokratik yapılara kavuşturulması, liberalleşme ile kol kola ilerlemekte olan 

küreselleşmenin zararlı sonuçlarını biraz olsun hafifletebilecektir. Başka bir deyişle yerel 

hakların öne çıkarılması gerçek bir yerel yönetim anlayışı ve uygulaması ile yerel 

demokrasinin bir gereği olarak karşımızda dururken, yerel yönetimlerin, yerelleşme-

demokratikleşme eğilimleri çerçevesinde küreselleşmenin olumsuzluklarını absorbe edecek 

bir sürecin başlatıcısı olarak ele alınması ve bu yönde alternatiflerin geliştirilmesi  kaçınılmaz  

görünmektedir (Ökmen , 2003:35). 

 

1.6. TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİMLER VE TARİHİ GELİŞİMİ 

Yaygın olarak ifade edildiği gibi modern anlamda yerel yönetimler, Tanzimat 

sonrasında yönetim yapımıza girmiştir. Daha önceki dönemlerde sivil yapısı baskın olan lonca 
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ve vakıflar, yerel nitelikli hizmetlerin yürütülmesinde etkili olmuşlardır. Dolayısıyla, Türkiye 

de bu anlamda köklü bir yerel yönetim geleneği oluşmadığı rahatlıkla söylenebilir 

(Ortaylı;1980). 

Osmanlı döneminde yerel nitelikli hizmetleri sağlamakla yükümlü kurumlar esas 

itibariyle lonca ve vakıflardır. Kökü Türk-İslam ve Anadolu medeniyetlerine dayanan bu 

kurumlar çoğunlukla küçük çaplı sağlık, kültür ve sosyal hizmetlerle sorumlu olmuşlardır. 

Ülkenin her tarafına dağılmış bir yapı arz eden vakıflara karşılık loncaların faaliyet alanı 

şehirlerdir. Türkiye, modernleşme faaliyetlerine güçlü bir belediye deneyiminden ve yerel 

özerklik mirasından yoksun olarak girmiştir. Yerel yönetimlerin bugünkü organik ve yasal 

dayanakları, il özel idaresi istisnasıyla Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanır ( Kösecik, 

Özgür;2005). 

Osmanlıdan miras kalan güçlü merkezi yönetim modelini, yeni Türkiye Cumhuriyeti 

de benimsemiştir. 1950’ye kadar süren tek tek partili rejim boyunca iktidar başkentte 

tekelleştirilmiştir. Ulusal bütünlük ve Cumhuriyetin temel ilkelerini koruma güdüsü bunda 

temel faktör olmuştur. Fakir olan ulusun kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılması 

zorunluluğu, kalkınma çabalarının devlet eliyle yürütülmesini gerektirmiştir. Ayrıca yeni 

hükümetin iddialı projelerine hayatiyet kazandıracak nitelikli personelin bulunmayışı da 

merkeziyetçiliği körükleyen faktörlerdendir. Yerel özerklikle devrimin hızını kesebilir ve 

içinde muhalefetin gelişebileceği çevresel güç merkezlerini besleyebilirdi. Bu ihtimale karşı, 

hükümet illerde ve yerel düzeyde katı kontrolünü sürdürmüştür. Bu dönem valilerin aynı 

zamanda partinin il başkanları olması devlet parti özdeşleşmesinin bariz tezahürlerinden 

birisidir. Osmanlıların son dönemdeki hiyerarşik idari yapısı, Cumhuriyet döneminde merkezi 

yönetim-yerel yönetim ilişkilerine çerçeve teşkil etmiştir. Sonuçta 1930 da ki düzenleme yeni 

bir şey getirmemiş, en azından merkezin hâkimiyetini azaltmamıştır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında muhalefet partilerinin yokluğu da özerk yerel yönetim anlayışının gelişmesine engel 

teşkil etmiştir  (Bilgiç,1998:532). 

Sonuç olarak, Türk yerel yönetimleri hakkında şu değerlendirmeler yapılabilir.  

- Türkiye batı tipi yerel yönetim geleneğine sahip değildir. Türk-İslam yönetim 

geleneğinde ortaçağlar boyunca yerel beledi hizmetler büyük çapta kadılık müessesesi, 

vakıflar, loncalar ve diğer sivil insiyatiflerle yürütülmüştür.  
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- Modern anlamda yerel yönetimlerin yönetim sistemimize girmesi halkın zorlaması 

ya da insiyatifi ile değil daha çok batının baskısı sonucu merkezi yönetimin tek taraflı 

iradesiyle gerçekleşmiştir.  

- Yerel yönetimler uzun yıllar genellikle merkezi yönetimle yetki ve kaynak paylaşan 

özerk kuruluşlar olarak görülmeyip merkezi yönetimin birer uzantısı olarak algılanmışlardır. 

- Osmanlı dönemi yerel yönetim anlayışı büyük ölçüde Cumhuriyet dönemi için de 

geçerlidir. Cumhuriyet döneminde de yerel yönetimler merkezi yönetime yardımcı ve destek 

kuruluşlar olarak düşünülmüştür. Milli birlik ve bütünlük endişesiyle, yerel yönetimlere 

kaynak ve yetki devrinde genellikle tereddütle bakılmıştır. Buna şahsi ve kurumsal bencillik 

ve çekememezliği de ilave etmek gerekir. Nitekim bürokratik bir hastalık olarak bugün 

şikayet edilen hususların yarın makam ve mevki yükseldikçe önceden şikayet edenlerce 

tekrarlanması bir vakıadır. İki kademeli sistemin olduğu Büyükşehir belediyelerinde de 

zaman zaman bu husus dile getirilmektedir. Belediyeler genellikle merkezi yönetimin ağır 

vesayet yetkilerinden bahsederler ama aynı tür şikâyetler Büyükşehir ilçe belediyelerince 

bağlı bulundukları Büyükşehir belediyelerine yöneltilir (Bilgiç,2005;209). 

 

1.6.1. Türkiye’de Kentleşme Ve Büyükşehir 

Ülkemizde kentleşmenin hızlanması, 1950’lerden sonra ekonomik ve sosyal yapıdaki 

gelişmelere paralel bir çizgi takip etmiştir. Ülkenin “Uluslararası İşbölümü”nde yerini alması, 

yani dış dünyaya açılması kentlerin büyümesini hızlandırmıştır. Öyle ki kentsel büyümedeki 

artış, ülkenin Batı ile bütünleşme çabalarının bir sonucu olarak görülmektedir. Türkiye’deki 

kentsel büyüme, bu gelişmeler ışığında beş aşamada ele alınmıştır; Birinci aşama, 

“Engellenebilir bir yer değiştirme”, ikinci aşama “itici-çekici unsurların açıklanması”, üçüncü 

aşama “toplumbilimsel aşama” ya da “kültürel aşama”, dördüncü aşama “kentte oluşan ikili 

yapı” ya da “marjinal kesim oluşması”, son aşama da “kentsel büyümenin az gelişmişlik 

süreci içerisinde incelenmesidir (Tekeli, 1982 : 331-337). 

Osmanlı sisteminin 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşmasıyla simgelenen dünya 

ekonomisine (kapitalizme) açılışı ve 1839 Tanzimat Fermanıyla kendini iyice belli eden yeni 

yönetim biçimi arayışlarının, 19. yüzyılın ikinci yarısında kent yapısında önemli dönüşümlere 

yol açtığı belirtilmekte ve yeni benimsenen ekonomik ilişkiler ile yönetim biçiminin yeni kent 

merkezleri, yeni bir alt yapı ve yeni kurumlar gerektirdiği ileri sürülmektedir. 
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Osmanlı İmparatorluğu büyük bir başkente sahipti ve Anadolu’daki kentli nüfusun % 

40’ı burada yaşıyordu. 17-18. yüzyılda Anadolu’da şehirlerde yaşayan nüfusa oranı % 8-9 

dolayında iken, 19. yüzyılda bu oran % 25’e yükselmiştir. Ancak tam anlamıyla kentleşme 

ülkemizde 1950’den sonra hız kazanmaya başlamıştır. 

100.000’den nüfuslu yerler “kent” sayıldığı taktirde Türkiye’nin kentleşme düzeyinin 

1990’da % 55.4 civarında olduğu sonucuna varılmıştır. Kent tanımında yönetsel statü ölçütü 

kullanılır. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusa kentsel nüfus denirse, bu anlamda 

kentleşme düzeyinin % 58.4’e vardığı vurgulanmıştır. Bu kentleşme düzeylerinin az gelişmiş 

ülkelerdeki kentleşme düzeylerinden çok yüksek, bununla birlikte sanayileşmiş ve gelişmiş 

ülkelerden hemen tümünün % 65’in üzerine çıkmış olan kentleşme düzeylerinin altında 

olduğu da kaydedilmiştir (Keleş, 2000 : 41). 

II. Dünya Savaşı yılları olan 1940-1945 arasında kentleşme hızı yavaşlamış, savaşın 

sona ermesiyle kentleşmenin hızı artmıştır. Ülkemizde kent sayısı da sürekli bir artış 

içerisindedir. Bunlardan bir bölümünün çok yavaş olan gelişme süreçleri içinde “kent” haline 

gelirken, bir bölümünün de türlü sanayi etkinlikleri için kuruluş yeri olarak seçilmeleri 

sonucunda gösterdikleri hızlı bir gelişme ile kısa sürede kent oldukları kaydedilmiştir. 

Siyasal yapıdaki gelişmelerin de kentleşmede ve kentlere göçte etkileri olduğu 

söylenebilir. İkinci dünya savaşı sonrasında diğer gelişmelerle birlikte, çok partili hayata 

geçişin etkileri, o yıllarda başlayan kentleşme hareketlerinde de kendini göstermiştir. Uzun 

yıllar sadece vergi memuru, öğretmeni, hakimi ve jandarması ile muhatap olduğu hükümeti, 

kendi göç eden halk artık kendi huzurunda görmeye başlamıştır. Genel başkanı dahil iktidar 

partisinin kendilerinden oy istemek için ayaklarına geldiklerini görmüşlerdir 

(Görmez,1997:120). 

1950’lerden sonra hızlanan kentleşme, hem büyük şehirlerin sayısını artırmıştır, hem 

de mevcut Büyükşehirlerin daha da büyümesiyle sonuçlanmıştır. 1960-1990 yılları arasında 

kentsel nüfus beş kat artarak 7 milyondan 32 milyona çıkmıştır. Genel nüfus artışı % 2.5 iken 

kent nüfus artışı % 6 olmuştur. Büyük kent sayıları açısından da gelişmeler olmuştur. Nüfusu 

100 bin ve üzerindeki kentler büyük kent olarak kabul edildiğinden; 1960-1990 döneminde 

100 bin ve üzerinde nüfusa sahip kentlerde yaşayan nüfusun toplam kentli nüfus içerisindeki 

oranı % 45.3’ten % 67.4’e çıkmıştır (Keleş, 2000 : 213-214). 

Sanayileşme oranlarıyla ilgili olarak, kentleşme olgusunun 1950-1960 döneminden, 

1960-1970 dönemine bir niteliksel değişmeye uğradığı, böylece 1950-1960 döneminde 
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kentleşmenin büyük ölçüde sanayileşmenin bir sonucu olduğu, 1960-1970 döneminde ise 

demografik kentleşme olgusunun ağır bastığı ifade edilebilir (Hoşgör,1975:221). 

Büyük kentlerdeki bu gelişmeler, plansız ve kontrolsüz bir biçimde gerçekleşmiştir. 

Kentlerdeki sosyo-ekonomik yapılar ve fiziksel yerleşme biçimleri oldukça değişmiştir. 

Kentlerin büyüme ölçüsünde kentsel sorunların yoğunluğu da artmıştır. Bu sorunlarla birlikte 

“Büyükşehir yönetimi” arayışları da ülke gündemine girmiştir. Büyük kentlerin daha da 

büyümesi, belediye sınırları dışında plansız ve düzensiz gelişmelere neden olunca, büyük 

kentler için yönetim modelleri arayışı ve çalışmaları başlamıştır. Devlet planlama 

Teşkilatı’nın yönetimle ilgili yapmış olduğu araştırmalarda, büyük kentlerdeki planlı 

çalışmalara da önemli yer ayrılmıştır. Örneğin, Türk Mahalli İdarelerin yeniden düzenlenmesi 

üzerindeki araştırmada hem Büyükşehir belediyelerinin görevleri şehircilik ve bölge plancılığı 

prensibine uygun olarak tayin edilmeli hem de Büyükşehirlerin başına teknik ve idari bilgisi 

kuvvetli şahısların bulunmasını sağlayacak mevzuat çıkarılması önerilmektedir (Keleş, 2000 : 

229). 

Büyük kentler için “özel yönetim” çalışmaları, hem kamu kesimi hem de özel 

kesimden birçok çözüm önerisinin geliştirilmesiyle sonuçlandırılmıştır. Bu çalışmalar, 1980 

yılına kadar öneriler biçiminde gerçekleşmiş, 1980’den sonra kademe kademe büyük kent 

yönetimi için yasal düzenlemelerin yapılmasıyla sonuçlanmıştır. 1984 yılında Türkiye’de ilk 

kez, büyük kentler için özel bir yönetim biçimi geliştirilmiş ve ayrı bir örgütlenmeye 

gidilmiştir. 

 

1.6.2. Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi Kurulmasını Gerektiren Nedenler 

Ülkemizde hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme neticesinde ortaya çıkan büyük kentler 

için mevcut olan mahalli idare sistemimiz yeterli olmamış, bu kentlerin yönetimi için özel 

yönetimlerin benimsenmesi gerekmiştir. Büyük kentler için özel yönetim biçimleri 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara için söz konusu olmuş, daha sonra ise 1580 sayılı eski 

Belediye Kanunu ile İstanbul için söz konusu olmuştur. 1956 yılına kadar İstanbul’da 

belediye başkanlığı ve valilik bir şahıs üzerinde birleşmişti. 1961 Anayasası ile İstanbul’da 

belediye başkanlığı tekrar seçilmiş kişiler tarafından yapılır hale gelmişti (1960-1964 yılları 

istisna). Bu dönemde büyük kent yönetimi oluşturulması anayasal açıdan mümkün değildi. 

Birçok belediye görevlerini daha iyi görebilmek için aralarında birlikler oluşturmaktaydı. 

Daha sonra kalkınma planlarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde özel yönetim 

biçimleri oluşturulması öngörülmüştür (Gökçe, Bayrakçı, 2006). 
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Sosyo-ekonomik ilişkiler bakımından bir bütün oluşturan Büyükşehir bölgesinin 

merkez ve çevresinde, kamu hizmetlerinin ayrı yerel yönetimlerce yürütülmesi, hizmetin 

bölünmezliği ilkesine ters düşmektedir. Görev, yetki ve kaynakların çok sayıda yerel yönetim 

arasında paylaştırılması, hizmetlerin verimliliğini düşürmektedir. Sorunların çoğu müşterek 

olup bölge sınırlarına kadar uzandığı halde her bir yerel yönetimin kendi sınırları içerisinde 

hizmet sunmaya çalışması, kaynaklarda savurganlığa sebep olmaktadır. Fakat su, 

kanalizasyon, ulaşım, sağlık, itfaiye, eğitim gibi kamu hizmetleri tüm Büyükşehir bölgesi için 

planlandığında maliyeti daha düşük olabilmektedir  (Keleş-Yavuz,1989:260). 

Kentleşme sürecinin hızlanması, Büyükşehirlerin hizmet yükünü oldukça 

ağırlaştırmıştır. Kentler, belli plan hedefleri doğrultusunda değil de plansız, çarpık ve yanlış 

bir biçimde büyümeye devam etmiştir büyük kentlerdeki mevcut idari birimler bu sorunların 

üstesinden gelebilecek yetki ve imkânlara sahip olmadıkları için, 1960’lı yıllardan itibaren 

Büyükşehir hizmet birlikleri ve yönetimi kurmak için çalışmalar başlamıştır. 

Büyükşehir yönetimlerinin kurulmasını gerektiren nedenler, kentsel alanların hızla 

büyümesi, mevcut yönetim yapısının kentsel sorunlara cevap vermemesi, kentsel alanda 

yürütülen kamu hizmetlerinin niteliği gibi nedenlerdir. 

Türkiye’de kentleşme hızlı bir biçimde yaşanırken, oldukça kontrolsüz bir gelişme 

gerçekleşmiştir. Bu olumsuz gelişme hem kent düzeyinde, hem de bölgesel düzeyde 

yaşanmıştır. Kentsel düzeydeki bozuklukların yanında, bölgesel düzeyde de düzensizlikler 

görülmüş ve kentleşmenin büyük kentlere ve Batıdaki illerimize doğru olmuştur. 1960-1990 

arasındaki kentsel nüfus artışının dörtte üçü, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip kentlerde 

gerçekleşmiştir. 

Kentlere doğru yönelen nüfus akını İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlere yönelmeyi 

tercih etmiştir. Bu kentlerdeki büyüme oldukça hızlı olmuş ve kent merkezlerinde 

yoğunlaşma yerine, kentlerin çevrelerine yerleşme yaygın hale gelmiştir. Örneğin, İstanbul’un 

merkezindeki nüfus artışı % 24.3 iken çevresindeki artışın oranı % 80.1’i bulmuştur. 

Nüfusun böylesine artması ve kentsel büyümesi, kentsel alanların bozulmasına, 

fiziksel bozuklukların doğmasına neden olmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel birçok sorunun 

da doğmasına neden olmuştur. Mevcut yönetsel düzenlemelerin kentsel büyümenin getirdiği 

sorunları karşılayamaması ve maliyetlerle baş başa kalması, büyükşehir yönetimlerinin 

kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni bir yapı, sorunların çözümü için kaçınılmaz 

olmuştur. 
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Büyükşehirlerin hızla daha da büyümesi ve yaygın bir göçle karşı karşıya gelmesi 

sonucu, merkez kentin çevresinde meydana gelen yerleşmeler sorun olmaya başlamıştır. İzmir 

ve İstanbul gibi büyük kentlerde merkezle bütünleşemeyen yerleşim yerleri oluşmuş, bunlarla 

merkez arasındaki ekonomik, sosyal ve yönetimsel ilişkiler oldukça karışmıştır. Bu 

gelişmeler, çevredeki yerleşim birimlerinin kendi yönetimlerini kurmalarına neden olmuştur 

(Aslan, 1978, s.312). Ancak kendi yönetimlerini kurmak, sorunların azalmasını 

sağlayamamıştır. Çünkü merkezden kopuk olan bu yerleşmeler, hem merkezin imkânlarından 

gereği gibi yararlanabilecek durumda değildirler, hem de merkezdeki belediyelere yük 

olmaktaydılar. Merkezdeki belediyenin gücü de bu hizmetleri karşılayacak durumda değildi 

(Keleş, 2000:216). 

İstanbul, İzmir ve İzmit gibi çevresinde birçok küçük belediyenin bulunduğu büyük 

şehirlerde önemli kamu hizmeti sorunları ortaya çıkarmıştır. İstanbul’da birçok belediye ve 

köy, İzmir’de bir çok belediye ve köy ana kentlerin bir parçası gibiydiler. Büyük kentlerin 

çevresinde veya içinde yer alan bu belediyeler ve köyler harita ve imar planına, fen 

elemanlarına, otobüs ve benzeri ulaşım araçlarına, yangın söndürme, mezbaha ve temizlik 

örgütlerine, kanalizasyon sistemine sahip değildiler (Tortop, 1999:173). Bu durum 

Büyükşehir merkezindeki belediye için önemli mali ve yönetimsel sorunlar ortaya 

çıkarmaktaydı. Metropolitan yönetim çalışmalarına götüren bir dizi sorun, böyle başlamış ve 

1984 yılındaki düzenlemelere kadar da devam etmiştir. 

Bu konuda Keleş’in de paralel görüşler sunduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. 

“Milyonluk kentlerimizin kentsel nüfus içindeki payları % 30’ların üzerine çıkmıştır. Hızlı, 

yaygın ve düzensiz nitelikte olan bu ana kentleşme kentleri belediye sınırları içinden ibaret 

sayan eski kent tanımlarını kullanışsız hale getirmiştir. Milyonluk belediyelerin sınırları 

dışında kalmakla birlikte ekonomik ve sosyal ilişkileri bakımından onların ayrılmaz parçası 

sayılan küçük yerleşim yerlerinin de bu Büyükşehirlerin nüfusuna katılması gerekir. Nitekim 

1981 yılında yapılan bir düzenleme ile bu tür yerleşimler büyükşehirle yönetim açısından 

bütünleştirilmişler ve daha sonra da Büyükşehir belediyesi düzeni içine almışlardır (Keleş, 

2000: 41-44). 

Büyükşehir sorunlarının çözümü için bir yandan metropoliten yönetim kurma 

çalışmaları ve planlama sorunlarını giderme yönünde yapılan çalışmalar devam ederken, bir 

yandan da Büyükşehir sorunlarının il özel yönetimleri gibi örgütlerle de çözülebileceğini 

savunan görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre, il özel yönetimi öyle bir örgüttür ki, hem 

yerel toplulukların temsilcisidir, hem de belediye ve köylerin dışında, fakat aynı şehir dokusu 
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içinde kalan yerleri planlayabilecek durumdadır. Bunun yanında merkezi yönetimle organik 

ilişkilere sahiptir. Özellikle kent planlaması açısından, il sınırları içerisinde kalan alanı 

tamamen kapsadığından, kentsel sorunların çözümünde yeterli bir örgüt olarak görmek 

mümkündür. 

Büyükşehirlerin sorunları; mevcut parçalanmış, eşgüdümsüz idari yapı, ekonomik ve 

teknik imkânlarla çözümlenemeyecek kadar ağır olduğundan, bütün bu sorunların 

çözümlenebilmesi için Büyükşehir bölgesinin tümüne yönelik planlı çalışmaların yapılması 

ve sayıları gittikçe artan bu şehirlerin yönetimi için özel yönetim biçimi oluşturulması 

gerekmektedir (Keleş-Yavuz,1989:260). 

Metropoliten yönetim dışında, değişik çözüm önerileri geliştirilmişse de, sonuçta 

biriken sorunların ancak Büyükşehir örgütleriyle çözülebileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de yerel gelirlerin bir ayırıma tabi tutulmaması önemli bir sorundur. 10 

milyonu aşkın nüfuslu bir İstanbul gerçeği ile üç beş bin nüfuslu bir ilçe belediyesi, görevler, 

yetkiler ve gelirler açısından hemen hemen aynı düzenlemelere konu olurlar. Bu hiç te 

gerçekçi bir yol değildir. Çünkü büyük kentlerde halkın belediyelere para ödeyerek yaptırması 

gereken hizmetler, küçük kentlerde halkın kendisi tarafından imece v.b. yöntemlerle yerine 

getirebilmektedir. 

Merkez belediyelerin hizmet yükü ile çevredeki belediyelerin de yükü birbirlerinden 

oldukça farklıdır. Bu nedenle mali sorunların çözümü açısından da Büyükşehir örgütlenmeleri 

bir gereklilikti. Büyükşehirlerin çevre belediyelere yaptığı hizmetlerden veya yatırımlardan 

pay alması veya vergi alması yasal düzenlemelerle oluşturulan büyük çaplı bir yönetim 

anlayışıyla ancak sağlanabilirdi. 

 

1.6.3. Türkiye’de Bölgeler Kentleşme ve Büyükşehirler 

Türkiye’de mevcut yedi coğrafi bölgede kentleşme düzeyleri açısından önemli farklar 

görülmektedir. Bu bölgelerde yer alan Büyükşehirlerin giderek büyümesiyle paralel bir 

biçimde, bu kentlere yakın civar yörelerin de bu hareketten kentsel gelişim yönünde 

etkilendikleri görülmektedir. Turizm uygulamalarını kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikaların 

da turistik bölge ve illerde kentleşme hareketlerine önemli katkıları olduğu belirtilmiştir. 

Ülkemizde diğer bölgelere sürekli göç vermiş olan Karadeniz ve Doğu Anadolu 

Bölgeleri kentsel nüfus açısından en az yüzdeye sahip bölgelerdir. Her iki bölge de kendi 

içinde birer Büyükşehir belediyesine sahip olmak ile bölge dışına olan göçler, giderek bu 
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kentlere yönelebileceği şeklinde bir kanı belirmiş, nitekim Karadeniz Bölgesinde Samsun, 

Doğu Anadolu Bölgesinde de Erzurum Büyükşehir belediyesi haline getirilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise özellikle 1970 sonrası hızlı bir kentleşme oranı ile 

Ege Bölgesinin kentsel oranını geçtiği saptanmıştır. Diyarbakır ve Gaziantep gibi iki 

Büyükşehir belediyesi kurulu kenti bünyesinde barındıran bölgenin kentsel nüfus yüzdesi % 

53.5’tir. Ege Bölgesinde ise, turizm beldeleri çok sayıda olmakla birlikte sadece İzmir 

Büyükşehir statüsündedir ve Büyükşehir belediye yönetimi kuruludur. 

Akdeniz Bölgesinde İçel ve Adana sürekli göç alan il merkezleridir. Bölgedeki sahil 

turizminin yanı sıra Antalya ve Mersin serbest bölgelerinin de etkileri mevcuttur. Adana ise 

Çukurova bölgesi içinde sürekli gelişmeye açık kent görünümünde olup bölge, yedi bölge 

içinde % 54.3’lük kentsel nüfusu ile üçüncü sıradadır. 

İç Anadolu Bölgesi öncelikle başkent Ankara merkezli olmak üzere göç alan bir bölge 

görünümündedir. Merkeze yakın olma isteklerinin de bölgenin kentleşmesinde önemli etkileri 

varsayılmıştır. Ankara’nın ülke coğrafyası içerisinde orta kısımda bulunması bütün bölgelerle 

sınır olması ve her birine köprü olması dolayısıyla göç almada belirli bir özelliği olmuştur. 

Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir sayesinde en fazla Büyükşehir belediyesini bünyesinde 

barındıran bölge ise İç Anadolu Bölgesidir. 

Marmara Bölgesi ise 75.5 yüzdesi ile en çok kentsel nüfus oranına sahip bölgedir. 

Buna rağmen İstanbul merkezli bir kentsel nüfusu taşır. 

Türkiye’de bölgeler içerisinde kentler itibariyle de dengesiz bir kentleşme söz 

konusudur. Bu gelişmekte olan bir çok ülkede gözlenen bir özelliktir. Belli Büyükşehirlere 

yığılma vardır ve Büyükşehirler ülke ekonomisi içerisinde önemli yerlere sahiptirler. Ankara, 

İstanbul, İzmir uzun dönemler sürekli göç almakta olan Büyükşehirler görünümündedir. 

Bugün toplam 16 büyükşehir belediyesi mevcuttur ve her bir bölge içerisinde en az bir 

Büyükşehir belediyesi vardır. Üç Büyükşehir dışındaki Büyükşehir belediyesi kurulu 

kentlerin Büyükşehirlik nitelikleri tartışılabilir. Ancak belki yerel yönetimler, yerel siyaset ve 

kentleşme politikaları açısından Büyükşehir belediyeciliği, bölgeler ve kentler arasında 

dengeli kentleşme arayışlarına bir ölçüde cevap verebilir. 

 

1.6.4. Türkiye’de Büyükşehir Belediyesinin Tarihsel Gelişimi 

Bu konuyu 1980 öncesi ve sonrası olmak üzere iki döneme ayırarak incelemeyi uygun 

buluyoruz. Kentleşme sürecinin modern zamanlarda gerek yeni kapitalist ekonominin 
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karmaşık örgütlenmesi ve gerek insan yerleşimlerinin belli merkezlerdeki yoğunlaşma eğilimi 

sonucunda aldığı şekil kent yönetiminde eski örgüt yapılarının etkinliğini ve hizmet üretme 

çerçevesini zorlamıştır. 

Nitekim ülkemizde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerimizin etrafında çok 

sayıda yeni yerleşim yeri kurulmuş ve bu yerleşim birimleriyle merkezde bulunan belediye 

arasında çok karmaşık, toplumsal, ekonomik ve siyasal ilişkiler doğmuştur. Bu yerleşmelerde 

yaşayan insanların hizmet ihtiyaçlarının giderilmesi kendi beledi imkânları çerçevesinde 

merkezin hizmet kalitesi oranlarından epey düşük bir seviye izlemektedir. Öte yandan 

birbirleriyle irtibatlı bu metropoliten alanda hizmetlerin sayıca ve nitelikçe çok farklı ellerden 

görülmesi kaynak israfının yanı sıra hizmet kalitesinde de derin farklılıklara yol açacak ve 

kaçınılmaz olarak sosyo-politik hoşnutsuzluklar yaşatacaktır. 

Beri yanda belediye biriminin bütün kentsel hizmetleri üstlenmesi sadece mali 

savurganlığa yol açmayacak aynı zamanda hizmet etkinliğini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Çünkü her kamu hizmetinin etkin bir biçimde görülmesi ancak farklı yönetim kademelerince 

ele alındığı taktirde söz konusu olacaktır (Keleş, 1985:70-71). 

Öte yandan gelişen ve bu gelişim doğrultusunda karmaşıklaşan kent dokusu ve diğer 

sorunların çözüm gerekliliği ortaya bir planlama sorunu doğurmuştur. Bu sorunun çözümünde 

de karmaşanın ortadan kalkması için düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Neticede tüm bu 

güzelliklere bir cevap olması amacıyla yeni bir kent yönetim modeli olan Büyükşehir 

yönetimi ülkemizde tarihi seyri içinde kurulmuştur (Çukurçayır, 1998:227). 

Ülkemizde ilk belediyeler Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1854-1856 yılları 

arasında batı ülkeleri ile artan ilişkiler sonucunda kurulmuştur. Belediyeler kurulmadan 

önceki dönemde beledi görevler kısmen devlet örgütü kısman de vakıflar tarafından 

yürütülüyordu. Bu dönemde hükümet, belediye ve yargı işleri ile kadıların ilgilendiği görülür. 

Yargısal işlerinin yanında kadılar esnaf denetimi, narh (fiyat tespiti) işlerine de bakıyorlardı 

(Tartop,  1994:1). Osmanlı yönetiminde ferdi korumaya yönelik devletçiliğin sonucu olarak 

vakıf sistemi çok gelişmiş, yaygınlaşmıştı. Devlet öğrencilere, memurlara ve fakirlere bedava 

yemek dağıtan imarethaneler, hastaneler, medreseler, han ve kervansaraylar yaptırıp, onların 

gelirini sağlamaktaydı. Bunların hemen hepsi vakıf niteliği taşıyıp, kendilerine ayrılmış belirli 

kaynakların geliriyle işlemekte, mülkiyet el değiştirdiği taktirde ise vakıf mali kaynaklardan 

mahrum kalmakta idi (Cem,  1998:96-99). 
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Osmanlı İmparatorluğunun klasik döneminde belediye işleri de dahil olmak üzere 

sosyal hizmetler vakıflar ve kadılar tarafından yürütülüyordu. Ancak. 19. yüzyılda, Osmanlı 

şehirlerinin özellikle dış dünya ile gelişen ilişkileri sonucunda yapısal ve yönetsel yapısı, 

geleneksel şehir yönetimi ve belediye örgütünde değişiklikler yapılmasını gerekli kılmıştır. 

Çünkü. Avrupa ile gittikçe yoğunlaşan ekonomik ilişkilere giren Doğu Akdeniz liman şehirleri 

19. yüzyılın ticari faaliyetine uygun bir ulaşım ve hizmetler bütününe sahip olmak için yeni 

örgütlenmelere gitmek zorundadırlar. Bu liman şehirlerinde tüccar gemileri için karantina ve 

konaklama tesisleri ile uygun sağlık şartları ve düzenli bir şehir ulaşımı oluşturmak başlıca 

sorun olmuştur. Avrupa ülkeleri için Doğu limanları uzak şehirler olmaktan çıkmış, yeni bir 

kazanç ve hayat sahası haline gelmişlerdir. Bu nedenle modern hizmetleri görecek yeni 

belediye yönetimlerinin kurulmasına gerek duyulmuştur. Örneğin, İzmir şehrine belediye 

kurulması için ilk teşebbüs yerli ve yabancı tüccarlardan gelmiştir (Ortaylı, 1974:113-115). 

Tanzimat döneminde, çeşitli iç ve dış faktörlerle İmparatorluğun devlet kurumlarında 

ve idari rejiminde çeşitli değişikliklere gidilmeye başlanmış; başta İstanbul olmak üzere belirli 

alanlarda belediye yönetimleri ve şehir meclisleri oluşturulmuştur. İlk belediye bazı dış 

etkenlerle birlikte (örn. Kırım Savaşı), kentlerin büyümesinin de etkisiyle 1855'te İstanbul'da 

kurulmuştur. Başında da merkezi yönetimce atanan Şehremini ve yine merkezi yönetiminin 

atadığı 12 kişilik bir Şehir Meclisi vardı. Meclis üyelerinin üçte ikisinin her yıl yenilenmesi 

gerekiyordu (Keleş 2000:125). İstanbul'un hızlı büyümesi sonucu 1858 yılında Paris 

Belediyesi örnek alınarak Galata ve Beyoğlu semtlerinde bir tür ilçe belediyesi niteliğinde 

Altıncı Daire-i Belediye kuruldu. Bu örgütün başında hükümetin atadığı bir Daire Müdürü ile, 

yine hükümetçe seçilip atanan yedi üyeli bir Daire-i belediye Meclisi vardı.(Keleş, 1985;72-

73) 

Klasik dönem Osmanlısında şehrin idaresi ve yargı görevi ilmiye sınıfından kadılara 

bırakılmıştı. Kadı sadece şehrin değil civarındaki köy ve nahiyelerin de mülki amiri ve yargıcı 

idi. Sözü edilen alan onun kaza dairesiydi (Ortaylı,  1985:112). 

Tanzimatçı devlet adamları Osmanlı şehirlerinin bu düzensiz durumundan rahatsız 

olmaktaydılar. Büyükşehirlerde modern şehir hizmetlerinin yerine getirilmesi, ulaşım, su, 

konut, sağlık sorunlarının çözümlenmesi başlıca istekleriydi. Oysa bu türden yapısal değişim 

ve gereksinimler dayanılarak kurulan belediyeler hiçbir zaman mahalli demokrasisinin 

geliştirilmesi gibi amaçlar gözetilerek örgütlendirilmemiştir. Öte yandan Türkiye yerel 

yönetiminde köyler ve belediyeler ayrı üniteler olarak ele almak ve ayrı statülere bağlamak 

geleneği de Tazminat döneminin reformlarıyla başlamıştır (Ortaylı, 1985:112). 
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İlk belediye kurulma teşebbüsü 1855 yılında İstanbul’da belediye kurulması şeklinde 

olmuştur. Buna göre belediyenin başında hükümetçe atanan bir şehremini bulunacak ve ayrıca 

yine atama ile gelecek 12 kişilik bir şehir meclisi olacaktı. Şehremini bu meclise başkanlık 

edecekti ve iki yardımcısı da bu meclisin doğal üyesi sayılıyordu, ayrıca meclis üyelerinin her 

yıl değişik çevreleri temsil edecek şekilde değiştirilmesi öngörülüyordu. 

1836’da teşkil olunan Evkaf Nezareti görmekte olduğu belediye işlerini oldukça 

intizam altına almış, fakat esnaf işlerine bakmağa mecbur edilen ve 1826 tarihinde teşkil 

olunan (ihtisap nezareti) zaman geçtikçe adeta bir Maliye Nezareti halini alarak esnaf işlerini 

ihmal etmeye başlamıştı. Ekmekten başka şeylerden narh kaldırılmış olduğu için yalnız narh 

işlerine bakan kadılık teşkilatı da adeta diğer belediye işleri ile alakasını kesmişti. 

Bundan evvel bahisle belediyenin hiç görülmeyen ve sahipsiz kalan işçilerinin 

temizlik, tenvirat, kaldırım ve lağım işleri olduğunu söylemiştik. İşte Garp tarzında yeni 

belediye işinin yokluğu ve ihmal edilişi sebep olmuştur. Şöyle ki 1852-1853 senelerinde ve 

Kırım Muharebesi esnasında İstanbul’a müttefik sıfatı ile İngiliz, Fransız ve İtalyan 

askerleriyle zabitleri gelerek burada bir müddet oturmuş olmaları İstanbul’un evvelce Garpla 

başlamış ilan ihtilaf ve temasını bir kat daha artırmış ve kısmen de müttefiklerin gösterdikleri 

lüzum ve yaptıkları tasfiye üzerine memleketlerinde olduğu gibi bir belediye teşkiline heves 

ve teşebbüs olunmuştu. 

İstanbul’un ve dolayısıyla bütün Türkiye şehir ve kasabalarının o tarihlerde hatta daha 

sonraları belediyecilik itibariyle ne halde bulunduğunu izah etmek için birkaç yüz sahife yazı 

yazmak lazımdır. Fakat buna hacet yoktur. Aşağıda naklonulan iki cümle bu birkaç yüz 

sahifenin yerini tutacak kadar mühimdir. 1864’te İstanbul’a gelmiş olan Teofil Gotye isminde 

bir Fransız seyyahın o zaman (Debu) gazetesine verdiği bir mektupta görülen “Yürüyecek 

kaldırım, binecek araba, rahat edecek otel, yemek yenilecek lokanta, mukatarasız gezecek 

sokak olsa tabiatın vermiş olduğu güzel manzara ve iyi havadan bir seyyah istifade edebilir” 

cümlesi o zamanki vaziyeti izaha kafidir. L876’da İstanbul’a gelmiş olan Markiz Salzbori o 

zaman ahşap olan Karaköy köprüsünü araba ile geçerken ve köprüdeki tahtaların çürüklüğünü 

tahtaların arasından denizin gözüktüğünü hissettiği zaman; “Bu köprüye tahammül eden bir 

halk her türlü seyyrati idareye mütehammül bulunur” sözünü söylemekten kendini 

alamamıştır (Ergin,  1934:107). 
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1.6.4.1. İstanbul Şehremaneti 

1869 yılında çıkarılan İdare-i Belediye Nizamnamesi ile tüm İstanbul’u kapsamak 

üzere İstanbul Şehreminliği kuruldu. Bu model iki kademeli federatif bir yapı niteliğindeydi. 

Alt kademede, Altıncı daire modeline benzeyen 14 daire bulunuyordu. Üst kademede ise 

merkezi yönetimce atanan bir Şehremini ve Şehremaneti Meclisi ile 14 Daire Müdürü xe 

Daire Meclislerinin üçer üyesinden oluşan Cemiyet-i umumiye bulunmaktaydı. Bu Cemiyet-i 

Umumiye, yılın belirli zamanlarında toplanıp bütçe, gelir gider ve genel politikaya ilişkin 

konuları tartışıp, denetleyecek bir organ olarak düşünülmüştü (Ortaylı, 1985:146). 

1869 yılında çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’nin 2. maddesiyle 

Şehremanetine; zorunlu ihtiyaç maddelerinin temin, narh, tespit ve denetimi, yol, kaldırım 

yapım ve onarımı, devlet vergi ve resimlerinin toplanıp maliyeye teslimi görevleri verilmiştir 

(Ortaylı, 1974:117). 

1876 yılında çıkan Dersaadet Belediye Kanunu, Daire sayılarını 20’ye çıkarmış, 1912 

de çıkarılan Dersaadet Belediyesi Hakkındaki Kanunu Muvakkat ile Belediye Daireleri 

kaldırılmış yerine 9 Belediye Şubesi kurulmuştur (Keleş, 2000:126).    

1854’den 1857 senesine kadar ne Şehremaneti ne de komisyon esaslı hiçbir iş 

görmeye muvaffak olamadı. Esasen değil bütün Türkiye’nin hatta İstanbul’un bile her 

tarafından birden Garpta olduğu şekilde yeni belediye teşkilatı yapmaya imkan yoktu. Buna 

bir çare ve teşkilata  bir mukaddime olmak üzere 1857 senesinde İstanbul’un Galata ve 

Beyoğlu cihetlerinde bir (Numune dairesi) açıldı. Bu dairenin kanununu ve teşkilatın yine 

İstanbul’da bulunan ecnebiler yahut ecnebi gibi Avrupa’da yaşamış, garp lisanlarını öğrenmiş 

gayri Müslimler yapmışlardı. Hatta on sene kadar dairenin muhaberat ve mühimmatı 

Türkçe’yle Fransızca cereyan etmiştir. İşte Türkiye belediyelerinin Fransız usulünün taklit 

etmeleri bu zamanda bu surette başlamıştır. Bu işte de aslen Fransız olan (Alyon)’un tesiri 

olduğu şüphesizdir (Ergin, 1934:108). 

1870 senesine gelinceye kadar İstanbul’dan başka Türkiye’nin şehir ve kasabalarında 

Garp tarzından belediye teşkil edildiğine dair kayıt ve malumata tesadüf edemiyoruz. Bu 

tarihte neşrolunan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi’nin yedinci faslında “Vali, 

mutasarrıf ve kaymakam makamı olan her şehir ve kasabada umumu belediye için bir meclisi 

beledi bulunacak ve bu meclis bir reis ve muavinle altı azadan terekküp edecektir. Mühendis 

ve memleket tabibi meclisin azayı tabiyesindedir” denilmekte ise de hükümet merkezi olan 

İstanbul’da bile Beyoğlu’ndan başka yerde belediye teşkil edilmediğine göre taşrada da buna 
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muvaffak olunamadığı şüphesizdir. Binaenaleyh İstanbul’dan başka Türkiye şehir ve 

kasabalarında dahi belediye teşkilatı 1876’dan sonra yapılmıştır (Ergin, 1934:115). 

 

1.6.4.2. Cumhuriyet Dönemi Düzenlemeleri 1923-1980 Arası 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyete geçiş dönemini ve Kurtuluş Savaşının 

olağanüstü koşullarına ait yerel yönetim anlayışını yansıtan en önemli düzenleme hiç şüphesiz 

ki 1921 Anayasası'dır. Türkiye'de yerel yönetim ve demokrasinin gelişmesini öngören, 

geçmişte ve zamanımızda eşi bulunmaz bir statü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

hazırladığı 1921 Anayasası'nın i lgi li  hükümleri ile getirilmiştir. 1921 Anayasası'nın 11,12,13 

ve 14. maddelerinde bu düzenlemeleri görmekteyiz. Bu dört maddeye bakıldığında; illerin 

(vilayetlerin) mahalli işlerde tüzel kişiliği ve özerkliği olduğunu ve il halkının seçeceği il 

meclislerinin (vilayet şuraları) vakıflar, medreseler, eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık 

ve sosyal yardımlaşma ile ilgili konuları düzenleyip yöneteceği belirtilmektedir (Ortaylı, 

1985:207). Cumhuriyet Dönemi"nde hazırlanan daha sonraki anayasalardan farklı olarak 1921 

tarihli Anayasa, bucaklara da özerklik ve tüzel kişilik tanımıştır (Keleş, 2000:131). 1921 

Anayasası, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, geçiş döneminde çıkarılmış bir anayasa 

olmasına rağmen, yerel yönetimlerle ilgili olarak öngördüğü statü, demokrasi tarihimiz 

açısından özel bir yere ve öneme sahiptir. 

1923 yılında. Cumhuriyetin ilanından sonra başta Atatürk olmak üzere, tüm 

yöneticiler, devletin sınırları içindeki yerleşim yerlerinin yeniden düzenlenerek Batılı 

ülkelerdeki kentler gibi hem alt yapı hem de fiziki olarak yeni bir görünüm kazanması, 

şehirlerde yaşayan insanların da daha medeni tutum ve davranışlar içerisinde olmaları 

gerektiğini arzu etmişlerdir. Yeni Cumhuriyet Hükümetleri, belediyelerin güçlendirilmesi ve 

belediyelerin halka daha etkin hizmetler verebilmesi amacıyla belediyelere yeni görevler 

vermiştir. Bunların yapılabilmesi için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmış ve finansman 

kaynağı sağlama yolları aranmıştır. Dolayısıyla, bu dönem durağan bir bekleme dönemi 

değildir. Cumhuriyet rejimi ilk yıllarında önemli belediyecilik ve imar sorunlarıyla karşı 

karşıya kalmıştır. Bu sorunlara aranan çözümler ve yapılan uygulamalar ile Cumhuriyetin bu 

dönemdeki belediyecilik görüşü oluşmuştur (Tekeli ve Ortaylı, 1978:27). 

 

1.6.4.3. Ankara Şehremaneti 

Başkent oluncaya kadar tipik bir Anadolu kenti olan Ankara, Cumhuriyetin 

kuruluşuyla birlikte, yeni konumuna uygun olarak baştan sona yapılandırılmaya çalışılmış, 
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bunun önemli bir adımı olarak, 1924 tarih ve 417 sayılı yasayla Ankara Şehremaneti 

kurulmuştur. 

İstanbul şehremaneti ve onun bürokratik mekanizmasından esinlenerek oluşturulan ve 

İstanbul’daki düzenlemelerden gerekli olanların Ankara da uygulanmasını içeren Ankara 

Şehremanetinde hükümet tarafından atanan bir şehremini ile 24 üyeden oluşan ‘Cemiyet-i 

Umumiye-i Belediye’nin görev yapması öngörülmüştür. Ankara Şehremaneti İstanbul’dakine 

benzer olmakla birlikte önemli farklılıklar getirmiştir. Bunlardan birisi Ankara 

Şehremanetinde, seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmek için belirli miktarda emlak 

vergisi verme koşulunun kaldırılmasıdır. Tekeli’ye göre bunun temel nedeni, Cumhuriyetin 

yeni yöneticilerinin ağırlıkla bürokrat olmaları nedeniyle, Ankara’nın yönetiminin kentin eski 

sakini olan emlak sahiplerine bırakmak istememeleridir(Tekeli-Ortaylı, 1978;38).  Diğer bir 

farklılık İstanbul Şehremanetinde, belediye bütçesinin onayı, kadrolarının ve maaşlarının 

belirlenmesi yetkisinin Şehremanetine ait olmasına karşılık, Ankara da bu yetkinin İçişleri 

Bakanlığına verilmesidir. Ayrıca bazı zabıta görevlerinin polise devredilmesinde, Ankara 

Şehremanetinin İstanbul’dan farklı bir özelliğidir. Bu düzenlemeler, hem siyasetçi bir yönetim 

ve siyaset anlayışını sergilemekte hem de Ankara’nın imar ve inşasında devletin yakından 

ilgilenmek istediğini göstermektedir (Aydınlı, 2004;122-123). 

Ankara şehremanetiyle ilgili olarak, başka kanunlar da çıkarılmıştır. Örneğin 1925 

yılında yürürlüğe giren yeni İstimlak (kamulaştırma) Kanunu ile Ankara’da arsa spekülasyonu 

önlenmeye çalışılmış bu kanuna dayanılarak yapılan kamulaştırmada, yeni başkentin Ankara 

ile Çankaya arasındaki arazide kurulması kararlaştırılmıştır (Gökaçtı, 1996;123). 

Ayrıca kentin imarına ilişkin olarak, 1928 tarih ve 1351 sayılı kanunla ‘Ankara İmar 

Müdürlüğü’ kurulmuş ve imar planı hazırlama sürecine girilmiştir. Bu çerçevede Ankara’nın 

imar planı açılan uluslar arası bir yarışmayı kazanan Herman Jansen tarafından hazırlanmıştır. 

Bu imar planının Ankara için getirdiği yenilikler; Ankara kalesinin kültür merkezi 

olması, öncelikle sosyal ve sağlıkla ilgili ilkelerin göz önüne alınması, sanayi kuruluşlarının 

kent dışında olması, boş alanların spor, eğlence merkezleri olarak düzenlenmesi, caddelerin, 

ikametgahların güneş alabilecekleri tarzda açılması, büyük gruplar halinde devlet mahallesi, 

yüksek okullar, sanayi sahası, havaalanı, stadyum ve hipodromunda bir plan çerçevesinde 

kentin dışına yerleştirilmesi, suni göl ve havuzların yapılması kent içindeki trafiğin az 

miktardaki ancak yeterli yollardan sağlanması, vadi ve tepelerin yeşil alan olarak boş 

bırakılması şeklinde sıralanabilir (Gökaçtı, 1996;126). 
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Bu dönemde, Ankara başkent olarak kabul edilmiş (1923) ve Ankara'nın genç 

Cumhuriyetin onuru ile bağdaşacak düzenli bir şehir olarak düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. 1924 yılında 417 sayılı Kanunla Ankara'da Şehremaneti kurulmuştur. 

1928 yılında 1351 sayılı Kanunla Ankara Şehri İmar Müdürlüğü kurulmuş olup, bu 

kurum 1928 yılından 1984 yılına kadar 56 yıl Ankara'nın imar işlerinden sorumlu tek 

kurum olarak varlığını sürdürmüştür (Tezsezen ve Ağaçlı, 1995:25-30). 

Türkiye’de belediyelerle ilgili ilk ve geniş kapsamlı düzenlemeler, 1930 yılında 

çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasası ile başlamıştır. Bu yasada Büyükşehirliler için bir 

düzenleme öngörülmemiştir. Ancak, İstanbul için özel bir düzenleme şekli getirilmiştir. 

Büyükşehirler arasında ağırlıklı çalışmalar 1960-1980 arasında gerçekleştirilmiştir. 1980-

1983 ara döneminde bazı yeni uygulamalar gündeme gelmiştir. 1984 yılında çıkarılan 

Büyükşehir belediyeleri ile ilgili yasa, yapılan çalışmaları derli-toplu bir biçimde bir araya 

getirmiş, böylece metropoliten yönetim düşüncesi iki kademeli bir yapıyla uygulamaya 

geçmiştir. 

1930-1980 döneminde, Büyükşehir örgütlenmesiyle ilgili bir düzenleme 1930 tarih ve 

1580 sayılı Belediye yasasında yer almıştır. Bu yasa, İstanbul için özel bir yönetim biçimi 

getirmiştir. İl özel yönetimiyle birleştirilen İstanbul Belediyesinin başına, hem belediye 

başkanı olarak görev yapan, hem de merkezi yönetimin başı olan vali atanmıştır. İstanbul 

ortak yönetiminin halkın oyu ile seçilmiş üyelerden oluşan bir meclisi ve hem seçimle gelen, 

hem de atanmış üyelerden oluşan bir encümeni vardı. 

1956 yılına kadar devam eden bu yapı, bu yıldan itibaren hem belediyeye, hem de il 

özel yönetimine diğer belediyelerde olduğu gibi, ayrı ayrı seçilmiş meclislere sahip olma 

yetkisi vermiştir (Keleş, 2000:233). 

Türkiye’de yakın tarihe kadar, anakentlerle, bütün başka belediyeler aynı kurallara 

bağlı olarak yönetiliyordu. Yalnız İstanbul için öngörülen ortak yönetim (belediye+il özel 

yönetimi) 25 yıllık uygulamadan sonra 1955’de son bulmuştur. 

1961 Anayasası birden çok yerel yönetim birimini içine alan anakent yönetimleri 

oluşturmaya olanak vermiyordu. Görevlerini daha iyi yerine getirebilmek için, bir çok 

belediye, 1960-1980 arasında hizmet birlikleri kurmayı denemişlerdir. Bunlar, anakent 

alanındaki bütün yerel kamu hizmetlerini kapsamadığından, anakent yönetimi sayılmalarına 

olanak yoktu. 
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Yönetimin ve yönetim yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi çerçevesinde, anakent 

alanlarındaki yerel yönetimleri daha etkin kılmak üzere birkaç yasa tasarısı hazırlamışsa da 

bunları yasalaştırmak olanağı bulunamamıştır. Bununla birlikte, İstanbul ve İzmir gibi kentlerde 

anakent yönetimleri oluşturmak gereğine, hem de kalkınma planlarında, hem de yeniden 

düzenleme çalışmalarında sürekli olarak yer verilmiştir (Geray, Keleş, v.d., 1995:3-4). 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da 

aralarında bulunduğu 10 kadar büyükçe kentlerde kurulan Nazım plan büroları, hem merkezin 

yetki genişliği yetkisine dayanarak oluşturduğu taşra kuruluşu olduklarından, hem de salt imar 

planlarının işlerini üstlendiklerinden anakent yönetimi sayılmaları imkansızdı. 

Bunun gibi 1972 ve 1979 yıllarında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan (R.G. 

09.05.1972, 14182; 03.09.1979, 16686) “Bakanlıklar Koordinasyon Kurulu” gibi 

Bakanlıkların geçici örgütlenmeler yoluyla, anakentlerdeki özel yönetim ve planlama boşluğu 

imar ve planlama işlevleriyle sınırla olmak üzere giderilmeye çalışılmıştır. Öte yandan, kimi 

köy ve belediyeler ise 6785 Sayılı (eski) İmar Yasasının 47. maddesinin verdiği yetkiyi 

kullanarak, sınırları dışında kalan komşu alanlardaki düzensiz gelişme ve yapılaşmaları 

denetim altına almaya çalışmışlardır. Bu çözüm de, görüldüğü gibi yalnız bir kentsel işlevle 

ilgili olduğundan, anakent yönetiminden beklenen bütünselliği sağlama şansına sahip değildi. 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonucunda 34 sayılı MGK kararı, sonra da 2561 sayılı yasa 

ile anakent alanlarındaki düzenlemeler de, bir anakent yönetiminden beklenen işlevi yerine 

getiremedi. Tüzel kişilikleri kaldırılan küçük belediyelerin belli yöntemlerle ana belediyelere 

bağlanması hem demokratik geleneklere terk edilmesine yol açtı, hem de hizmet 

verimliliğinde önemli bir gelişme sağlamadı. “Enerji, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, 

ulaşım, toplu taşıma ve imar” gibi temel belediye hizmetlerini “uyumlu ve birleştirici bir 

planlama içinde” yeterli ölçüde ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini sağlamayı 

amaçlayan bu düzenlemelerde; 

a. Hizmetle verimlilik, katılımcı demokrasi ilkesine yeğlenmiş 

b. Anakentlerde merkeziyetçi bir yönetim anlayışı geçerli kılınmak istenmiş, alt 

birimlere yetki devri gündeme gelmemiştir (Geray, Keleş, vd.,  1995). 

1960-1980 arası yapılan bazı çalışmaları kronolojik olarak özetleyecek olursak; 1964-

1965 yıllarında, DPT tarafından hazırlanan “Türk Mahalli Hizmetlerinin Yeniden 

Düzenlenmesi Araştırması”, 1965 yılında, Bakanlar Kurulu kararı ile İmar ve İskan 

Bakanlığına bağlı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da “Nazım Plan Büroları”nın kurulması, 
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1972’de Bakanlıklar Arası İmar Koordinasyon Kurulunun kurulması, 1975 yılında İmar ve 

İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan “İstanbul Bölgesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kanun Tasarısı”, 1976 yılında, Senatör Şerif GÖREN tarafından hazırlanan 

“Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı”, 1978 yılında İmar ve İskan Bakanlığı 

tarafından hazırlanan “Büyük Kent Birliği Kanun Tasarısı”, 1979 yılında Bakanlar Kurulu 

tarafından “Planlama ve Eşgüdüm Kurulu”nun oluşturulması, 1981 yılında, !İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un kabulü, 

1984 yılında, Mahalli İdareler Seçimi Hakkındaki Kanunun Kabulü, 1984 yılında, Büyükşehir 

Belediyeleriyle ilgili yasanın kabulü gibi önemli dönüşümleri içermektedir (Erdumlu, 

1993:48-49). 

1960’lı yılların ortalarından başlayan çalışmalar, 1980’e doğru yoğunluk kazanmıştır. 

1961 Anayasasının 116. maddesi, yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle işbaşına 

gelmeleri gerektiğini belirtmiştir. Belediye başkanlarının karar organı değil de yürütme organı 

olmaları, merkez yönetimce atanmalarına hukuksal imkân vermesine rağmen, merkezi 

yönetimler bu yetkilerini pek kullanmamışlardır. Kural, belediye başkanının seçimle iş başına 

gelmesidir. Belediye meclisi üyelerinin seçimle gelmesi ise, Anayasa hükmüdür. Merkezi 

yönetimin atama uygulaması 1960-1964 yıllarında olmuştur ve İstanbul’a yalnızca üç yıl için 

belediye başkanı atanmıştır (Keleş, 2000:234). 

1961 Anayasası, Büyükşehir yönetimi kurulmasına elverişli değildi. Ancak 116. 

madde yer alan mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurabilmelerine dair hüküm 

belediyelerin 1960-1980 arasında birlikler kurmasına imkan vermiştir. 1580 sayılı Belediye 

Yasası birliklerle ilgili hükümler getirmiştir. 1580 sayılı Belediye Yasasının 133. maddesi, 

birliklerle ilgili hükümde şöyle demektedir. Belde ve köyler, il özel idareleri zorunlu veya 

seçimlik görevlerinin bir veya birkaçını ortak kuruluş ve idare ile yerine getirmek için 

aralarında birlikler kurabilir. Bu hükme dayanarak, birkaç belediye bu dönemde birlikler 

kurmuşlardır. Ancak, bunlar Büyükşehir yönetimlerinin yapacağı kapsamlı hizmetleri 

yapmaktan uzaktırlar. Çünkü, Büyükşehir yönetimleri tek tek bazı hizmetlerle değil, 

Büyükşehir alanındaki bütün kamusal hizmetlerin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenirler. 

 

1.6.4.4. 1980 Sonrası Gelişim Süreci 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, başta Parlamento olmak üzere bir çok kamusal 

kurum ve kuruluşun işlerliğine son verdiği gibi yerel yönetimler üzerinde de önemli etkiler 

yapmıştır. Müdahalenin ardından ülkedeki belediye başkanlarının çoğu görevden alınmış, 
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belediye meclisleri feshedilmiştir. Aralık 1980’de sıkıyönetim komutanları büyük şehirlerdeki 

belediye ve köy tüzel kişiliklerini kaldırma yetkisine sahip olmuşlardır (Keleş 1986:18-33). 

Bu durum. Kasım 1983 seçimlerine kadar sürmüştür. Yine bu dönemde, merkeze bağlı bazı 

belediyeler belediye şubelerine dönüştürülmüş; küçük belediyeleri büyük belediyelere 

bağlamak suretiyle 150 belediye birleştirilmiş ve 1985 yılına kadar yeni belediye 

kurulmamıştır. 1980'de 1717 olan belediye sayısı 1981 "de 1587'ye düşmüştür (Güllüce, 

2004:15). 

1982 tarihli Anayasanın 127. maddesinin 3. fıkrasına bu gereksinmeyi karşılamak 

üzere “Büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” hükmü konmuştur. 

Bunun üzerine 1983 yerel seçimlerinden önce, ilk olarak 2927 sayılı yasada yapılan bir 

değişiklik ile merkez belediyesinin sınırları içinde birden çok ilçe bulunan yerlerde, anakent 

belediye meclislerinin sınırları içinde birden çok ilçe bulunan yerlerde, anakent belediye 

meclislerinin yanı sıra ilçe belediye meclislerinin seçilmesi ve her biri için seçilecek birer 

belediye başkanıyla birlikte anakent yönetimlerinin oluşturulması kararlaştırılmıştır. İkinci 

olarak da 1984 Martı’nda çıkarılan 195 sayılı K.H.K. ile anakent yönetimlerinin organları, 

görevleri, gelir kaynakları, örgütlenmeleri ve çalışma yöntemleri düzenlenmiştir. Bu yasa 

gücündeki kararnamenin yerini Temmuz 1984’de 3030 sayılı yasa almıştır (Geray, Keleş, vd., 

Ankara, 1995). 

1980–1983 döneminde 12 Eylül’le birlikte, Büyükşehir sorunlarında yeni yaklaşımlar 

ve uygulamalar görülmeye başlanmıştır. Büyük kentlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 

özel yönetim biçimleri oluşturma yoluna gidilmiştir. Bu dönemde askeri yönetimin iki önemli 

kararı vardır. Bunlardan birincisi, belediye organlarının tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve 

belediye başkanlarının atanmalarına ilişkindir. Belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması 

yolundaki düzenleme, Milli Güvenlik konseyi’nin 34 Sayılı Kararı ile ve küçük yerel yönetim 

birliklerinin sayıca azaltılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemenin gerekçesi 

şudur: “Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük 

kentlerimizin yakınlarında teşekkül etmiş belediyeler: aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaşım 

gibi hizmetlerin yeterli bir şekilde halka götürülmesine ve kontrolün aksamasına neden 

olmaktadır. Büyük kentlerin çevresinde teşekkül etmiş olan bu durumdaki belediyelerin, 

Sıkıyönetim Komutanlıklarının koordinesinde ve onların emredecekleri şekilde ana 

belediyelere bağlanması bir plan dahilinde ve en kısa zamanda sağlanacaktır (Keleş, 

2000:235).  
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Tüzel kişiliklerin son bulmasının Anayasaya uygun olup olmadığı tartışması 

yapılmıştır. Ancak, bu sorun Anayasa Düzeni Hakkındaki Yasayla çözülmüştür. Bu yasaya 

göre Milli Güvenlik Konseyinin çıkarmış olduğu kararlar, yürürlükteki yasalarla çeliştiğinde, 

Anayasa ve yasa değişikliği yerine geçebilecekti. Her şeye rağmen, demokratik bir gelecek 

olan yerel özerklik ilkesinden uzaklaşma anlamına geldiği açıktır. 

Bu dönemde “Belediye Şubeleri” kurma yoluna da gidilmiştir. Bugünkü 

Büyükşehirlerde yer alan ilçe belediyeleri gibi olan belediye şubeleri, ilk olarak İstanbul’da 

kent içinde ve dışında bulunan 13 belediyenin tüzel kişiliği kaldırılarak gerçekleştirilmiştir. 

Diğer illerde de buna benzer şubeler kurma yoluna gidilmiştir (Tortop, 1999:174). 

12 Eylül döneminden hemen sonra Milli Güvenlik Konseyi’nin çıkardığı 34 nolu 

kararla, büyük kent çevresinde kurulan belediyelerin beldeye ve belde halkına ilişkin 

görevlerini iyi yapmadıkları, bu nedenle çevre belediyeleri komutanlıkların yönetiminde ve 

onların emredecekleri şekilde bir plan dahilinde en kısa zamanda merkez belediyeye bağlama 

kararı alındı. Bu büyük kent uygulamasına geçişte önemli bir adımdır. 

Daha sonra kentlerin yakın çevresindeki yerleşim yerlerinin merkez belediyeye 

bağlanması uygulamalarını kontrol altına alabilmek için 1981 tarihli 2561 sayılı “Büyük 

Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanması Hakkında 

Kanun” bazı ölçütler getirmiştir. 

Kanuna göre son genel nüfus sayımında nüfusu 300.000’i aşan büyük kentlerin 

çevresinde bulunan yerleşimler merkez belediyesine bağlanabilecekti. Bu bağlantı da 

bağlanacak belediye veya köylerin merkez belediyeye olan uzaklıkları merkez belediyelerin 

hizmet götürme ve birleştirme imkanları göz önünde tutulacağı belirtilmiştir. 

Bu yasanın uygulanması 8 kenti kapsamıştır. Bunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, 

Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri’dir. Fakat bu şehirlerden Ankara, İstanbul ve İzmir 

1984’te, Adana 1986’da; bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri de 1987’de Büyükşehir 

yönetimi kurulmuştur. 1993 yılında Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin, 

Samsun Büyükşehir belediyesi kurulmuş ve ern son olarak da Adapazarı Büyükşehir 

belediyesi kurularak Büyükşehir belediyelerinin sayıları 16’ya ulaşmıştır. 

1982 Anayasası 127. maddesinde “Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 

biçimleri getirilebileceğini” hükme bağlamıştır. Anayasanın bu hükmü gereğince 1984’te 

Bakanlar Kurulunca “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” kabul edildi. Daha sonra 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 
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Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

çıkarılmıştır. Bu kanun 2004 yılına kadar çeşitli değişikliklerle yürürlükte kalmıştır. 

Günümüzde Büyükşehirlerin yönetiminin yasal dayanağı 10.07.2004 tarihli 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunudur. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili diğer 

mevzuatın bu kanuna aykırı olmayan hükümleri Büyükşehir ve ilçe yönetimleri ile ilk kademe 

belediyeleri için uygulanmaya devam etmektedir. 

5216 sayılı kanun Büyükşehir belediye yönetimlerini; Büyükşehir belediyesi, 

Büyükşehir ilçe belediyesi ve ilk kademe belediyeleri olmak üzere yapılandırmıştır. Bu 

kanuna baktığımızda Büyükşehir belediye yönetim sistemimizin ikili bir yapıya sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta hizmetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak amacı ile 

kurulmuş Büyükşehir belediyeleri, diğer tarafta da yerel yönetimlerde demokratikliği ve 

halkın yönetime katılımını sağlamak amacı ile oluşturulmuş ilçe ve ilk kademe belediyeleri. 

5216 sayılı Kanunun 3. maddesinde Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve ilk 

kademe belediyesi şu şekilde tanımlanmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu 

belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev sorumlulukları yerine 

getiren yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişilikleridir. 

İlçe Belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçe belediyelerdir. 

İlk kademe Belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde, ilçe kurulmaksızın 

oluşturulan ve Büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip 

olan belediyelerdir. 

Belediyelerin sayısı 1923’de 436 iken bu sayı günümüzde 3225’e yükselmiştir. Mevct 

durumda 16 büyükşehir 65 il 850 ilçe ve 22632ü belde belediyesi olmak üzere 3225 belediye 

bulunmaktadır. Nüfusu 2000’ e kadar olan belediye sayısı 354 iken 2001-5000 arasında 

nüfusa sahip belediye sayısı ise 1652 dir(DPT,2001:40) 

Yani belediyelerin %62 sini 5000 den az nüfuslu belediyeler oluşturmaktadır. Yine bu 

belediyelerin toplam nüfus içindeki oranı %28.2 iken 2000 nüfus sayımlarına göre ise toplam 

nüfusun %78.7’si belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. (Dalgıç,2007:57). 2003 yılı 

tahminlerine göre ise bu oran %82,6’dır(DPT, 2007:13). 
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Bu 3225 belediyenin kadro durumuna Türkiye İstatistik Kurumunun 2005 verilerine 

bakıldığında ise 121.424’ü memur 89.000’i işçi olmak üzere 329.840 kişinin çalıştığı 

anlaşılmaktadır.  

Ancak 22/03/2008 tarih ve 26824 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5747 

sayılı Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile belediye sayılarında önemli değişiklikler olmuştur. 

Mezkur kanuna göre Belediyelerin son durumu aşağıya tablolar halinde çıkarılacak olup 

Kanun Ana Muhalefet Partisi CHP tarafından iptali istemiyle anayasa Mahkemesine 

götürülmüş olup yaklaşan yerel seçimler öncesi anayasa Mahkemesi Eylül 2008 tarihi 

itibariyle öncelikli görüşülecek konular arasına almış durumdadır. 5747 Sayılı Kanunun metni  

çalışmamız ekine alınmıştır.(Ek-2) 

BÜYÜLŞEHİR BELEDİYELERİNDE SON DURUM 

5747 SAYILI KANUN ÖNCESİ 5747 SAYILI KANUN SONRASI 

İLÇE BELEDİYESİ                           100 İLÇE BELEDİYESİ                        142 

İLK KADEME BELEDİYESİ            283 İLK KADEME BELEDİYESİ            0 

Not: 100 İlçe belediyesinden 1’inin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye, 

283 İlk Kademe Belediyesinden: 

35’i ilçe belediyesine 

8’i büyükşehir dışına çıkartılarak belde belediyesine 

239’u bağlı oldukları ilçe belediyesine bağlanarak mahalleye, 

1’i Büyükşehir dışına çıkarılarak köye, 

Dönüştürülerek 240 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 

 BELDE BELEDİYELERİNDE SON DURUM 

5747 SAYILI KANUN ÖNCESİ 5747 SAYILI KANUN SONRASI 

BELDE BELEDİYESİ                   2011 BELDE BELEDİYESİ                   1132 

Not: 2011 belde belediyesinden; 862’sinin nüfusu 2000’in altında kaldığı için köye 

dönüştürülmüştür. 

 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA 

24/03/2008 tarihi itibariyle 25 belde belediyesinin, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye 

dönüştürülmüştür. 
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Son olarak belediyelerin sayıları şu şekilde olmuştur. 

BELEDİYE TÜRÜ SAYISI 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16 

İL BELEDİYESİ 65 

İLÇE BELEDİYESİ 892 

BELDE BELEDİYESİ 1132 

TOPLAM 2105 

 

5747 Sayılı Kanundan Önce Türlerine 
Göre Belediyeler 

5747 Sayılı Kanundan Sonra Türlerine 
Göre Belediyeler 

TÜRÜ SAYISI TÜRÜ SAYISI 

Büyükşehir Bld. 16 Büyükşehir Bld. 16 

Büyükşehir İlçe Bld. 100 Büyükşehir İlçe Bld. 42 

İlk Kademe Bld. 283 İlk Kademe Bld. 0 

İl Belediyesi 65 İl Belediyesi 65 

İlçe Bld. 750 İlçe Bld. 750 

Belde Bld. 2.011 Belde Bld. 1.132 

TOPLAM 3.225 TOPLAM 2.105 

                                                                        

1.7. TÜRK ANAYASALARINDA YEREL YÖNETİMLER 

Ülkemizde yerel yönetimlerin temelleri 19. yüzyılda Osmanlı Devleti döneminde 

atılmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yeniden yapılanma kapsamında kurulan, merkezi 

yönetimin taşra teşkilatı modeli, belediye ve il özel idaresi olarak düzenlenen yerel yönetim 

teşkilatı modeli ana hatları ile günümüze kadar gelmiştir. Günümüze kadar gelen süreçte 

1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları yürürlükte kalmışlardır. Her bir anayasa yerel 

yönetimlere birbirini tamamlar şekilde yer vermiş, ancak anayasalar arasında yer yer önemli 

farklılıklar da bulunmaktadır. 

Kanaatimizce; anayasalarımızda yer alan yönetimlerle ilgili ilkelerin açıklığa 

kavuşturulması, hem yerel yönetim sistemimizin oturmuş olduğu hukuksal temeli iyi analiz 

edebilme hem de yerel yönetimlerde yapılan yeni yasal düzenlemelerin yerel yönetimlerle 

ilgili anayasal ilkeler açısından ne derece tutarlı olduğunun bilinmesi açısından da önem 

taşımaktadır. 
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Merkeziyetçi bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetimlerle ilgili yasal 

düzenlemelerin anayasa va yasalarda yer alması ancak Tanzimat’tan sonra olabilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde merkeziyetçi yapılanmanın güçlü olması nedeniyle günümüzdeki 

anlamda bir yerinden yönetim geleneği oluşamamıştır (Kırışık-Sezer,2006:5). 

 

1.7.1. 1876 Anayasasından Önce Yerel Yönetimlerle İlgili Gelişmeler 

Tanzimat’tan önce Osmanlı Devleti’nde belediye teşkilatı bulunmamakta (Meriç, 

1981, s.34), yerel yönetimlere yer verilmemekte, sadece eyalet yönetimlerine bir tür yetki 

genişliği tanınmaktaydı (Nadaroğlu, 1998:267). Osmanlı şehirlerinde vakıflar, belediyeler 

kuruluncaya kadar belediye işlerini yerine getirmekteydi (Bilgiç, 1999:1). Yerel yönetimlerin 

işlevleri arasında sayılan yerel nitelikli kent hizmetleri ise ilmiye sınıfından olan kadıya 

verilmişti (Çiftçi, 1989, s.48). 18.yy. sonuna kadar kent hayatının düzenlenmesinde esnaflarda 

kentle ilgili alınan kararlara katılan önemli bir topluluk olmuşlardır. 

Ülkemizde köy ve mahalle yönetimi geleneksel bir yapıya sahip olması ve bu şartları 

içinde gelişmesine karşılık, batının hürriyet anlayışı ve yerel demokrasi uygulanmasına 

benzer kurumları olan belediyeleri Tanzimat’la birlikte görmekteyiz. 1855 yılında İstanbul’da 

ilk belediye kurulması denemesine girişilmiştir (Aytaç, 1998:22). 1858 yılında, İstanbul’un 

Beyoğlu ve Galata semtlerini içine alan Altıncı Daire-i Belediye kurulmuştur. Altıncı 

Belediye Dairesi, Şehremaneti’nin bir şubesi olarak kurulduğu halde, burası ile 

ilişkilendirilmeyerek doğrudan doğruya Bab-ı Aliye bağlanmıştır. Ancak Beyoğlu-Galata 

Belediyesi fazla başarılı olamadı. Bu belediye modeli İstanbul’un diğer semtlerine de 

yaygınlaştırılmaya çalışıldı (Eryılmaz, 1999:177). Daha sonra 1869 yılında çıkarılan Der-

saadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile belediye örgütü bütün İstanbul’a yaygınlaştırılmıştır 

(Keleş, 2000:126). 

1870 tarihinde çıkarılan ve 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi yürürlükten kaldırılan ve 

yeni hükümler getiren  İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, belediye teşkilatı 

kurulmasının hukuki dayanağını oluşturmuştur (Meriç, 1981:35). Osmanlı Belediyesi ne 

kentin kendi kendini yönetmesi ne de bir tüzel kişilik anlamına gelir. Belediye, Osmanlı 

yönetiminde şehre ait işler demektir; şehrin fiziki varlığı, temizliği, aydınlığı ile ilgili bir 

memuriyeti ifade eder. Anayasal monarşiye geçişle birlikte Osmanlı Belediye örgütü bir 

kanun konusu olmuştur. Hükmi şahsiyete sahip örgütler haline geldiğinde, merkezi hükümetin 

bir şubesi gibiydi ve Cumhuriyet rejimine de bu şekilde devredilmiştir (Ortaylı, 1998:149). 
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1.7.2. 1876 Anayasası ve Yerel Yönetimler 

1876 Anayasasında Vilayet başlıklı kısmında 108-112 maddeler yer almaktadır. Bu 

kısımda yerel yönetimlerle ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu maddelerin içerikleri şu 

şekildedir: 108. maddede, il yönetiminin yetki genişliği (tevsi-i mezuniyet) ve görevler 

ayırımı (tefrik-i vezaif) ilkeleri üzerine, kurulu olduğunu kurala bağlamıştır. 109. maddede, 

ülkelerin mülki idare birimleri olarak vilayet, liva ve kaza gösterilmiş, bu idari birimlerde 

seçimle oluşan idare meclislerinin ve yılda bir kez toplanan il genel meclisinin bulunduğu 

belirtilmiştir. 110. maddede il genel meclisinin görevleri belirlenmiştir. 111. maddede, dinsel 

yerinden yönetim kuruluşları olarak cemaat meclisleri ve yetkileri düzenlenmiştir. 112. 

madde, yerel yönetimlere ilişkindir ve bu madde ile belediye, İstanbul’da ve taşrada tamamı 

seçimle belirlenen belediye meclisleri tarafından idare edilen anayasal bir kuruluş olarak 

düzenlenmiştir (Nalbant, 1997:134). 

1876 Anayasası tüzel kişilik kavramına da yer vermemiştir. Anayasa belediyeler 

bağlamında tüzel kişiliğe yer vermemişse de, 1877 yılında yürürlüğe giren Vilayet ve Der 

Saadet Belediye Kanunu belediyeyi idari bir varlık olarak tanımaktan öte, adeta tüzel kişilik 

de kazandırmıştır (Ortaylı, 1985:171). 1876 Anayasasının özünü merkeziyetçilik 

oluşturmaktadır. Anayasa, vesayet denetimine lafzi olarak temas etmemiş ise de, anayasayı 

hazırlayanlar vilayet umumi meclisleri ile belediyeleri merkezi idarenin birer uzantısı olarak 

görmüşlerdir. Vilayet umumi meclisleri zaten valinin güdümünde kalmışlardır. Anayasanın 

kabulünden sonra hazırlanan 1877 tarihli Vilayet ve Der-Saadet Belediye Kanunu’na rağmen, 

İstanbul’da belediye başkanı ve meclis üyeleri atama ile gelmiş, taşra belediyeleri de bütçeyi 

ilgili mülki idare yöneticisi ile hazırlamak durumunda bırakılmışlardır. Bütün bu uygulamalar 

anayasanın aşırı vesayetçi tutumunu göstermektedir (Bozlağan, 1998:175). 

 

1.7.3. 1921 Teşkilat-ı Esasi Kanununda Yerel Yönetimler 

1921 Anayasasında 11., 12., 15., 16., 17., ve 18. maddeler yerel yönetimlerle ilgili 

maddelerdir. 1921 Anayasası ülkeyi il, ilçe ve bucaklara ayırmış, il ve bucakların “tüzel 

kişiliğe ve özerkliğe sahip olduğunu ifade etmiş, bu yerlerde yönetimi meclislere vermiştir. 

Vakıf, eğitim, okul, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık ve toplumsal yardımlaşma işlerinin 

yönetimi meclislere verilmiş, iki yıl görev yapacak olan il meclislerinin kendi içinden 

yürütmenin başı olacak bir başkan ile şube yöneticilerinde oluşacak bir yürütme heyeti 

seçmesi öngörülmüştür. TBMM hükümetinin temsilcisi olan vali, ilde yalnızca devlet 

işlerinden sorumlu tutulmuş, yerel işler meclislere bırakılmıştır (Güler, 1998:154). Ortaylı’ya 
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göre bir yapı, Türkiye’de yerel yönetim ve demokrasinin gelişmesini öngören, geçmişte ve 

günümüzde eşi bulunmaz bir statüdür. Bu statünün demokrasi tarihimizin kayda değer bir 

sahifesi olduğuna kuşku yoktur (Ortaylı, 1985:207-208). Böyle eşsiz bir statünün kaynağı 

olarak Birinci TBMM gösterilmektedir. 1921 Anayasasının yerel yönetimlere ilişkin 

hükümleri değerlendirildiğinde dönemin gereklerini kapsamaktadır. 

1921 Anayasasında her ilde halk tarafından 2 yıl için seçilen üyelerden oluşan bir il 

meclisi bulunacaktır. Meclis toplantı süresi yılda iki ay olarak belirlenmiştir (TODAİ, 

1992:16). İl meclisi üyelerinin halk tarafından seçileceğinin belirlenmesi önemli bir 

gelişmedir. Böylece yerel halk kendi yerel yöneticilerini seçme hakkına sahip olmuştur. 

1921 Anayasası illere ve bucaklara tüzel kişilik tanımış olup, belediye ve köylere tüzel 

kişilik tanımamıştır. 1921 Anayasası 23. maddede, genel müfettişlere, devletin yerel 

yönetimlerle ilgili görev ve kararlarının uygulanmasını sürekli olarak denetlenmesi yetkisini 

vermiştir (Keleş, 2000:130-139). 

1921 Anayasası, Türkiye için bir ölüm kalım müçadelesinden daha öte anlam taşıyan 

İstiklal Savaşının olağanüstü koşullarının ürünüdür. Bu anayasada öngörülen yerel yönetim ve 

özerklik anlayışı bir çok noktada günümüzdeki anlayışla uyumludur. Zamanımızın ölçüleri 

içinde düşünülürse, 1921 tarihli bu düzenlemeye inanmak bile zordur (Özdemir, 1995:196-

197). Anayasada yerel yönetimlerin en önemli türü olan belediye kavramı yer almamakla 

birlikte “Yerinden yönetim” ilkesini içeren hükümler yer almıştır. 

1921 Anayasası dışındaki anayasalarda yerel özerklikten söz edilmemiştir. Sadece 

1921 Anayasası özerkliğe anayasa metninde yer vermiştir (Pirler vd., 1999, s. 14). 1921 

Anayasası birer yerel yönetim birimi olarak kabul ettiği illere ve bucaklara günümüzde dahi 

görülmemiş ölçülerde yetki ve özerklik vermiş, merkezi idareyi genel hizmetlerde sınırlayarak 

ona istisnai bir rol kazandırmıştır (Bozlağan, 1998:175). Devletin iç ve dış siyaseti, dini, 

askeri ve adli kanunlar ile birden fazla ili ilgilendiren konular dışında eğitim, sağlık, tarım, 

bayındırlık ve ekonomi gibi işlerin düzenleme ve yönetimi ile aittir (TODAİE, 1992: 16). 

Cumhuriyet öncesi döneme ait yerel demokrasi içerisinde yerel yönetim anlayışını 

benimseyen ve yansıtan düzenlemelere ilk olarak 1921 Anayasasında rastlamaktayız. 

1921 Anayasasının 11,12,13 ve 14. maddelerine bakılınca, vilayetlerin mahalli işlerde 

manevi şahsiyeti ve muhtariyeti olduğunu ve vilayet halkının seçeceği vilayet şuralarının 

vakıflar, medreseler, eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık ve sosyal yardımlaşmaya 

ilişkin konuları düzenleyip yöneteceğini belirtmektedirler(Ortaylı,1985:207). 
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1921 Anayasası, Cumhuriyet ilan edilmeden, geçiş döneminde çıkarılmış bir anayasa 

olmasına rağmen, yerel yönetimlerle ilgili olarak öngörülen statü, demokrasi tarihimiz 

açısından özel bir yere sahiptir.   

 

1.7.4. 1924 Anayasasında Yerel Yönetimler 

1924 Anayasası 105 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasada illerin yönetime ve yerel 

yönetimlere ilişkin 3 madde yer almaktadır. 

“Madde 89: Türkiye coğrafi durum ve ekonomik ilişkiler yönünden iller, ilçelere ve 

bucaklara bölünmüştür. Bucaklar da köy ve kasabalardan oluşur. 

Madde 90: İller, şehirler, kasaba ve köylerin tüzel kişiliği vardır. 

Madde 91: İller, yetki genişliği ve yerinden yönetim ilkelerine göre yönetilir..” 

1924 Anayasası, bir önceki anayasa olan 1921 Anayasasının görev ayrımını 

tanımlamaktan vazgeçmiş, 1876 Anayasasına benzer bir biçimde düzenleme getirmiştir. Buna 

göre, iller yetki genişliği ve görev ayrımı esaslarına göre yönetileceklerdir (Güler 2000:19). 

1924 Anayasası, 1876 tarihli Anayasa’nın 108. maddesinde belirtilen, belediye 

işlerinin seçilmiş meclisler eliyle yürütülmesine ilişkin hükmü aynen benimsemiştir(Keleş-

Yavuz, 1989:143). 

Bu anayasayla illerin yanı sıra belediye ve köylere de ilk kez tüzel kişilik tanınmıştır. 

İlçe ve bucaklara ise tüzel kişilik tanınmamıştır. 1921 anayasasından farklı olarak, illerin 

kuruluş düzeni 1924 anayasasında belirtilmemiş, dolayısıyla il özel idareleri 1913 tarihli 

Askere-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati’nde yer alan hükümlere göre varlıklarını 

sürdürmüşlerdir (DPT, 1991:9). 

1924 Anayasası yerel yönetim organlarının nasıl oluşturulacağı kapsamına 

girmemiştir. Ancak yürürlükte bulunan İl Özel İdare Kanunu ile daha sonra hazırlanan Köy 

Kanunu karar organlarının seçimle iş başına gelmesini ve yerel hizmetlerin bu organlar eliyle 

yürütülmesini benimsemiştir (Bozlağan, 1998:175). 

1924 Anayasası döneminde önemli bir gelişme olmuştur. 1930 yılında 1580 sayılı 

belediye Kanunu çıkarılmıştır. 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda demokrasiyi 

yaygınlaştırmaya yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Ulusal düzeyde iki dereceli seçim 

yöntemi uygulanırken ve kadınların oy kullanma hakkı bulunmazken yerel yönetimlerde 

demokratik katılımın öngörülmesi önemli bir adım olarak kabul edilebilir (Çiftçi, 1989:65). 

Belediye Kanunu 1924 Anayasası döneminin belediyecilikle ilgili en önemli 
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düzenlemelerinden biri olmuştur. 1580  sayılı Belediye Kanunu, Osmanlı Belediyeciliği ve on 

yıllık Cumhuriyet belediyeciliği deneyimi olmasına rağman büyük ölçüde Fransız 

belediyeciliğinden etkilenmiştir (Görmez, 1997:108). 

1924 Anayasasının 1921 Anayasasına göre oldukça merkeziyetçi bir anlayışla 

düzenlendiği ifade edilebilir. 1924 Anayasasında vesayet denetimi ile ilgili herhangi bir 

hüküm bulunmamasına rağmen, dayandığı ilkeler gereği sıkı vesayetçi bir düzenleme olarak 

kabul edilebilir. 1921 anayasasındaki bir takım ilkelerin benimsenmeyişi ve daha sonraki 

dönemlerde çıkarılan kanunlar ve yapılan uygulamalar da bu anayasanın ağır bir vesayet 

denetimini benimsediğini göstermektedir (Bozlağan, 1998: 176). 

1924 Anayasası, yerel kamu gücünün doğrudan geleneksel güçlerin eline bırakılmasını 

önlemiş ve bu toplumsal ve siyasal unsurların etki alanını daraltmıştır. İl yerel yönetimleri 

valilik kurumunun yönetimi ve denetimine çekilmiş, merkezi yönetimin yerel güçleri amaçları 

doğrultusunda yönlendirme aracına dönüştürülmüştür (Güler, 1998:155). 

 

1.7.5. 1961 Anayasasında Yerel Yönetimler 

1961 Anayasası’nda özgürlükçü bir anlayıştan yola çıktığı ve bir çok yeni kurumu 

devlet yapısının içine kattığı ifade edilmektedir. Bu özgürlükçü anlayış yerel yönetimleri 

düzenleyen maddelere de yansımıştır (Pirler vd., 1997:32). 

1961 Anayasasının 116. maddesi yerel yönetimlerle ilgilidir. 116. madde metni 

aşağıda verilmiştir: 

Madde 116: Yerel yönetimler, il, belediye veya köy halkının  müşterek mahalli 

ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir. 

Yerel yönetimlerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamanlarda ve 55. maddede yazılı 

esaslara göre yapılır. 

Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri 

konusundaki denetim ancak yargı yolu ile olur. 

Yerel yönetimlerin kuruluşları kendi aralarında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri  

maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ve karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu 

idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır”. 

Yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerinin bütünü olarak görülen ademi 

merkeziyetçilik, 1961 Anayasası ile birlikte anayasal temelini yitirmiştir. Yetki genişliği 

anayasanın merkezi idare başlığı altında yer almış, merkezi idarenin kuruluşu bakımından 
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illere ayrıldığı ve il yönetiminin yetki genişliği esasına göre tespit edilmiştir. Yine 19612 

Anayasası’nda idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ifade edilmiş ve böylelikle 

görev ayrımı teriminin varlık temeli ortadan kaldırılmıştır. Anayasadaki bu anlayış, İl İdaresi 

Kanunu’nda değişiklik yapılmasına neden olmuştur (Güler, 2000:20). 

1961 Anayasası birden çok sayıda yerel yönetim birimini kapsayan anakent 

yönetimleri oluşturulmasına imkan vermekteydi. Bu nedenle bir çok belediye, 1960-80 

arasında görevlerini daha iyi yerine getirebilmek için birlikler kurmayı denemişlerdir. Ancak 

bu yöntem anakent yönetiminin işlevini görmediğinden (Keleş, 2000:275) anakent yönetimi 

eksikliği 1961 anayasası döneminde yaşanmıştır. 

1961 Anayasasının 116. maddesi, yerel yönetimlerin genel karar organlarının seçimle 

işbaşına gelmesini öngörmüştür. Ancak belediye başkanları belediyelerin genel karar 

organları değil, yürütme organlarıdır. Bu nedenle belediye başkanlarının merkezi yönetimce 

atanması anayasal açıdan mümkündür. Ancak merkezi yönetimler bu atama yetkilerini nadir 

olarak kullanmışlardır. Böyle olmakla birlikte hem 1961 hem de 1982 Anayasası, yürütme 

organlarının karar organları karşısındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmış ve de böyle bir 

sorumluluğu zımmi olarak gerekli görmüştür. Atanmış belediye başkanları örneğinde, karar 

organı olan belediye meclisinin yürütme organı olan belediye başkanını görevden düşürecek 

bir işlem yapamaması, belediye başkanlarının “sorumsuzluğunu” ortaya çıkmaktadır ki bu 

durum her iki anayasanın da özüne aykırıdır (Eryılmaz, 2002: 18). Örnek olarak 1960-1964 

yılları arasında üç yıl için belediye başkanı atanmıştır. Kural olan belediye başkanının seçimle 

işbaşına gelmesidir ve bu kurul büyük çoğunlukla işlenmiştir. Belediye meclisi üyelerinin 

seçimle gelmesi yolunda anayasa hükmü olduğu için atanmaları mümkün değildir (Keleş, 

2000:275). 

1961 Anayasası devletin tüzel kişiliğinden ayrı olarak hem yerel yönetimlere hem de 

illere kamu tüzel kişiliği tanımıştır. İlgili düzenlemenin kanunlar yolu ile yapılması kabul 

edilmiştir. Tüzel kişilik olarak kabul edilen yerel yönetimler 116. maddede belirtildiği gibi 

iller, belediyeler ve köylerdir. Bu anayasada bucaklara tüzel kişilik tanınmamıştır. 

Yerel yönetimlerin, tüzel kişiliğe sahip olan, yani kendi adına yetki kullanabilen bir 

yapıda olması bu yönetimler açısından bir güvencedir. Tüzel kişiliğe sahip olma ile yerel 

yönetimler işlevlerini tek başlarına gerçekleştirebilmekte ve yerel halkı temsil etme 

yeteneğine kavuşmaktadır (Demirkol, 1994:13). 

1961 Anayasası ile Belediye Meclislerinin belediye başkanı karşısındaki yetkileri 

artırılmıştır. Önemli bir gelişme olarak belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığının onayı ile 
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göreve başlamaları usulü kaldırılmıştır. Yine seçimle göreve gelen organların, bu sıfatlarını 

kazanma ya da kaybetmelerine ilişkin denetim yetkisi yargı organlarına verilmişti. 1961 

Anayasası döneminde merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetimi nispi olarak 

azalmış ancak geniş mali ve idari denetim merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 

ilişkilerde ağırlığını korumuştur (Bilgiç, 1998:40). 

1961 Anayasası, yerel yönetimlerin amaçlarına ulaşmada başlıca araç olan ve özellikle 

yakından bağlantılı olan kaynak konusunda önemli bir yenilik gerektirerek yerel yönetimlere 

görevleriyle orantılı gelir kaynağı sağlanmasını öngörmüştür (TODAİE, 1992:16). 

1961 Anayasası yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlamayı 

devlete bir ödev olarak vermiş, ancak bu ödevin yerine getirilememesi, ulusal ekonominin ve 

dünya ekonomisindeki gelişmelerin de etkisiyle yönetimleri büyük bir bunalıma 

sürüklemiştir. Bu gelişmeler sonucunda, idari ve mali açıdan zor duruma düşen belediyeler, 

yapacakları en küçük bir işte bile bakanlıkların kontrolü altına girmişlerdir. Bu açıdan 1960-

1980 dönemi, belediyelerin bu yönleri ile hizmet üreten kuruluşlar olmaktan çıkıp devamlı 

tüketen ve hükümetin sırtına yük olan, aşırı politize olmuş kuruluşlar oldukları yıllar olarak 

hatırlanmaktadır (Ökmen, vd. 2004:58). 

1961 ve 1982 Anayasaları idari vesayet konusunda, nispeten birbirine benzer 

hükümler içermektedir. 1961 Anayasasında “idari vesayet” terimine yer verilmemiş olmakla 

birlikte vesayet denetiminin sınırlarını belirleyici herhangi bir hüküm de içermemiştir. 

 

1.7.6. 1982 Anayasasında Yerel Yönetimler 

1982 Anayasası hazırlandığı ortam ve koşulların düşünce yapısına uygun olarak yerel 

yönetimler açısından demokratik özgürlükleri sınırlayan ve kısıtlayan bir anlayışla 

düzenlenmiştir. Bir yandan yerinden yönetime ağırlık veriyor gibi görünmekte, diğer yandan 

da yerinden yönetimi işlemez hale getirmeye yol açacak çok ağır vesayet hükümlerini 

içermekteydi. 

1982 Anayasasında yerel yönetimlerle ilgili iki madde vardır. 123. ve 127. madde 

yerel yönetimlerle ilgilidir. 123. maddede idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğunu 

ifade ettikten sonra, ikinci fıkrada idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve 

yerinden yönetim esaslarına dayanır, denilmektedir. Madde de yer alan yerinden yönetim 

ilkesi hem yerel yönetimleri hem de üniversite yönetimlerini kapsamına almaktadır (Pirler, 

vd. 1999:4). 



 59 

1982 Anayasasının 127. maddesi bütün metniyle yerel yönetimlerle ilgilidir. Bu 

nedenle 127. maddenin tam metnini buraya alıyoruz. 

“Madde 127: Yerel Yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene 

kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. 

Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun 

olarak kanunla düzenlenir. 

Yerel yönetimlerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. 

Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması 

gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara 

seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim 

merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. 

Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 

itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri 

ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare 

organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme 

kadar uzaklaştırabilir. 

Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü 

ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas 

ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir. 

Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında 

Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve 

merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile 

orantılı gelir kaynakları sağlanır. 

1982 Anayasası’nın yerel yönetimler bakımından ihtiva ettiği hükümler 1961 

Anayasası’na benzemektedir. Ancak 1982 Anayasası merkezi yönetimi güçlendirmiştir. 

Güçlenen merkezi yönetimle, merkezi yönetim yerel yönetim ilişkisi kısmen kötüleşmiştir. 

1982 Anayasası ile İçişleri Bakanlığı’na belirli durumda geçici olarak yerel yönetim 

organlarını görevden alma yetkisi verilmiştir (Bilgiç, 1999:40). Ayrıca yerel yönetimlerin 

işlemleri (kararları) organları, görevleri ve mali kaynakları üzerinde merkezi yönetimin 

“vesayet yetkisi” olduğu belirtilmiştir. 
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1982 Anayasası’nda 127. maddede sayılan il, belediye ve köy yerel yönetimlerine 

tüzel kişilik tanımıştır. İlgili düzenlemelerin ise kanun yoluyla yapılmasını öngörmüştür 

(Demirkol, 1994:13). 1982 Anayasası 127. maddesinde yerel yönetimi tanımlarken karar 

organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişilikleridir, denilmektedir. Bu ifade ile 1982 Anayasası, 1961 Anayasası 116. maddesindeki 

genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir, şeklinde ifadeden 

ayrılmaktadır. 

1982 Anayasası’nda merkezi idarenin vesayet yetkisi geniş tutulmuştur. İdarenin 

bütünlüğü ve kamu görevlerinde birliğin sağlanması için vesayet yetkisini kullanmak olağan 

bir durumdur. 

Ancak “Toplum yararına korunması” ve “Yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” 

gibi soyut kavramları vesayete gerekçe saymak uygun bulunmamaktadır. Kişiye, koşullara ve 

zamana göre bu kavramların anlamı değişkenlik gösterebilmektedir. Özerk yerel yönetimlerde 

“hukuka uygunluk” denetimi yapmanın daha uygun olduğu “yerindelik denetimi” ise seçmene 

bırakmanın daha uygun olacağı ifade edilmektedir (Aykaç, 2003:19). yerel yönetimlerin 

yürüttükleri hizmetler üzerinde sadece hukuka uygunluk değil, aynı zamanda yerindelik 

denetimi yapmaya olanak sağlayan, bir hizmetin yerel yönetimlerce yapılıp, yapılmamasına, 

yapılacaksa nasıl yapılacağına karışma ve son sözü söyleme yetkisini merkezi yönetime veren 

bu kurallar  yerel yönetim özerkliği ile ters düşmektedir (Yalçındağ, 1992:19). 

1921 Anayasası dışında hiçbir anayasamız özerk yönetim kavramına yer vermemiştir. 

Yerel yönetimlerin demokratik ve güçlü kuruluşlar olabilmeleri için her şeyden önce yönetsel 

açıdan “özerk” kuruluşlar olmaları gerekmektedir. Özerklik, yerel halkın istek ve 

özgürlüklerine hizmet eden, yerel halka kamu hizmeti sunan, merkezi yönetimle işbirliği 

içinde olan ve bütün bunlar için kendi özel bütçesi başka bir ifadeyle mali gücü olan, yerel 

yönetimlerin hukuk devleti içindeki hareket serbestliğidir. Özerklik, yerinden yönetim 

birimleri olan, hizmet yerinden yönetim ve yerel yönetimlerin varlıklarının gereğidir. Özerk 

olmayan yerinden yönetimler merkezin hiyerarşisinde, onun devamı, kişiliği olmayan merkez 

dışındaki idari birimleri oluştururlar (Demirkol, 1994:18-19). Türk yerel yönetimlerinin 

yönetsel özerkliğe sahip olamamasındaki temel nedenlerden biri de Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan miras kalan, Cumhuriyet döneminde de varlığını artarak sürdüren 

merkeziyetçi/bürokratik yönetim geleneğidir. 1982 Anayasası bu açıdan bakıldığında 1961 

Anayasası’na göre geriye gidiş olarak nitelendirilebilir (Yalçındağ, 1992:9). 
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Avrupa Konseyi’nin 1985 yılında kabul ettiği Avrupe Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı, Türkiye tarafından da 1991 tarihinde bazı maddelerine çekince konularak imzalanmıştır. 

Bu şartın en önemli ilkesi olan “Hizmetle Halkı Yakınlık İlkesi (Subsidanitly)” yerel ve ortak 

hizmetlerin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi anlayışını getirmektedir (Aykaç, 

2003:14). Ancak subsidianıtly ilkesinin 1982 Anayasası’ndaki yerel yönetimlerle ilgili yasalar 

görevler yüzünden liste yöntemini benimsediğinden ve bu görevler tam olarak yerine 

getirildikten sonra başka hizmet alanlarına yönelebilecekleri kabul edildiğinden bu ilkenin 

uygulanabilirliliği bulunmamaktadır (Keleş, 1995:13). 

1876 Anayasası’nda hem illerin yönetimi, hem de belediyelerin yönetimi hakkında 

kurallar bulunmaktadır. İllerin ve bucakların geniş bir özerklikten yararlanmasını öngören, 

merkezden yönetimi sınırlandırmayı tercih eden 1921 Anayasası bir yana bırakılacak olursa, 

Anayasa tarihimiz içinde 1876 Anayasası’nın yerel yönetimler konusundaki ilkelerinin az çok 

farklarla 1924, 1961, 1982 Anayasalarında yürürlükte kaldığı görülür (Keleş, 1999:126; 

Keleş, 2000, s.130). 

Cumhuriyet döneminin önemli gelişmelerinden olarak 1961 Anayasasında yerel 

yönetimlerin anayasal bir kurum olmasını ifade edebiliriz. Ancak 1961 Anayasası döneminde 

de yerel yönetimler merkezi yönetime bağlı olma niteliklerini büyük ölçüde korumuşlardır. 

Güçlü bir merkez denetimi ve gelir kaynaklarının sınırlılığı yerel yönetimlerin Türkiye’de 

etkili bir konuma gelmesini engellemiştir. Özellikle il özel idareleri ve il genel meclisleri ölü 

kuruluşlar haline gelmişlerdir. Bu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye’de yerel yönetim 

kavramı, belediye ile eşanlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Çiftçi, 1989:60-61). 

1982 Anayasası’nda yerel yönetimler dönemin temel düşünce yapısına uygun olarak 

demokratik özgürlükleri sınırlayıcı ve kısıtlayıcı bir anlayışla düzenlemiştir. Bir yandan 

yerinden yönetime ağırlık veriyor gibi görünse de diğer yandan da yerinden yönetimi işlemez 

hale getirmeye yol açabilecek çok ağır vesayet hükümlerini içermektedir (Çoker, 1992:3). 

Anayasal düzenlemenin dışında yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda göze çarpan bir değişiklik 

yapılmamıştır. Günümüze gelinceye kadar belediyeler 1930 yılında çıkarılan kanunla, il özel 

idareleri ise 1913 yılında çıkarılan temel yasa ile yönetilmiştir. 1987 yılında ise il özel 

idarelerinin günümüz ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için 3360 sayılı ile bir düzenleme 

yapılmıştır. Ancak bu düzenlemelere rağman, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin 

günümüz ihtiyaçlarına yanıt verebildiğini söylemek mümkün değildir. 

Son olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla yerel yönetimler idari ve mali yönden 



 62 

güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak 1982 Anayasası’nda bu yapılan yeni düzenlemelere 

paralel bir şekilde değişikliğe gidilmesine gerek vardır. Genel yönetim veya yerel yönetim 

sistemimizle ilgili olarak yapılacak reformlara mutlaka anayasadan başlanmalı ve mevcut 

anayasamız çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir. Yoksa sadece yasal düzenlemeler 

yaparak sorunun üstesinde gelmek mümkün değildir. Böyle bile olsa yapılan yasal 

düzenlemelerin bir kısmı anayasaya aykırılık teşkil edecektir. Yerel hizmetlerin tamamı, 

gereken kaynaklar da sağlanarak yerel yönetimlere devredilmelidir. Merkezi idarenin vesayet 

denetimi hukuka uygunluk denetimi haline getirilmelidir (Karışık-Sezer, 2006 : 5-30). 

 

 

 



 63 

II. BÖLÜM 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ 

             

2.1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİM SİSTEMİ 

2.1.1. Büyükşehir Belediye Yönetiminin Organları 

Büyükşehir belediye yönetiminin organları 5216 sayılı kanunun 3. maddesinde, 

Büyükşehir belediye meclisi, Büyükşehir belediye encümeni ve Büyükşehir belediye başkanı 

olarak sayılmıştır. 

 

2.1.1.1. Büyükşehir Belediye Meclisi 

Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir belediyesinin ve bazı hallerde ilçe 

belediyelerin karar organıdır. Büyükşehir belediye meclisinin oluşumu 2972 sayılı kanunla 

tespit edilmiştir. Buna göre Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehire dahil ilçe ve ilk kademe 

belediye meclis üye tam sayılarının beşte birinin toplamından oluşur. Yani her ilçe ve ilk 

kademe meclis üyesinin beşte biri alınarak oluşturulacak toplam sayı belediye meclisini 

oluşturur. Büyükşehir belediye meclisi üyeleri her ilçe ve ilk kademe belediyeleri için 

seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre başlayarak yeter sayıya kadar indirilerek 

tespit edilir. Görüldüğü gibi Büyükşehir belediye meclisi için ayrı bir seçim yapılmaz. Bu 

üyelerin aynı zamanda ilçe belediye meclisi üyelikleri devam etmektedir. Yedek üyelerin 

seçim usulü de yine aynı şekildedir. Büyükşehir belediye başkanı ile ilçe ve ilk kademe 

belediye başkanları, Büyükşehir belediye meclisinin doğal üyeleridir. 

İlçe ve ilk kademe belediye meclisi üyeliği veya Büyükşehir belediye meclis 

üyeliğinden herhangi birinin sona ermesi durumunda diğer meclisteki üyelik de düşer. 

Meclis üyeleri beş yıllık bir süre ile seçilirler. Büyükşehir belediye meclisi her ayın 

ikinci haftasında meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. 

Toplantı süreleri bütçe görüşmelerine rastlayan toplantı en çok beşer gündür. Meclis kendi 

belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu 

durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis 

başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle 

belde halkına duyurulur. 

Büyükşehir belediye meclisine belediye başkanı veya meclis başkan vekillerinden 

birisi başkanlık eder. Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanarak görüşme yapar. 
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Karar ise toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır ve bu karar her halükarda 

meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz (Gökçe- Bayrakçı , 2006:170-171). 

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, yedi gün 

içinde gerekçesini de yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de 

Büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 

kesinleşir. 

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idari 

yargıya başvurabilir. 

Kararların kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük 

mülki idare amirine gönderir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargı 

mercilerine başvurabilir. 

İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki 

kararları dayanak belgeleriyle birlikte Büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir 

belediye başkanı, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların 

yeniden görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında 

ısrar ederse karar kesinleşir. Kesinleşen kararlar yedi gün içinde Büyükşehir belediyesine 

gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, kesinleşen kararın iptali için yedi gün içinde idari 

yargı merciine başvurabilir (Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Md. 17) 

Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan 

imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde Büyükşehir belediye meclisi 

tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek 

kabul edildikten sonra Büyükşehir belediye başkanına gönderilir. 

 

2.1.1.2. Büyükşehir Belediye Encümeni 

Büyükşehir yönetiminin hem karar hem de danışma organı olan Büyükşehir belediye 

encümeni eski kanunda tamamı atama ile göreve gelmiş kişilerden oluşmakta iken yeni 

kanunda atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. 

5216 sayılı kanunun 16. maddesi uyarınca Büyükşehir belediye encümeni; belediye 

başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 

seçeceği beş üye iye biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye 
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başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının 

katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. 

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 ödenir. Encümen memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. 

 

2.1.1.3. Büyükşehir Belediye Başkanı 

Büyükşehir belediye yönetiminin yürütme organı olan Büyükşehir belediye başkanı, 

Büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye 

başkanı doğrudan doğruya Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan seçmenler tarafından beş 

yıl için seçilirler. Büyükşehir belediye başkanı diğer belediye başkanlarına kanunen verilen 

görevlerle yükümlü olup aynı zamanda ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin 

yürütülmesinde koordinasyonun sağlanmasından da sorumludur. 

Büyükşehir belediye başkan vekili, belediye kanunundaki usullere göre belirlenir. 

Ancak, Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları Büyükşehir belediye 

başkan vekili olamaz. 

Büyükşehir ve Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları 

görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev 

alamaz, profesyonel spor klüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

 

2.1.2. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

Kanun koyucu 5216 sayılı yasa ile Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve 

sorumluluklarını sayma yolu ile belirlemiştir. 

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları 5216 sayılı yasanın 7. 

maddesinde şu şekilde sayılmıştır. 

a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin 

stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarım ve bunlara uygun olarak bütçesini 

hazırlamak. 

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan 

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

yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun 

olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, 
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parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlanın aynen veya değiştirerek onaylamak ve 

uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 

içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarım yapmayan ilçe ve ilk kademe 

belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 

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

plânlarım ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 

775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 

Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek 

ve denetlemek. 

e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak. 

f) Büyükşehir ulaşım ana plânım yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve 

toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu 

üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve 

tarifelerini, zaman ve güzergahlarını 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. 

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollan 

yapmak, yaptırmak, bakın  ve onanınım sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak 

bu yerlere 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 işlerini gerçekleştirmek. 

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korumasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl 

depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların 

taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık 

yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna 

kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve 

bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, 
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işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunu için gerekli 

tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, 

toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak 

ve işletmek. 

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini 

yerine getirmek. 

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, 

işlettirmek veya ruhsat vermek. 

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 

yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek 

ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurtiçi 

ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı veya derece alan sporculara belediye mecli kararıyla 

ödül vermek. 

n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak; kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakamını/ 

onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. ': 

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 

p) Büyükşehir içindeki 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.  

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri 

kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda 

üretilen suları pazarlamak. 

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin 

ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 

işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
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u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve 

diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, 

gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerim yürütmek; patlayıcı ve 

yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve 

sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler 

yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, 

engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri 

yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 

kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek 

okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 

insandan tahliye etmek ve yıkmak. 

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. 

Bu noktada uygulamada yetki devriyle ilgili karşımıza çıkan iki somut örneği ele 

alacağız. 

İlk olarak 07/10/2006 tarihli Zaman Gazetesinin, ‘Sokak Hayvanları İki Belediyeyi 

Birbirine Düşürdü’ başlıklı haberi. Haber : ‘Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı 

Belediyesi arasında ilginç yetki devri yaşandı. Sadece sokak hayvanlarına ‘doğal yaşam 

merkezi’ yapmak için yetki isteyen Tepebaşı Belediyesi’ne Büyükşehir Belediyesi 

‘hayvanları koruma kanunu’yla ilgili tüm yetkilerini devretti. Buna tepki gösteren Tepebaşı 

Belediyesi, sadece bir merkez kurmak için izin istendiğini belirterek Büyükşehir Belediyesini 

sorumluluklarından kaçmakla suçladı.’ Şeklinde devam etmektedir. Görüldüğü üzere yetki 

devri konusunda farklı uygulamalar olabilmektedir. 

İkinci olarak ele alacağımız örnek Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu 

Belediyesi arasında dava konusu olan bir yetki devridir. Bu konuda Danıştay Altıncı Daire nin 

2007/6174 Esas 2007/8068 Karar No ile 25.12.2007 tarihinde oybirliği ile verdiği kararda 

şöyle denilmektedir. ‘Dosyanın incelenmesinden, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, 156 
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pafta, 13213 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan yapının 5216 sayılı Kanunun 7/z 

maddesi uyarınca  yıkımı için Büyükşehir belediye başkanlığına başvuruda bulunulduğu, 

anılan başvurunun 7. maddenin (z) bendinde yer alan bu görevin, 17.12.2006 günlü, 20 sayılı 

belediye meclisi kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredildiği belirtilerek 

reddedildiği anlaşılmaktadır.  

Bu durumda, 5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (z) bendinde yer alan görevlerin ilçe 

ve ilk kademe belediyesine devredileceğine ilişkin olarak kanunda bir hüküm 

bulunmadığından, İdare Mahkemesince belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle yeniden 

bir karar verilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle Konya 2. İdare Mahkemesinin 6.6.2007 günlü 

E:2006/3303,K:2007/944 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye 

gönderilmesine 25.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.’ 

Netice itibariyle Danıştay kararı da göz önüne alınırsa sadece 7. maddenin (c) bendine 

ilişkin Büyükşehir belediye meclisince bir yetki devri yapılabileceği diğer görevlere ilişkin bir 

yetki devrinin yapılamayacağı anlaşılmaktadır. 

5216 sayılı kanunun 8. ve 9. maddeleri “Altyapı hizmetleri ve ulaşım hizmetlerinin 

koordineli bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla Büyükşehir belediyelerine önemli görevler 

yüklemektedir. Büyükşehir belediyeleri bu hizmetleri kısaca Aykome ve Ukome adı verilen 

koordinasyon merkezleri marifetiyle yerine getirecektir. Şimdi kısaca bu koordinasyon 

merkezlerini tanıyalım. 

 

2.1.3. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri (AYKOME-UKOME) 

Bilindiği gibi, altyapı ve ulaşım koordinasyon merkezleri 5216 sayılı kanunla 

gündeme gelen kuruluşlar değildir. Bu yasa ile yürürlükten kaldırılan 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun “Hizmetlerin Dağılımı Esasları” başlıklı 7. 

maddesinde “Büyükşehir belediyeleri 6. maddenin (A) fıkrasında sayılan hizmetleri; mali ve 

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

ilçe belediyeleri arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. 

İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya bir kaçı mali külfeti kendilerince 

karşılanması ve talepte bulunmaları kaydıyla Büyükşehir belediye meclisinin kararına 

dayanarak ortaklaşa veya bizzat Büyükşehir belediyesince yapılabilir. 

Büyükşehir dahilindeki altyapı hizmetleri ile kara ve deniz yolu taşımacılığı 

hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir belediye başkanının 
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başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin 

katılacağı bir “Alt Yapı Koordinasyon Merkezi” ile bir “Ulaşım Koordinasyon Merkezi” 

kurulur” hükmü mevcuttu. Bu maddede sözü edilen yönetmelik ise, Büyükşehir Belediyeleri 

Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği adı altında hazırlanarak 15.04.1985 tarihli ve 

18726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle, bu kanunun 

uygulanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 03.08.2004 tarihli ve 81337 

(2004/19) sayılı genelge ile koordinasyon merkezleri ile ilgili olarak “Kanunla yetki ve görevleri 

yeniden düzenlenen Altyapı Koordinasyon merkezi ile Ulaşım Koordinasyon merkezi, 

çalışmalarına 5216 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak devam edecektir. Koordinasyon 

merkezleriyle ilgili yönetmelikler yayınlanıncaya kadar, 5216 sayılı kanunda hüküm bulunmayan 

durumlarda mevcut Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliğinin bu 

kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır” şeklinde açıklama yapılmıştır. 

Yani bu koordinasyon merkezleri 5216 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir. 5216 

sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca Büyükşehir içindeki içme suyu ve kanalizasyon projeleri, 

elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu tv bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, hafif 

raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısında ve enerji besleme projeleri vb. raylı toplu 

taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamaları gibi altyapı hizmetlerinin Karayolları, 

Demiryolları, DSİ ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülmesi 

amacıyla Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 

yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin 

katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulacaktır. 

Yine, kanunun 9.maddesine göre, Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve 

demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi 

amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendireceği kişinin başkanlığında, 

yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım 

koordinasyon merkezi kurulacaktır. 

Kanunun yukarıdaki maddelerinde sözü edilen yönetmelik İçişleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanarak 15.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ancak kanunun yayımından yaklaşık 2 yıl sonra çıkarılan bu yönetmelik yürürlüğe 

girmeden önce, alt yapı konusunda olmasa da ulaşım koordinasyon merkezleri hususunda çok 

sayıda şikayet gelmiştir (Zülüflü, 2006) 
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2.1.3.1. AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi)  

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon  Merkezleri Yönetmeliği 15.06.2006 Tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre; büyükşehir belediye 

başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında aşağıda gösterilen kurum ve kuruluş 

temsilcilerinin katılımından meydana gelecektir.  

a) Büyükşehir belediyesi fen işleri dairesi başkanı ile Büyükşehir belediye başkanının 

belediye ve işletmeleri ile bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde 

görevlendireceği 10 kişi. 

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi 

c) Kara Yolları Müdürlüğü temsilcisi 

ç) Devlet Su İşleri Müdürlüğü temsilcisi 

d) Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisi 

e) T.C. D.D.Y. Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

f) TEDAŞ temsilcisi 

g) TEİAŞ temsilcisi 

ğ) Şehir İçi Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi 

h) Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi 

ı) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara Büyükşehir ilçe ve ilk 

kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri üye. 

i) Belediye alt yapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve belediye 

tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisi. 

Aykome toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kuruluş niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerdeki üst kuruluşun temsilcileri oy 

hakkı olmadan görüş almak üzere toplantılara davet edilebilecektir. 

Büyükşehir belediyesinin diğer birim başkanları ve AYKOME’de yeri olmayan kamu 

kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, ilgili vakıf ve dernek temsilcilerinin görev alanlarına 

giren konularda, oy hakkı olmadan, görüş alınmak üzere toplantılara davet edilebilecektir. 

Görüldüğü gibi yönetmelik ve AYKOME’de yer alacam kurum ve kuruluşlar tek tek 

sayılmıştır. 

AYKOME’nin bütçesi, Büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alacaktır. Ayrıca 

belediye diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt 
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yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak 

tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilecek ve bu gelirler amacının dışında 

harcanmayacaktır. 

Bu düzenlemeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununa uygun olarak 

yapılmıştır. 

 

2.1.3.2. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 

Ulaşım Koordinasyon merkezi: Büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği 

kişinin başkanlığında; 

- Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve 

işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla 

on kişinin, 

- Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin 

- Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin 

- Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin 

- Sınırları içerisinde deniz bulunan Büyükşehirlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 

Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisinin 

- Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin 

- Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin 

- Kamu Ulaştırma Genel Müdürlüğü temsilcisinin 

- Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin 

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin 

- Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyenin yetki alanı içerisinde oluşan ve o 

belediyenin sınırları içerisinde başlayıp, biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye 

başkanları veya görevlendireceği bir üyenin, katılımından oluşacaktır. 

Ukome toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurum niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy 

hakkı olmadan görüş alınmak üzere davet edilecektir. 

Büyükşehir belediyesinin diğer birim başkanları ile UKOME’de yer almayan kamu 

kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, ilgili vakıf ve dernek temsilcilerinin görev alanlarına 

giren konularda oy hakkı olmadan görüş alınmak üzere toplantılara davet edilebilecektir. 
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5216 sayılı kanunun 9. maddesi ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonu 

yetkileri ulaşım koordinasyon merkezine devredildiğinden, 2918 sayılı kanun ve bu kanuna 

göre çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile il trafik komisyonunun görevleri arasında 

sayılan görevler de bu yönetmelik ile UKOME’lerin görevleri arasında sayılmıştır. 

Yönetmeliğin 28. maddesi ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu 

taşıma araçlarının tesis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, 

esas ve devir ücretleri UKOME tarafından tespit edilecektir. 

 

2.1.3.3. Ortak Konular  

AYKOME ve UKOME temsilcileri, yönetmelikte sayılan görevleri yapmak üzere 

büyükşehir belediye başkanının veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında önceden 

kararlaştırılan tarih ve yerde en geç bir hafta içinde toplanacaktır. 

Aykome ve Ukome’lerin sekretarya hizmetleri Büyükşehir belediye başkanlığı 

bünyesinde bu amaçla oluşturulacak altyapı koordinasyon komisyonu birimi tarafından 

yürütülecektir. Yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre birimler yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde oluşturulacaktır. Yönetmelik yayım tarihi olan 

15.06.2006 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre 15.09.2006 tarihine kadar bu birimlerin 

kurulması gerekmektedir. 

Aykome ve Ukome tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, 

Büyükşehir belediyesi, Büyükşehir dahilindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, Büyükşehir 

belediye sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için 

bağlayıcıdır. 

Son olarak, Aykome ve Ukome’nin işlerini yürütmek üzere oluşturulacak birimlerde, 

Büyükşehir belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, 

etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici olarak uzman 

personel görevlendirilebilecektir. 

 

2.2. BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ 

Merkez belediyesinin sınırları içinde birden çok ilçe bulunan yerlerde, büyükşehir 

belediye meclislerinin yanı sıra ilçe belediye meclislerinin seçilmesi ve her biri için 

seçilebilecek birer belediye başkanıyla birlikte anakent yönetimlerinin oluşturulması 

kararlaştırılmıştır. İkinci olarak da 1994 Mart’ında çıkarılan 195 sayılı KHK ile anakent 
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yönetimlerinin organları, görevleri, gelir kaynakları, örgütlenmeleri ve çalışma yöntemleri 

düzenlenmiştir. Bu yasa gücündeki kararnamelerin yerini Temmuz 1984’de 3030 sayılı yasa 

almıştır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu 

açısından Görev Paylaşımının Aksayan Yönleri: 

On yıllık uygulama büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve 

yetki paylaşımından önemli aksamaların bulunduğunu göstermiştir. Her düzeydeki seçilmiş 

ve atanmış yöneticiler, büyükşehirlerdeki yerel kamu hizmetlerinin görülmesinde yer yer 

boşluklar ve iç içe girmeler olduğunu belirtmekten geri kalmamışlardır. Bununla birlikte bu 

konu, yeterli sayıda, nitelikte ve kapsamda bilimsel araştırmalara konu olmaktan uzaktır. 

Büyükşehirlerdeki yerel kamu hizmetlerinin yerine getirilmesindeki aksaklıkları doğrudan ya 

da dolaylı olarak etkileyen etmenlere, kimi parçacıl araştırma ve inceleme yazarlarına 

dayanarak değinmekte yarar vardır.(Geray vd., 1995:9-11) 

a) Sistem, anakent belediyelerinin hizmet alanını, ilçe belediyelerinin hizmet alanları 

toplamı olarak öngörmüştür. Nitekim, ilçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin anakent 

belediyesi içinde kalan bölümlerinin sınırlarıdır. Özellikle planlama gereksinimleri açısından 

bu durum çok büyük tıkanıklıklara yol açmaktadır. 

İlçe belediyelerinin büyüklüklerinin birbirinden çok farklı olması yalnız yürütme 

katılım açısından değil; hizmet verimliliği açısında da sakıncalar yaratmaktadır. 

b) Modelin uygulanmaya başlanmasından iki yıl sonra yapılan bir araştırmada (Keleş,  

1988:44) uygulamada karşılaşılan sorunlardan önemli bir bölümünün (% 47.7) büyükşehir ve 

ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının açık olmamasından kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Bu durum bugün de sürmektedir. Aynı araştırmanın bulgularına göre, ilçe 

belediyelerinin yetkilerini artırmak gerektiğini düşünenler çoğunluktadır (% 52.7). Bunun 

gibi, uygulama yönetmeliğinde yasaya aykırı hükümlerin yer alması sürekli yakınmalara yol 

açmıştır. Örneğin; büyükşehir belediye başkanlarına, yönetmelik (md.42) meclis kararlarını 

(büyükşehir ve ilçe) olduğu gibi ya da değişiklik yaparak onaylamak yetkisi vermiştir ki, 

değiştirerek onaylamak yasaya aykırıdır. 

c) TBD. İle Konrad Adenaur Vakfı’nın birlikte 27 Şubat 1992’de düzenledikleri 

Büyükşehirlerin Kuruluş Sınırları konulu yuvarlak masa toplantısında, bazı uzmanlar ve 

başkanlar, görev paylaşımının aksayan yönlerine dikkat çekmişlerdir. Bunların başında, 

yolların yapım, bakım ve onarımı gelmektedir. 12 m’den daha geniş yolların anakent 
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belediyesine, küçük olanların yapımının ise ilçe belediyelere bırakılmış olmasının, hizmetin 

bütünlüğünü bozduğu, hizmetin ilçenin yönetsel sınırları içindeki bölümüne anakent 

belediyesinin karıştırılmaması gerektiği öne sürülmüştür. 

Kentin “Kesinlikle bölünmeyecek, parçalanmayacak bir bütün olduğu. Bir kentin yol 

sisteminin, 7 m.’lik yollar, 5 m’lik yollar, 12 m’lik yollar diye ayrılmasının ve sorumluluk 

ayrı ayrı birimlere yüklenmesinin” yanlış olduğu savunulmuştur. 

d) Büyük kentlerin yönetimine ilişkin olarak hazırlattırılan bir raporda, büyükşehir 

belediyesinin sınırları içinde ilçe belediyelerinin “komşu alanları” olamayacağına değinilerek, 

planlama açısından bunun yarattığı sakınca vurgulanmıştır. İlçe belediyelerin plan yapmadığı, 

ya da yapmayı geciktirdiği alanlarda, büyükşehir belediyesinin de plan yapmaması 

durumunda, planlama boşluklarının doğduğu dile getirilmiştir. Raporda ayrıca, nazım plan ile 

uygulama planının ve parselizasyon planlarının birbirinin ayrılmaz parçası olduğuna dikkat 

çekilerek, bunların tek elden büyükşehir belediyesince yürütülmesi önerilmiştir. 

Bu çerçevede raporda, büyükşehirlerin komşu alanları içindeki belde belediyelerinin 

de nazım planların uygulanması ve küçük paylaşım açılarından sorun yarattığı 

belirtilmektedir. Bu gibi yerlerin büyükşehir belediye sınırları içerisine alınmasıyla sorunun 

çözülebileceğine dikkat çekilmektedir. 

e) Büyükşehirlerde görev paylaşımındaki eksiklik DPT’ce yakında yayımlanan iki 

çalışmada da dile getirilmiştir (Yücel,1994 ve DPT,1994). Bu çalışmaların birinde, ilçe 

belediyelerinin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemiş ve yalnız 1580 sayılı yasaya 

gönderme yapılmış olmasının görev çalışmalarının arttırdığına, neredeyse görevsiz kalan ilçe 

belediyelerinin “kendilerine iş bulmak” amacıyla “imar konularına el attıkları” gözlemi 

yapılmıştır (Yücel, 1994:34). 

İkinci bir çalışma ise 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel Uzmanlık Raporudur.. Bunda 

da yetki karmaşasının 3030 sayılı yasadan kaynaklandığı; büyükşehir belediyeleri ile ilçe 

belediyelerinin hizmetleri, niteliklere göre bölüştürülmeleri gereğinden söz edilmektedir 

(DPT, 1994:114-116). 

e) İçişleri Bakanlığının 1992 yılında hazırladığı ve 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimine ilişkin Yasa’da değişiklik yapılmasını öngören tasarıda 10 yıla 

yaklaşan uygulama sırasında “Büyükşehir belediyesi” ilçe belediyesinin sorumlu olması 

gereken alanlara müdahale ederken bazı ilçe belediyeleri de Büyükşehir belediyesinin yerine 

getirmesi gereken sorumlulukları tartışma konusu haline getirmiştir” değerlendirmesi 
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yapılmıştır. Bu nedenle de sisteme esas olan ilkenin açıkça belirtilmesinin gerekli olduğuna 

yer verilmiştir. “Büyükşehir belediyelerinde Büyükşehir belediyesinin kentin bütününe 

yönelik ve tümünü kapsayan çalışmaların ve altyapı yatırımlarının yapım ve bakımı ile 

sorumlu olması, ilçe ve semt belediyelerinin ise belde sınırları içinde oturanların günlük 

yaşamını kolaylaştıracak iş ve hizmetleri yürütmesi temel ilkedir”. 

f) Bu ilkenin gereğini yerine getirmek üzere, imar ve planlama görevinin bölünmekte 

olduğu dikkat çekmektedir. Şöyle ki tasarıda, çevre düzeni ve nazım imar planı yapmak 

yetkisi büyükşehir belediyesine ve bunlara dayalı olarak, ilçe ve semt belediyelerinin de 

kentsel gelişme planlarının yapmak, imar ve ıslah uygulama planlarını yapma, bunlarla ilgili 

uygulamayı izlemek, denetlemek, izin belgelerini vermek yetkisi de ikinci basamaktaki 

belediyelere verilmiştir. Bununla birlikte büyükşehir belediyesi, alt basamaktaki belediyelerin 

imar uygulamalarını denetlemek ve uyuşmazlık durumunda son sözü söylemek yetkisine 

sahip olacaktır. Ama büyükşehir belediyeleri ile ilçe ve semt belediyeleri arasında kent 

imarına ilişkin olarak çıkarılan anlaşmazlıkların çözümü için, alt basamaktaki belediyeler, 

büyükşehir belediye meclisinin kararlarına karşın her zaman yönetsel yargıya 

başvurabileceklerdir. 

g) Büyükşehir modelinin işleyişinin 1980’li yılların sonlarında bir değerlendirmeye 

konu yapan bir çalışmada da “İlçe içinde başlayıp biten işlerin sorumluluğunun ilçe 

belediyelere devredilmesi” gereği vurgulanmaktadır. 

h) Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ayrımının sınırlarının 

açıkça belirtilmemiş olmaması nedeniyle,  büyükşehir belediyesinin, siyasal yönden yararlı 

gördüğü durumlarda ilçe belediyelerinin görev alanlarına karışabilme esnekliğine sahip 

bulunduğuna işaret edilmektedir. Görev paylaşımındaki tüzel belirsizliğin giderilmesi 

durumunda bile sistemin çalışmasının büyükşehir belediye başkanının iyi niyetine bırakılmış 

olan gayrı resmi durumu düzeltmenin zaman alacağına da aynı kaynakta yer verilmiştir. 

 

2.3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE MALİ YAPI 

2.3.1. Belediye Mevzuatında Mali Hükümler 

1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu’nun yerini alan 03.07.2005 tarih 5393 Sayılı 

Belediye Yasası’nın 59. Maddesinde belediyenin gelirleri dokuz başlık olarak sayılmış, 60. 

Maddesinde ise giderlerine yer verilmiştir. Yine belediye gelirleri arasında yer vereceğimiz 

borçlanma hükümleri 68. Maddede yer almıştır. 1984 tarihli 3030 sayılı Büyükşehir Belediye 
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Kanunun yerini alan 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanununun ise 23. maddesinde Büyükşehir belediyesinin gelirlerini saymış 24. maddesinde 

ise Büyükşehir belediyesinin giderleri sıralanmıştır.  

Belediyelerin öz gelirleri olarak nitelendirdiğimiz belediye vergileri ile belediye 

harçlarını kapsayan yasal düzenlemeleri ise 1981 tarihli 2464 Sayılı belediye Gelirleri 

Kanunu ile 1970 tarihli Emlak Vergisi Kanunu’nda görmekteyiz. Şu anda yasa tasarısı 

halinde bulunan ve zaman zaman gündeme getirilen yeni belediye gelirleri yasa tasarısına 

ileride değineceğiz. Halen Yürürlükte bulunan 2464 Sayılı yasada belediye gelirleri dört 

kısımda ele alınmıştır. Bunlar belediye vergileri, belediye harçları harcamalara katılma payı 

ve dördüncü olarak da paylar, ücretler, sosyal amaçlı yardımlardır. 

Bütçe uygulamalarında ise gelir türü başlığı altında vergi gelirleri, vergi dışı gelirler, 

özel yardım ve fonlar olmak üzere üç ana tür gelirden bahsedilmektedir. Giderler için ise cari, 

yatırım ve transfer harcamaları olarak yine üçlü bir ayırım söz konusudur. 

            

2.3.2. Büyükşehir Belediye Gelirleri 

Yerel yönetimler kendilerine yasalarla ayrılmış olan görevleri yerine getirebilmek için 

yeterli mali kaynaklara sahip olmak zorundadır. Bu kaynakların bulunması ve merkezi 

yönetimlerle yerel yönetimlerle bölüştürülmesi yönünden yeryüzünde başlıca iki sistemin 

bulunduğu söylenebilir. Birinci sistem yerel yönetimlerin mali yönden merkeze bağımlılığı 

ikincisi de bağımsızlığıdır. Bu nedenle birinci sistemin adına bağımlılık ikincisinin adına ise 

bağımsızlık sistemi denilmektedir. Bağımlılık sisteminde yerel yönetimlerin özel kaynaklı 

vergileri bulunmakla birlikte bazı vergiler merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında 

ortaklaşa kullanılır. Bağımsızlık sisteminde ise yerel yönetimlerin tümüyle bağımsız ve kendi 

başına kullanabilecekleri gelir kaynakları vardır.(Keleş,1987: 63) 

Ancak bağımsızlık sistemi dünyada saf olarak uygulanamamaktadır. Gelir 

kaynaklarının dağıtılmasında ya da paylaşımında yerel yönetimler hiçbir ülkede tam bağımsız 

değildirler.(Çınar, 2007:7) Aynı kaynaklardan devletle yerel yönetimlerin birlikte 

yararlanması demek olan bağımsızlık sistemi Türkiye’de geçerli olmuştur.(Keleş ve 

Yavuz,1983:182)  

Ülkemizde 1981 yılında yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası dağınık 

bir durum arz eden belediye gelirlerini bir araya getirmiştir.  Yasa çok sayıda verimsiz gelir 
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kaynakları yerine daha az sayıda verimli kaynakların belediyeler bırakılması tercihini 

yapmıştır.(Keleş,1987: 75) 

10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanununda  23. 

madde de Büyükşehir belediyesinin gelirleri şu şekilde sıralanmıştır. 

a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe ve ilk kademe 

belediyelerine verilen paylardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranlar içinde 

ayrılacak İller Bankası tarafından gönderilecek pay. 

b) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 

toplamı üzerinden Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanıp, ertesi ayın sonuna kadar ilgili 

Büyükşehir belediyesine ayrılacak %5 pay. 

c) 2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre Büyükşehir 

belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde dilen Eğlence 

Vergisinin %20 si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, %30’u 

nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe ve ilk kademe belediyelerine ayrıldıktan sonra 

kalan %50 si.  

d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi resim ve 

harçları. 

e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara 

cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve 

bakım ücretleri.  

f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde 

edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50 sinden sonra 

kalan %50 si. 

g) Hizmetlerin Büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı 

Belediye gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon 

harcamalarına katılma payları. 

h) Kira, faiz ve ceza gelirleri. 

i) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. 

j) Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık 

sonucu aktarılacak gelirler. 
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k) Büyükşehir belediyesi iktisadi teşebbüslerinin safi hasılatından Büyükşehir belediye 

meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. 

l) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri. 

m) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. 

n) Şartlı ve şartsız bağışlar. 

o) Diğer gelirler. 

Bakanlar Kurulu birinci fıkranın (b) bendindeki %5 pay oranını iki katına kadar 

artırmaya veya kanuni haddine indirmeye yetkilidir. Bu payın %75 i bu tutardan düşülerek 

doğrudan ilgili belediye hesabına kalan %25 i ide Büyükşehir belediyelerine nüfuslarına göre 

dağıtılır. Hesaplama ve dağıtım işlemleri Maliye bakanlığınca yapılır. 

Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe ve ilk kademe  belediyeleri; tahsil 

ettikleri vergiler ve benzeri mali yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile 

su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya 

bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin 

genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. 

Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmini ile ilgili olarak 

Büyükşehir belediye başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk 

kademe belediyeleri hesabına yapılacak her  türlü aktarmaları zamanında yapmayan 

Büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri ve saymanları hakkında da 

uygulanır.  

03.07.2005’de kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Yasasında belediye gelirleri ise 59. 

Maddede şu şekilde sıralanmıştır. 

 a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. 

 b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. 

 c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler. 

 e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 

karşılığı ücretler. 

f) Faiz ve ceza gelirleri. 

g) Bağışlar. 
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h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. 

i) Diğer gelirler. 

Rakamsal olarak belediye gelirlerinin bütçemiz içinde yerini ifade etmek istersek 

örneğin 2005 Yılı Kesin Hesap yasasında Türkiye’deki  toplam gelirlerin 135.756.182.408,81  

YTL olduğunu,  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de  2005 yılında 3225 belediyenin 

gelirlerinin 23.705.096.145 YTL gerçekleştiği ve bu tutarın % 59’unun vergi gelirleri, % 

35’inin vergi dışı gelirleri, % 6’sının ise yardım ve fonlardan oluştuğunu 

söyleyebiliriz.(TÜİK,2006)   

Belediyelerin öz geliri olarak nitelendirilen belediye vergileri ve belediye harçları 

Türk bütçe sisteminde vergi gelirleri içinde sayılırken harcamalara katılma payı ise vergi dışı 

gelirler arasında yer almıştır. Belediye gelirlerini bütçe sistematiği içinde ele aldığımızda 

demin belirttiğimiz belediye vergileri ve harçlarına ilave olarak genel bütçe tahsilatından 

alınan paylardan bahsedebiliriz. Bu gelir türü hakkında bilgi vermeden önce konuyla ilgili 

Mali Tevzin kavramını açıklamak yararlı olacaktır. 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerde başlıca iki yön vardır. 

Birincisi hizmetin bölüşümü ikincisi ise gelirlerin bölüşümüdür. Görevlerin ve gelirlerin 

bölüştürülmesinde bazı kurallara uyulmasında zorunluluk vardır. Bu kuralların tümünün adına 

mali denkleştirme eski adıyla mali tevzin ya da akçal denkleştirme 

denilmektedir.(Keleş,1987:65)  

Mali denkleştirme merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında hem kamu 

hizmetleriyle görevlerinin, hem de gelir kaynaklarının dengeli ve adaletli bir biçimde 

bölüştürülmesini anlatmaktadır.(Keleş,1987: 65) Akçal denkleştirme yoluyla yerel 

yönetimlerin serbetçe kullanabilecekleri, toplayabilecekleri kimi kaynakların onlara 

bırakılmasını sağlanarak yerel özerkliğin bir boyutu olan akçal özerkliğin gerçekleşmesine 

önemli bir katkı sağlanır.(Geray,1993:20)   

Bu noktada iki kavrama yer vermek gerekir. Bunlardan biri mali desantralizasyon  

diğeri ise mali federalizm. 

Mali desantralizasyon, yerel yönetimlere sorumluluklarına uygun gelirler 

sağlanmasını; gelir sağlamanın merkezden yerele “gelir dağıtımı” sistemine göre yapılmasını 

öngörür. Bunun somut görünüşü, merkezi yönetim (Maliye Bakanlığı saymanlıkları) 

tarafından toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin parlamentoca verilecek kararla %10, 50, 

60’ının yerel yönetimlere dağıtılmasıdır. 
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Mali federalizm ise, yerel yönetimlere sorumluluklarına uygun gelir kaynakları 

sağlanmasını; yerel yönetimlere kendi gelir kaynaklarını oluşturma yetkisi vermeyi esas 

sayar. Bu esas nedeniyle mali federalizm “gelir (kaynağı) paylaşımı” sistemidir. Bunun en 

gelişkin somut görünüşü, sistemin vergi türlerini (gelir kaynaklarını) paylaşma esasına 

dayandırılmasıdır. Her yönetsel kademenin kendine ait, özerk/bağımsız bir gelir kaynağı ve 

bu kaynak üstünde tam tasarruf yetkisi vardır 

Gelirin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında dağıtımı konusunda Türkiye’de 

pay ayırma sistemi kullanılmaktadır. Pay ayırma vergilerin merkezi yönetim tarafından 

toplanması ve bu toplamdan yerel yönetimlere belli bir yüzde üzerinden pay 

ayrılmasıdır.(Güler ve Çınar,2004: 65) Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir kaynakları önemli 

ölçüde merkezi yönetim tarafından belirlenmekte ve finanse edilmektedir. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere pay verilmesine ilişkin esas ve 

usuller temel olarak 02.02.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 

Bütçe Vergi gelirlerinden Pay Verilmesine ilişkin yasada düzenlenmiştir. Bu kanuna göre şu 

anda Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere % 6 oranında il özel idarelerine % 1.12 pay 

hesaplanmaktadır. Maliye Bakanlığınca merkezde hesaplanan bu paylar ilgili olduğu ayı takip 

eden ay sonuna kadar İller Bankasına aktarılmakta İller Bankası da bu payların dağıtımını 

yapmaktadır. Yine bu kanun Maliye Bakanlığı’na belediyelerin bütçe gelirlerinden alacakları 

bu paylardan hazineye olan borçlarına karşılık % 25, vergi dairelerine olan borçlarına karşılık 

olarak  %25 olmak üzere % 50’ye kadar kesinti yapabilmekte eğer ilgili birimin SSK’ya da 

borcu var ise kesinti toplamı % 50’yi de geçebilmektedir (Kerimoğlu ve Yılmaz,2005: 38). 

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinden ayrılan bu payların kullanımı konusunda 

belediyeler tam bir serbestiye sahiptir. Dolayısıyla bu yardımlar yerel yönetimlerin mali 

özerkliliğini sınırlandırmamaktadır(Kerimoğlu ve Yılmaz,2005:39). 

2380 Sayılı kanunla %1.5 olarak belirlenen tahsilat payı 1984’de %7.15’e  1985 de 

8.15 ‘e çıkarılmış 1986-1993 yılları arasında ise %8.55  olarak uygulanmış 1994 krizi sonrası 

%7.55’e geri çıkarılmış 1995 yılı için bütçe kanunu ile öngörülen oran Anayasa Mahkemesi 

kararı ile iptal edilince kanunda yer alan %9.25’lik oran 2001 yılına kadar uygulanmıştır. Son 

beş yıldır ise bu oran %6 olarak uygulanmaktadır(Kerimoğlu ve Yılmaz,2005: 46). 

1929’lardan 1980’lere kadar belediye gelirlerinin %35’i devlet gelirlerinden belediye 

gelirlerine aktarılan paylardan oluşmuştur.(Güler,1998,148) Türkiye’de genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyeye ayrılan payların, belediyelerin toplam gelirleri 

içindeki dağılımına 1994-2003 yılları arasındaki bir süreçle baktığımızda%44 ile %54 
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arasında seyrettiğini gözlemliyoruz.(Kerimoğlu ve Yılmaz,2005: 46) Yani ülke genelinde 

belediye toplam gelirlerinin yarısı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından ayrılan 

paylardan oluşmaktadır(Güler ve Çınar,2004:77). 

Avrupa konseyi ülkelerini kapsayan rakamlar 1990’lı yılların ortasında bu ülkelerin 

yerel yönetim gelirleri içinde merkezden transfer payları ortalamasının %49 olduğunu 

göstermektedir. Buna göre Türkiye bu genel ortalamaya uygun bir oran sergilemektedir 

(Güler ve Çınar,2004: 61). 

2005 yılı verilerine göre 23.705.096.145 YTL olan belediye gelirleri içerisinde 

%59’unun vergi dışı gelirlerden oluştuğunu söylemiştik. Bu %59’luk rakama isabet eden 

14.008.442.414 YTL’nin ise 10.296.329.658 YTL’lik kısmını genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilatından alınan paylar oluşturmaktadır (TÜİK,2006).  

Belediyelerin gelirlerini artırmak 1937 Birinci Bayar hükümetinden buyana tüm 

hükümet programlarında yer alan ama bir türlü ulaşılamayan bir hedef olmuştur.(Güler,1998: 

47) Bu duruma örnek olarak 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas 

Komisyonu Raporunda belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplam paylarının 

artırılması gerektiği ifade edilmiş ancak günümüze kadar bu önerinin dikkate alınmamış 

olduğu görülmektedir (DPT,2001:49). 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan paylar konusundan sonra yine vergi gelirleri 

içerisinde yer alan belediye vergileri ve belediye harçlarına baktığımızda Türkiye’de belediye 

vergileri tüm bütçe gelirleri içerisinde ortalama %8.6 oranında yer tutarken  harç gelirlerinin  

%3 pay aldığını görmekteyiz. Belediye vergileri toplam bütçe gelirleri arasında %5-15 

arasında harçlar ise %2-4 arasında dalgalanmaktadır. Vergi türleri toplam bütçe içinde değil 

belediye vergileri içinde değerlendirildiğinde Emlak Vergisi belediye vergilerinin %60’ını 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi %20’sini Çevre Temizlik Vergisi %15’ini 

oluşturmaktadır.(Güler ve Çınar,2004: 98-99) 

Belediyelerin topladığı vergiler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda ve 1319 

Sayılı Emlak Vergisi kanununda düzenlenmiştir. 

Emlak ve Arazi Vergileri: Türkiye sınırları içinde bulunan bütün binalar ile arsa ve 

araziler emlak vergisinin konusuna girmektedir. Verginin oranı meskenlerde vergi değerinin 

binde biri diğer binalarda binde ikisidir. Bu oran büyükşehirlerde %100 artırımlı 

uygulanmaktadır. Arazi vergisinin oranı ise binde bir arsalarda ise bu oran binde üç olarak 

uygulanmaktadır.  
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Yeni Belediye Kanunu ile getirilen bir düzenleme ile emlak vergilerinden büyükşehir 

belediyelerine ve il özel idarelerine pay aktarılmasına son verilmiştir.  

Belediyelerin gelirleri arasında yer alan diğer vergileri sıralayacak olursak bunlar; ilan 

ve reklam vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası 

vergisi, çevre temizlik vergisidir. 

Öz gelirlerin ikinci kalemi olan belediye harçlarının is tüm belediye gelirleri içerisinde 

%2 ile % 4 arasında bir yer kapladığını daha önce belirtmiştik. Bu gelir türü içerisinde işgal 

harcı, imar ile ilgili harçlar ve bina inşaat harcının bütün harçlar arasındaki ağırlığı %75’e 

erişmektedir.(Güler ve Çınar,2004:106) 

Bu harç türleri ise Belediye gelirleri Kanunu’nun ikinci kısmında yer aldığı şekliyle 

şunlardır. İşgal Harcı, Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı, Kaynak Suları harcı, Tellallık 

Harcı , Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı,Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, Bina 

İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri Açma İzni harcı, Muayene 

ruhsat ve rapor harcı,sağlık belgesi harcı. 

 

2.3.3. Yeni Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı  

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma kapsamında yapılan çalışmalardan biri olan İl 

Özel İdaresi ve belediye Gelirleri Yasa tasarısı taslağı 8 kesim 94 madde ve 6 geçici 

maddeden oluşmaktadır. Taslak daha önce emlak Vergisi yasası, Belediye ve İl Özel 

idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi hakkındaki yasa ve Belediye 

Gelirleri yasasını kaldırmakta, belediye ve il özel idarelerinin gelirlere ilişkin düzenlemeleri 

tek yasa altında toplamaktadır. 

Tasarının genel gerekçesinde ‘’mahalli idarelerin milli gelirden aldıkları pay, öz 

gelirlerinin toplam gelirlerine oranı ve yerel harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki 

payı gibi ölçütler mahalli idare özerkliği ile doğru orantılıdır.’’ Denilmektedir. Ancak mahalli 

idarelerin öz gelirlerinin toplam gelirleri içindeki yüksekliği her zaman doğru orantılı 

olmayabilir. Toplam gelirleri içinde öz gelirleri yüksek olmasına rağmen çeşitli nedenlerle 

özerk olmayan çok sayıda yerel yönetim örneği verilebilir.  

Tasarının genel gerekçesinde yer alan bir başka dikkat çekici unsur yerel yönetimlerin 

mali özerkliği ile ilgili yaklaşımdır. Tasarıda “Mali özerklik mahalli idare özerkliğinin önemli 

bir parçasıdır ve mahalli idarelerin ayrı mal varlığına, bütçeye, gelir kaynaklarına ve bağımsız 

harcama yetkilerine sahip olmasını öngörür. Bu çerçevede mahalli idarelerin yerel vergi 
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koyması, kaldırması veya merkezi idare tarafından konulan yerel vergilerin oran ve 

matrahlarında değişiklik yapabilmesi, bu vergileri toplayabilmesi mali özerkliğin önemli 

sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır.” Denilmektedir.  Burada söylenen anlayışa göre mahalli 

idarelerin yerel vergi koyması veya kaldırması mali özerkliğin önemli sonucudur. Ancak bu 

yapılanmanın üniter devlet yapısından çok federal devlet yapısına uygun bir söylem olduğu 

yönünde eleştirilere neden olmaktadır.  

Bu yasanın ilk defa 2005 yılında kamuoyu ile paylaşıldığına dikkatinizi çekerek Vergi 

koyma ve kaldırma işleminin sadece Ulusal Meclis’in yetkisi dahilinde olduğu bilindiği halde 

tasarı genel gerekçesinde mahalli idarelerin yerel vergi koyması, oran ve matrahlarında 

değişiklik yapabilmesinden bahsedilmesi iki yıl önceden bu yönde  ileride  yapılacak bir 

Anayasa değişikliğinin habercisi olmuştur. Nitekim önce de bahsettiğimiz gibi yeni anayasa 

taslağında  Bakanlar Kurulu yanında Mahalli idarelerin seçilmiş organlarına da matrah ve 

oranlarda değişiklik yapabilme yetkisi verilmektedir. 

Şu anki anayasanın 73. maddesine göre vergi koymak ve kaldırmak ancak yasayla 

yapılabilecek bir uygulamadır. Ayrıca kanunlar içinde belirlenen sınırla içinde kalmak şartıyla 

miktar ve oranları belirleme yetkisi de sadece Bakanlar Kurulu’na tanınmış bir yetkidir. 

Tasarının genel gerekçesinde ‘’ülkemizde nüfus gibi tek bir ölçüte dayalı olarak 

gerçekleştirilen transfer sistemi basit, objektif, istikrarlı ve öngörülebilir olmasına rağmen 

mahalli idare harcamaları ile ödenen vergiler arasında yeterli bağ kuramadığından’’ 

bahsedilmektedir. Kaynak dağılımından daha çok pay almayı amaçlayan belediyelerin Nüfus 

Sayımını bile geçersiz kılacak girişimlerde bulunduğu hepimizce bilinmektedir. Bu noktada 

yeni belediye gelirleri yasa taslağına ara vererek yine yürürlüğe girmeyen 15.07.2004 tarihli 

5227 sayılı Kamu Yönetiminin temel ilkeleri ve yeniden yapılandırılması hakkında 

kanunundan bahsetmek istiyorum. 

Bu yasanın yürürlüğe girmesi halinde kaynak dağılımının nasıl olacağına ilişkin olarak 

yapılan çalışmalarda kamu kaynaklarının büyük bir bölümünün yerel yönetimlerce 

harcanacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün kabaca ulusal kamu gelirinin % 16’sını 

kullanan yerel yönetimlerin payı, bu yasanın yeniden çıkarılması  halinde % 40 a çıkacaktır 

.Bu kaynağın il özel idareleriyle belediyeler arasında olduğu kadar, kamu kaynaklarının iller 

ve belediyeler itibarıyla dağıtımının da  büyük sorunlar yaratacağı söylenmektedir. 

(TESEV,2004: 24) 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu yürürlüğe girdiğinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek 

usul ve esaslara göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
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Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sosyal  Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile taşradaki 

taşınır ve taşınmaz mallarının, alacak ve borçlarının, bütçe ödeneklerinin, kadro ve 

personelinin il özel idarelerine, belediyelere ve kısmen de üniversitelere devredilmesi 

öngörülmektedir.  (Arslan, 2004:4) 

Bu Tasarı’nın yerel yönetimleri en çok ilgilendiren maddesi ise, mali kaynak 

dağılımına ilişkin 10. madde olmuştur. Bu maddede öteden beri kaynak sıkıntısı çeken yerel 

yönetimler için, rahatlama sağlayacak hükümler getirdiği söylenmektedir. Buna göre,yerel 

yönetimlerin mali durumlarını düzeltmesi beklenen hükümler şunlardır: 

1. Yerel yönetimlere yetki, görev ve sorumluluklarıyla orantılı gelir kaynakları 

sağlanır. 

2. Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından pay ayrılır. 

3. Payların ayrılmasına, dağıtımına ve bu paylardan yapılacak kesintilere ilişkin usul 

ve esaslar kanunla düzenlenir. 

‘’Yerel yönetimlerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın, İskandinav ülkelerinde 

%45’lerevardığı, gelişmemiş Afrika ülkelerinde bile %15’ten aşağı olmadığı, dünya 

ortalamasının ise %30 olduğu bir gelir paylaşımında, ülkemizdeki uygulamanın %5’i 

geçmemesi, üstelik İller Bankası’nın siyasi tercihli uygulamaları nedeniyle yerel yönetimlerin 

mağdur edildiği düşünüldüğünde, Tasarı’nın bu maddesi, vaad edilenlerin gerçekleşmesi 

ölçüsünde hizmetlere yansıyacaktır.’’ Denilmektedir (Bilgin,2004: 15-16). 

Yeniden Belediye Gelirleri Yasa tasarısına dönerek bu sefer yasa taslağını maddeler 

bazında incelediğimizde dikkat çeken birkaç konudan da bahsedecek olursak ; Emlak vergisi 

konusunda yeni bir düzenlemeye değinebiliriz. Taslağın 21. Maddesinde ‘’Belediye yasasının 

uygulandığı yerlerde toplanan Emlak vergisinin %25’i Büyükşehir belediye Payı olarak 

ayrılacaktır.’’ Denilmektedir. 2005 yılında çıkarılan Belediye yasası Büyükşehir belediyesi ve 

İl Özel idarelerine emlak vergisi gelirleri üzerinden ayrılan payları kaldırmıştır. Ancak taslak 

yeniden böyle bir uygulamaya dönerek, yasalar arasında bir çelişkiye neden 

olmaktadır.(Yıldırım ve Öner,2006: 46) 

Tasarının 18. Maddesinde Vergi değerini değiştiren sebepler başlığı altında maddenin 

‘g’ bendinde ‘’ Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yol, park, metro veya raylı sistem, 

imar düzenlemesi, rekreasyon alanı, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin yapılması. Hükmü 
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getirilmektedir. Bu hüküm basında metro ve park gibi hizmetler götürülmesi nedeniyle değer 

kazanan bina arsa ve arazilerden “rant vergisi alınacağına yönelik açıklamalarına neden olan 

düzenlemedir. Ancak şu haliyle bu rantlar kentsel gelişme ve kentsel yaşam kalitesinin 

sağlanması, kentsel altyapı ve hizmetlerin finansmanında kullanılacağı yerde yasadışı 

güçlerin, yapsatçıların cebini doldurmaya yaramaktadır.(Geray,1999:111) 

Eğlence Vergileri içerisinde daha önceki yasada oranı % 0 olarak belirlenen tiyatro, 

opera,operet ve bale gibi etkinliklerden % 10 oranında vergiye tabi tutulmuştur.yeni 

düzenlemede önemli dışsallıkları olan etkinliklerin vergiden muaf tutularak özendirilmesi 

politikasından vazgeçildiği görülmektedir.(Güner ve Arıkboğa:2006:2) 

Yasa taslağının 28. Maddesine baktığımızda internet salonlarından günlük 5 YTL, 

kahvehanelerden 4 YTL, bar, pavyon, gece kulübü gibi yerlerden günlük 80 YTL vergi 

alınacağını görüyoruz. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2006 yılı Gelir vergisi beyanlarına göre  mükellef başına 

ortalama kazancın 8 bin 927 YTL, ortalama gelir vergisinin de 2 bin 263 YTL olduğu 

ülkemizde gelir vergisi kadar da eğlence vergisi ödenmesi gibi bir durumla karşı karşıya 

kalınacağı kaçınılmazdır.  

Taslakta belirtilen bu maktu parasal tutarların her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na 

göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılacağı da öngörülmektedir. 

Basında yer alan  kaz kesme vergisi benzetmesine neden olan düzenleme ise şu an ki 

yasada büyükbaş hayvanların kesimi için öngörülen hayvan kesimi muayene ve denetleme 

harcının kümes hayvanları için de getirilmiş olmasıdır. 

Taslaktaki düzenleme ile şu anki yasada bir vergi olarak düzenlenen Çevre temizlik 

vergisi katı atık ve atık su bedeli adı altında bir ücret olarak düzenlenmiştir. Vergi yerine ücret 

uygulaması yerel yönetimlere bu bedelin belirlenmesi konusunda daha çok takdir hakkı 

verecektir. Çeşitli belediyeler tarafından farklı tarifelerin uygulanması hemşerilerde olumsuz 

bir tutum sergilenmesine neden olacaktır.(Güner ve Arıkboğa,2006:9)  

Tasarı taslağının son bölümünde olası iki yararlı gelir türünden bahsedilmektedir. İlki 

konaklama vergisidir. Bu vergi turistik tesislerdeki gecelik konaklama ücreti üzerinden düşük 

oranlı bir vergi alınması, yerel yönetimlerin yaz kış nüfusu ve dolayısıyla hizmet/harcama ve 

gelir dengesizliklerinin gidermeye yardımcı olacağı düşünülmektedir. İkinci olarak da 

motorlu taşıtlar vergisinin yerel yönetimlere verilmesidir. Yerel yönetimlerin temel görev 

alanları içinde yolların yapımı, bakımı ve onarımı olduğuna göre, bu hizmet karşılığında bir 

bedel almaları gayet doğaldır.  
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Son olarak genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylara ilişkin olarak mevcut yasada 

%6 olan bu oran% 5 olarak düzenlenmiş ve Bakanlar Kuruluna tanınan bu oranı yarıya 

indirme yetkisi kaldırılmıştır. Bu da mali özerklik açısından olumlu bir gelişme olarak ifade 

edilmektedir. Eski yasada yer almayan yeni bir konu ise Denkleştirme Ödeneği başlığı altında 

nüfusu 10.000 ve altında olan belediyelere eşit olarak dağıtılmak üzere her yıl bütçe yasası ile 

konacak bir ödeneğin ilgili belediyelere eşit olarak dağıtılması öngörülmektedir.  

Genel olarak taslağın yerel yönetimlerde mali özerkliği yeterince sağlayamayacağı, ancak 

yerel yönetimlerin gelir dizgesini sistematik hale getirmesi açısından olumlu olacağı ifade 

edilmektedir.(Yıldırım ve Öner,2006:60) Ancak yasa hazırlanmadan önce vergi kapasitesi ve 

gayretine ilişkin ve gelirlerin idari maliyetlerine ilişkin bir veri analizi de yapılmasının da gerekli 

olduğu belirtilmektedir. Örneğin tasarıda çok sayıda getirisi düşük ve idari maliyeti yüksek harcın 

bulunması da bu yönde bir araştırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

2.3.4. Belediyelerin Vergi Dışı Gelirleri 

Vergi dışı gelir, borçlanmaları ve doğrudan belediyece gerçekleştirilen etkinliklerden 

elde edilen gelirleri içermektedir. Bu kapsamda harcamalara katılma payı, müze giriş ücretleri 

ile ruhsat işlemleri gibi işlerden belediyelere ödenmesi zorunlu olan diğer paylar, 

belediyelerin taşınmaz ve taşınır mallardan elde ettikleri gelirler, kurum ve teşebbüsler 

hâsılatı, işletme karları, ücretler, cezalar ve çeşitli gelirler yer almaktadır.(Güler ve 

Çınar,2004:116) 

Harcamalara katılma payları, yerel yönetimlerin gerçekleştirdikleri yol, su ve 

kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri karşılığında, bu hizmetlerden yararlananlardan alınan 

belirli bir miktarı ifade etmektedir. Burada hizmetten yaralananların hizmetin maliyetine 

belirli bir ölçüde katılımı sağlanmaktadır. Türkiye’de belediyeler yaptıkları altyapı hizmetleri 

karşılığında Yol Harcamalarına Katılım Payı, Kanalizasyon harcamalarına katılım payı ve Su 

Tesislerine Katılım Payı adı altında katılım payları tahsil etmektedir(Yılmaz ve 

Kerimoğlu,2005,58). 

1990‘lı yıllara ilişkin DİE rakamları incelendiğinde harcamalara katılma payının 

belediye gelirleri arasında yaklaşık %1 ile %2 arasında değiştiği görülmektedir. Öz gelirler 

içindeki payı ise % 2 ile % 4 arasında değişmektedir.(Güler ve Çınar,2004:117) 

Tüm belediye gelirleri arasında belediye malları gelirleri ise 1990’lı yıllarda   %10 

gibi bir orana ulaşmış yaklaşık %8 ile % 13 arasında dalgalanmıştır. Bu gelirlerin önemli 
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ölçüde taşınmaz mallardan elde edilen gelirlere dayandığı görülmektedir.(Güler ve 

Çınar,2004:121) 

Borçlanma: Belediyelerin görevleriyle orantılı gelirlere kavuşturulmamaları 

belediyeleri ilgili kanun maddelerinin el verdiği ölçüde borçlanma yoluyla kaynak 

gereksinimlerini gidermeye itmekte ve borçlanmayı bir olgu haline getirmektedir.(Yıldırım ve 

Ayrı çay,2007: 26) Gelecek kuşaklara da yönelik yatırımlarda uygun koşullarla borçlanmaya 

gidilmesi yerel yönetimler maliyesi kuramında genel kabul gören bir ilkedir. Olağan üstü gelir 

olan borçlanma gelirinin olağanüstü bir gidere tahsis edilmesi esastır.(Güler ve 

Çınar,2004:136-137) 

Türkiye’de yerel yönetimler kaynakları bakımından iç ya da dış borçlanma 

gerçekleştirebilirler. İç borçlanma kaynakları arasında tahvil çıkarma, yerel kredi 

kuruluşlarından borçlanma yolları bulunmaktadır. Dış borçlanma ise yasada engel 

olmamasına rağmen 1980’li yılların ortalarına kadar başvurulan yol 

olmamıştır(Çınar,2007:102). Belediyelerin dış borçlanmaları temelde proje kredileri ve tahvil 

ihracı yoluyla yapılmaktadır. Proje kredileri Dünya Bankası ve Avrupa iskân fonu gibi 

kuruluşlar ya da uluslar arası özel finans kuruluşları tarafından sağlanmaktadır.  

Devletin özel-mali kuruluşlara borçlanması, gerçekte zamanından önce toplanmış 

vergiyi kullanmak demektir. Alınan borç, gelecek yıllarda toplanacak olan vergilerden 

belediyeler ayrılacak paylarla ödenmektedir.(Güler,1998:212) 

 Türkiye’de belediyelerin borçlanma yoluna gitmeleri, gelir-gider dengesinin 

bozulmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda belediyeleri borçlanmaya zorlayan 

nedenleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. 

• 1990’lardan sonra artan toplumsal gelişme ve kentleşme baskısının etkisiyle 

belediye harcamalarında önemli artışlar görülmesi; özellikle içme suyu, 

kanalizasyon, ulaşım ve katı atık türündeki yatırım harcamalarındaki artışa paralel 

gelir kalemleri oluşturulmamış olması. 

• Harcama disiplinin sağlanamaması, gelirlerin harcamalara etkin bir şekilde 

dağıtılamaması, bir başka deyişle yönetim sorunları. 

• 1980 sonrasında belediye sayısındaki artışın, genel bütçe vergi gelirleri üzerinden 

aldıkları payların azalmasına yol açması, 

• Belediyelerin öz gelirlerindeki yetersizlik.(Yıldırım ve Ayrıçay, 2007. 28) 
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 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Yetkileri ve  İmtiyazları başlıklı 15. 

Maddesine borç almak belediyenin yetkileri arasında sayılmıştır. Borçlanma kararı ise 18. 

Maddede belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında yer almıştır. Borçlanma ve iktisadi 

Girişimler başlıklı 68. Maddede borçlanma ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre; 

• Belediyeler görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 

borçlanma yapabilecek ve tahvil ihraç edebileceklerdir.  

• Belediyeler dış borçlanmalarını 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ve sadece 

yatırım programlarında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla 

yapabileceklerdir. Belediyelerin tahvil ihracı da ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 

ve yine aynı amaçla olabilecektir. 

• Belediye borçlanmalarına üst limit getirilmiş; belediye ve bağlı kuruluşları ile 

bunların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil 

iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 Sayılı 

Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı 

aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir 

buçuk kat olarak uygulanacaktır.    

 Bununla birlikte ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı 

yatırımlarında borçlanma üst limitlerine istisna getirilmiştir. DPT’nin teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca kabul edilen bu tür projeler için yapılacak borçlanmalar borçlanma üst limitlerine 

ait miktarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 

Belediyeler yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında tahvil ve diğer borçlanma 

senetleri ihraç etmek suretiyle fon sağlayabilmektedirler. Finansman sağlamada belediyelerin 

kullanabilecekleri sermaye piyasası araçları finansman bonosu, tahvil, hisse senedi ile 

değiştirilebilir tahvil olarak sıralanabilir.Ülkemizde yurt içi sermaye piyasasında tahvil ihracı 

suretiyle borçlanma uygulaması Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyeleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir, ancak ihraç edilen tahviller yeterli talep toplayamamıştır. Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nce 1990 ve 1992 yıllarında Tokyo ve Alman sermaye piyasalarında 

tahvil ihracı yoluyla gerçekleştirilen yurt dışı sermaye piyasalarından borçlanma uygulaması 

ise  başarıyla sonuçlanmıştır.(Yıldırım ve Ayrıçay,2007:33)   

Özel ticari bankalara borçlanma yolu ise belediyeler için 1980’li yılların ilk yarısı sona 

erdiğinde yeni bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.  Türkiye’de 1980’li yıllara kadar kredi gereği 
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kamu kaynaklarından sağlanmıştır. Kredi sağlama görevi 1933-45 yılları arasında Belediyeler 

Bankası sonraki yıllarda iller bankası tarafından yerine getirilmiştir.(Güler:1998:205) 

Mahalli İdarelerin dış borçlanması 1990’lı yılların başında uygulamasına geçilen 

Hazine garantileri ve bu garantiler sonucunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyelere 

gerekli yaptırımların uygulamaya konamaması nedeniyle belediyelerin hazineye olan toplam 

borçları vadesi gelmeyen borçlar dahil 2004 Mart ayı itibarıyla 12.2 milyon YTL’ye çıkmıştır. 

4749 Sayılı yasa ile hazine garantileri uygulamasına yönelik sınırlamalar ve düzenleyici 

hükümler getirmekle birlikte bu kanun 2002 yılında uygulamaya girmiştir.  

Nitekim hazine garantisi uygulamasına geçilmesiyle birlikte yerel yönetimler dış proje 

kredilerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemişler ve hazine onların yerine dış 

borçları ödemek durumunda kalmıştır. 2004 Mart sonu itibarıyla Hazine’nin ödediği ve 

ödeyeceği borç tutarı 12.2 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Hazinenin bu alacak stokunun %56’sı  

geri ödeme garantilerinden kaynaklanmaktadır (Emil,2005: 79). 

Belediyelerin Hazineye olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ise 1993’lü yıllarda 

başlamıştır. 2003 sonu itibarıyla ağırlıklı olarak belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin 

gayri safi borç stoku 18.4 milyon YTL ye ulaşmıştır. GSMH’ye oran olarak yerel yönetimlerin 

iç ve dış borçları 2003 yılı sonu itibarıyla %5.2 ye çıkmıştır(Emil,2005: 77). 

Belediyelerin borçlarının toplam belediye gelirleri içerisindeki yerine miktar olarak 

örnek vermek gerekirse 2005 yılında toplam belediye gelirlerinin 23.705.096.145 YTL iken 

vergi dışı gelirleri içerisinde çeşitli gelirler olarak belirtilen iç ve dış borç tutarı toplamının 

1.122.317.310 YTL olduğunu görmekteyiz.(TÜİK,2005)  

Borçlar konusunda değinilmesi gereken bir konuda 3 milyon YTL’ye yaklaşan SSK, 

vergi idaresine olan borçlarıdır. Yeni belediye yasasına eklenen geçici maddeler yolu ile 

belediyenin bu dairelere olan borçları yeniden yapılandırılmış  ayrıca belediyelere bu 

borçlarına karşılık olarak sahibi olduğu gayrı menkulleri hazineye devredebilme gibi 

imkanları getirilmiştir. Bir taraftan bu yönde düzenlemeler yapılırken 6183 Sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak borçları nedeniyle haciz işlemleri 

uygulanabilen belediyelere yeni belediye yasası ile 6183 Sayılı kanununa dayalı belediye 

mallarını haczedebilme yeteneğini artırıcı düzenlemeler de getirilmektedir. 

1580 Sayılı Belediye yasasından farklı olarak 5393 sayılı yasanın 15. Maddenin son 

fıkrasında  ‘’Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 

ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, 

resim ve harç gelirleri haczedilemez.’’ Denilmektedir. Buna göre yeni düzenlemenin getirdiği 
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en temel farklılıklardan biri belediye mallarına yönelik haczedilmezliğin kapsamını 

daraltmakla olmuştur. Daha önceki yasada haczedilemezlik için kamu hizmetine tahsis koşulu 

yeterli sayılmışken, yeni düzenlemede kamu hizmetlerinde fiilen kullanma koşulunu 

getirmektedir. Böylece belediye meclisi kararı ile malvarlığı içerisinde yer alanlara kamu 

hizmetine tahsis edilmiş olsa bile eğer fiilen kullanımda değil ise bu mallara yönelik haczin 

önü açılmaktadır. Yeni düzenleme belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın 

SSK,Maliye ve Hazine tarafından kesintiye uğratılabilmesine izin vermeye devam etmektedir. 

(Çınar,2005:7)    

Ancak aynı maddede belediyelerin dış borçlanmalarında gündeme gelen, belediyenin 

proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirlerin ve şartlı bağışların haczedilemezlik 

kapsamına alınmış olması bir yanda haczin kapsamını genişletirken diğer yandan dış kaynaklı 

proje gelirlerine haczedilemezlik şartı getirmesi dikkat çekici ve küreselleşme sürecinde 

değerlendirilmesi gereken bir nokta olarak değerlendirilmeyi gerektirmektedir.(Çınar,2005:9)  

.Ankara Büyükşehir Belediye'sinin Hazine'ye olan borcu toplam 3 milyar 791.6 

milyon YTL olarak gerçekleştiği belirtilmektedir. Böylece Hazine'nin ülke genelindeki 

belediyelerden toplam alacağının dörtte birinden fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 

kaynaklandığı görülmektedir. Öte yandan Hazine'nin en fazla alacağı olan ikinci mahalli 

idare, 3 milyar 583.9 milyon YTL'lik borcuyla, İzmit Büyükşehir Belediyesi oldu. Üçüncü 

sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise Hazine'ye toplam 1 milyar 454.2 milyon 

YTL'lik borcu bulunuyor(AA,2007). 

Bu borcun yaklaşık yüzde 85’i, İller Bankası’nın “ödeme güçlüğü çeken belediyeler” 

olarak  nitelendirdiği 465 belediyeye ait. İller Bankası ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 

olan borçlarının  toplamı, 5 yılda alacakları tahmini pay toplamından fazla olan belediyeler, 

ödeme güçlüğü içinde olan belediyeler şeklinde tanımlanmakta olup .İller Bankası’nın, 5 yıl 

içinde borcun ancak yüzde 20’sini tahsil edebilmesi beklenmektedir. 

Yine 2006 yılındaki bir habere göre yurt genelindeki toplam 3 bin 225 belediyeden 

yalnız 7’sinin hiç borcu yok. Diyadin/Ağrı, Tepecik/Aydın, Norgah (Pazaryolu)/Erzurum, 

Uzundere/Hakkari, Erenler/Kütahya, Ziyaret/Siirt ve Nazimiye/Tunceli’nin dışında yaklaşık 

320 belediyenin de 1.000 YTL’den az borcu bulunuyor.(AA,2006) 

Belediyelerin borçlanmaları konusunda getirilen önerilere bakıldığında;  

• Belediyelerde borç kavramının açık bir tanımı yapılması, 

• Borçlanma limitlerinin belediye grupları bazında farklılaştırılmasının sağlanması , 
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• Borçlanmanın  merkezi idare tarafından onaylanması aşamasında, bazı mali 

kriterlerin sağlanmış olması veya sağlanacağı şartı getirilmesi gereklidir, 

• Kanunda belirtilen borçlanma limitlerini aşan belediyeler mali izlemeye alınarak, 

belediyenin bütçe açığını telafi edecek ve borç düzeyini azaltacak önlemler alması 

yönünde yaptırımlar uygulanmalı ve bu amaca yönelik yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır.(Kurtuluş,2006:148)  denilmektedir. 

Sonuç olarak borçlanma suretiyle yapılan belediye yatırımları o yöre halkı tarafından 

değil toplumun tümü tarafından finanse edilmektedir. Zira bu türden borçlanmaların maliyeti 

sonunda Hazine tarafından karşılanarak topluma yayılmaktadır.(Emil,2005:87)  

 

2.3.5. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri 

5216 sayılı Büyükşehir belediye kanununun 24 .maddesi ile Büyükşehir 

belediyelerinin giderleri sayılmıştır. 

a) Belediye hizmet binaları ve tesislerinin temini, bakım ve onarımı için yapılan 

giderler. 

b) Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, 

ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim ile diğer giderler.  

c) İlçe, ilk kademe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve ortak 

proje giderleri. 

d) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler. 

f) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin 

takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

g) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile 

üyelik aidatı giderleri. 

h) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. 

ı) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. 

j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç, ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

k) dava takip ve icra giderleri 

l) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 
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m) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemeleri. 

n) Kamu yararı görülen konularda yurt içi ve yurt dışı kamu sektörü, özel sektör ve 

sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler, ve diğer proje giderleri. 

o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

p) Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve 

araştırma giderleri. 

r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan giderler. 

Belediyelerin giderleri; belediyelerin üstlendikleri hizmetleri yerine getirmek için 

yaptığı harcamalar ile görev yapan personele ödenen ücretlerden oluşmaktadır. Belediye 

giderleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60. Maddesinde sayılmıştır. Belediyenin giderleri 

şunlardır: 

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler. 

b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, 

ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin 

takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler. 

f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık 

payı ve üyelik aidatı giderleri. 

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. 

h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri. 

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

j) Dava takip ve icra giderleri. 

k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 

m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte 

yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri. 

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 
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o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması 

giderleri. 

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar. 

s) İmar düzenleme giderleri. 

t) Her türlü proje giderleri. 

Giderler  ekonomik ayrıma göre cari, yatırım ve transfer harcamaları şeklinde üçe 

ayrılmaktadır. Cari harcamalar personel giderleri, yolluk, hizmet alımı, tüketim malı ve 

malzeme alımı, demirbaş alımı gibi giderlerden oluşmaktadır. Yatırım harcamaları ise makine 

teçhizat ve taşıt alımları, yapı tesis ve büyük onarım giderlerinden oluşurken transfer 

harcamaları ise kamulaştırma ve taşınmaz mal satın almaları,kurumlara katılma payı,mali ve 

sosyal transferler ile borç ödemeleri kalemlerinden oluşmaktadır. 

Yıllar itibariyle harcamaların ekonomik dağılımına bakıldığında belediye giderleri 

içerisinde, cari harcamalar en yüksek paya sahiptir. Bu oran 1929–2000 yılları arasında 

ortalama olarak % 53 dolayındadır. Yatırım harcamalarının oranı, aynı dönemde % 30 

civarındadır. Öte yandan transfer harcamalarının oranı ise yine aynı dönem itibariyle % 17 

dolayındadır. Son yıllarda cari harcamaların payı azalırken transfer harcamalarının payı arttığı 

görülmektedir. .(Bülbül,2006:94) 

1965-1995 yıllık zaman diliminde belediyelerin transfer harcamaları genel olarak % 

20’nin altında kalırken gerçek harcamaları oluşturan cari ve yatırım harcamalarının payı %80 

civarında gerçekleşmiştir. 1980’li yıllar yatırım harcamalarının 1990’lı yıllar ise transfer 

harcamalarının yükselişi ile dikkat çekmektedir. Harcamaların yapısı yılar bakımından 

izlendiğinde, dönem başından sonuna değin en hızlı yükselme eğilimini transfer 

harcamalarında olduğu bunu yatırım harcamalarının izlediği görülmektedir. Toplam 

harcamalar içinde personel giderleri 1980 yılında % 56 yer tutarken bu oran 1997 yılına 

gelindiğinde %30 düzeylerine geri çekilmiştir. .(Güler ve Çınar,2004:176) 

Beşer yıllık dönemler itibarıyla belediye harcamalarının yüzde olarak dağılımlarını 

incelediğimizde 1975-1980 dönemi ile 2001-2005 dönemi verileri kıyaslandığında cari 

harcamaların %67 den % 43 e gerilediği Yatırım harcamalarının % 18 den % 21 e yükseldiği, 

borç ödemelerini de kapsayan transfer harcamalarının % 5 den % 2’lere yükseldiği 

anlaşılmaktadır(Kurtuluş,2006:35). 

Cari harcamalar içinde en büyük kalemi oluşturan Personel harcamalarına ilişkin olarak 

5393 sayılı Yasa ile getirilen yeni düzenlemelerden  biri de yasanın 49. Maddesinde yer alan 
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‘’Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 

sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarın yüzde otuzunu  aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran 

yüzde kırk olarak uygulanır.’’ Hükmü olmuştur. Yeni personel alımının önüne geçilmesi 

amacını taşıyan bu madde   yine yeni yasada yer alan esnek bir istihdam yöntemi olan geçici 

işçilik  ve şirketler eliyle yeni istihdamlar oluşturulmasının önünü açmıştır.  

2005 yılı TÜİK verilerine göre belediyelerin 23.705.096.145 YTL giderleri içinde cari 

harcamaların 10.345.889.975 YTL yatırım harcamalarının ise 6.812.586.608 YTL olduğu 

görülmektedir. 

Yatırım harcamalarında ise istikrarlı bir artış sağlanamamıştır. Yatırım harcamalarının 

büyüklüğünü etkileyen faktörlerden biri dış borçlanma olmuştur. Belediyelerin yatırımlarının 

bir kaynağı da İller Bankası olmuştur. 

Belediye harcamaları ile ilgili  nüfus ölçeği dikkate alınarak altı farklı nüfus grubunda 

ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırma bazında yapılmış olan  inceleme sonuçlarına göre 

Yatırım harcamaları tüm nüfus ölçeğindeki belediyelerde artış eğilimindedir. Yatırım 

harcamalarının özellikle su, kanalizasyon ve toplu taşım alanlarında yoğunlaştığı dikkate 

alındığında büyük ölçekli belediyelerin yüksek nüfus yoğunluğunun avantajını kullandığı 

söylenebilir.    

Mevcut yapısı ile belediye harcamalarının ne kadarının cari, yatırım ve transfere 

ayrıldığını gösteren ekonomik sınıflandırma ile birlikte harcamaların hangi sektörlerde 

gerçekleştirildiğini gösteren fonksiyonel sınıflandırma bazında hazırlanan belediye bütçe 

sistemi, belediye yönetiminin faaliyetlerinin analiz edilmesinde diğer kamusal bütçelerle 

kıyaslandığında önemli üstünlüğe sahiptir. 

Belediye harcamaları bütçe program sınıflandırması çerçevesinde beş ana başlık 

altında toplanmıştır. Bunlar; 

Genel yönetim ve destek hizmetlerini kapsayan  ‘’idari hizmetler’’ 

Esenlik  hizmetleri, temizlik, çevre koruma, tarım ve ekonomik hizmetler 

harcamalarını içeren ’’kent esenliği hizmetleri’ ‘, 

Bayındırlık, ulaştırma su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin harcamaları kapsayan 

‘’altyapı hizmetleri’’,  

Sağlık, sosyal yardım, eğitim, kültür, turizm ve tanıtma harcamalarını içeren ’’sosyal, 

kültürel hizmetler’’ ve transfer tertiplerindeki harcamaların yer aldığı ’’transferler’’  başlıkları 

altında sınıflandırılmıştır. 
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Yerel yönetim gelirlerinin genel bütçe karşısındaki konumu ve GSMH ile olan ilişkisi 

çoğu zaman devletin yerelleşmesinin kanıtı olarak sunulmaktadır. Türkiye’de yerel yönetim 

gelirleri Cumhuriyet başından buyana GSMH’ ye oranla ortalama %2.9 büyüklüğünde 

olmuştur. 1990’lı yılların ortalarında Avrupa Konseyi ülkelerinin yerel yönetimlerinin genel 

bütçesinden aldıkları paylara bakıldığında% 22’lik bir ortalama ortaya çıkmakta Türkiye ise 

yerel yönetimlerin genel bütçeden aldığı %12.3 payla ortalamanın altında yer alan ülkeler 

arasında bulunmaktadır.(Güler ve Çınar,2004:38)   

GSYİH’ya oran olarak yerel yönetimlerin harcamaları AB üyesi  ülkelerde ortalama % 

16.2 düzeyindedir. Yerel yönetim harcamalarının büyüklüğü bakımından bizim sahip 

olduğumuz oranın yaklaşık dört katı büyüklüğündedir.(Yılmaz,2005:101) 

Kentsel altyapı hizmetlerine ayrılan kaynakların GSMH’deki payı sadece  %1.25 tir. 

Bu rakamın gelişmiş ülkelerdeki karşılıkları %5 in üstündedir. 

Belediyelerde  mali yönetim güçlendirilmelidir. Bu amaçla, uzun vadeli yatırım ve 

finansman planlarının yapılması zorunlu hale getirilmelidir. Ancak mali yapıya ilişkin 

önlemler alınsa dahi, her durumda nüfus ölçeğinden kaynaklanan sorunlar devam edecektir. 

Bu nedenle nüfus ölçütü esas alınarak genel bütçeden yerel yönetimlere ayrılan paylar 

gözden geçirilerek nüfus ölçütü yanında ekonomik gelişmişlik düzeyi, coğrafi yapısı, 

kentleşme düzeyi  gibi öğeler göz önüne alınarak pay dağılımı yeniden düzenlenmelidir.  

Danıştay Genel Kurulu’nun 1954 yılında aldığı karar ile nüfusu 2000’in altında kalan 

belediyelerde belediye tüzel kişiliği köye dönüşür hükmü eğer uygulanabilirse 50 yıl sonra da 

olsa yerinde bir karar olarak değerlendirilecektir.(Keleş ve Yavuz, 1983:136)  

Yerel yönetim hizmeti sonucu oluşan kentsel rantlar nedeniyle kazanç  elde eden 

kesimin, yerel yönetimlerin harcamalarına katılma payı olarak belli bir bedel  ödemesi  

sağlanmalı veya şerefiye alınmalıdır. 

Kamu idaresinde ve yerel yönetim sisteminde yeniden yapılanmalar belediyeler ve 

hemşerileri için fırsatların yanı sıra riskleri de beraberinde getirmektedir. Yeni yapıya uyum 

sağlayabilen, yönetimde sorumluluk ve hesap verilebilirlik kavramlarını yerleştiren ve mali 

yapılarını güçlendirebilen belediyelerin varlığı hemşerilerin hayatlarında önemli bir unsur 

olurken, bu sayılan unsurları başaramayan belediyeler büyük bir şehirde veya beldede 

yaşamayı bir sorun haline dönüştürebilecektir. 
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III. BÖLÜM 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİNİN SORUNLARI 

 

3.1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİNİN ELEŞTİRİSİ 

3030 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, bir beldede büyüksehir belediyesi 

kurulabilmesi için, il merkez belediyelerinde ve il merkezinin sınırları içinde birden fazla ilçe 

kurulmuş olması gerekmektedir, ilk aşamada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi gerçekten 

metropol niteliği taşıyan belediyelerde bu sistem uygulanmaya başlanmış, ikinci aşamada 

Adana, Bursa, Kayseri, Gaziantep ve Konya'ya büyüksehir statüsü verilmiş, 1993 yılında ise 

Mersin, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya, Samsun, İzmit ve Erzurum 3030 sayılı Kanun 

kapsamına alınmıştır. Gelir bölüşümünden en büyük payı almayı amaçlayan belediyelerin 

yoğun baskısı altında, metropol özelliği taşımayan yerleşim yerleri büyüksehir belediyesi 

durumuna getirilmiş, gerçek ihtiyaç duyulmadığı halde il merkezlerinde yapay ilçeler 

kurulmuş, bu gelişme savurganlığa yol açmış, ayrıca hizmet üretiminde verimliliğin ve 

etkenliğin sağlanmasının en önemli faktörü olan ölçekten doğan ekonomiler (scale 

economics) avantajından yararlanma olanağı elde edilememiştir. 

Bu bakımlardan büyükşehir belediyesi statüsüne geçirilecek belediyelerin 

belirlenmesinde; kurumsal nitelik taşıyan veriler bir yana bırakılarak, nüfus, nüfus artış hızı, 

yaratılan katma değer, endüstrileşme düzeyi, belediye gelir ve giderleri gibi objektif kriterlere 

başvurulmalıdır. 

Modelin karakteristiği gereği, büyükşehir belediyesinin kent bütününü kavrayan 

hizmet ve yatırımların üretilmesini üstlenmesi, daha küçük alanlarda ele alındığı takdirde 

daha ekonomik koşullarla üretilebilecek işlerden ilçe belediyelerinin sorumlu olması 

gerekirken, görev ve yetki paylaşımında uzlaşmazlıklar ve sürtüşmeler eksik olmamış, bu da 

hizmetlerin verimini ve hızını olumsuz yönde etkilemiştir. Çevre düzeni ve nazım imar planı 

yapma yetkisinin büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesinin kentsel gelişme planlarını 

yapma, uygulamaya izin verme ve denetleme yetkisinin ise bu ikinci kademedeki belediyelere 

verilmesi uygun olacaktır. 

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki hiyerarşik bağlantı yerel 

yönetimlerin özerkliği ve bağımsızlığı ile bağdaşmamakta, mali kaynaklarla çok 

güçlendirilmiş, vesayet denetimi yetkisiyle donatılmış, geniş yetkileri elinde tutan merkezi 

belediye ile dar ve sınırlı yetkilere sahip, mali yapısı güçsüz ilçe ve alt kademe 
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belediyelerinden oluşan modelin işleyişi ile büyük şehirlerin pek çok sorunu çözümsüz 

kalmıştır. Bu nedenle idari ve mali vesayet ve hiyerarşik ilişkilere son verilerek koordinasyon 

ve etkileşim mekanizmasına işlerlik kazandıracak bir sistemin uygulamaya konması, yerel 

demokrasiye daha uygun düşeceği gibi yerel hizmet sunumunda verimliliği de artıracaktır. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, ilçe belediye meclislerine seçilen bir kısım üyelerden 

oluşması, kentin bütününü kapsayan sorunların yeterlikle ele alınmasına elverişli olmadığı 

için; yeni bir düzenleme ile tek dereceli seçim esasına göre ilçe seçim bölgelerinden seçilecek 

üyeler, ilçe belediye başkanları ve ilçe belediye meclislerinin temsilcileri, siyasi partilerin 

kent düzeyinde elde ettikleri toplam oy sayısına göre hesaplanacak sayıda temsilciler, 

büyükşehir belediye meclisini oluşturmalıdırlar. 

Büyükşehir belediye encümeninin tümü ile atanmış memurlardan oluşması, demokrasi 

ilkeleriyle bağdaşmadığından, encümende seçilmiş üyelere yer verilmesi uygun olacaktır. 

Büyükşehir belediyesi genel sekreterinin atanmasında merkez yönetiminin onayının alınması 

da özerkliği zedeleyen bir uygulama olduğundan, genel sekreterin başkanın önerisi ve 

meclisin onaylaması ile göreve getirilmesi üzerinde durulmalıdır. Ayrıca büyükşehir 

belediyelerinin iç örgütlenmelerinde gözetilmesi gereken ilkelerin yasa ile belirlenmesi de 

yararlı olacaktır. Kent altyapı ve ulaştırma sistemini kurmayı amaçlayan yatırım projelerinin 

hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş olan altyapı 

koordinasyon merkezleri (AYKOME) ve ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME)’nin 

de işlevlerini yerine getiremedikleri gözlenmiştir. Bu organların aldıkları kararların ilgili 

bütün kuruluşlar bakımından bağlayıcı olmasının sağlanması gerekmektedir. Bunlardan 

başka, ilçe belediyelerinin kendi aralarında ve merkez belediyesi ile ortaya çıkacak 

uyuşmazlıklarda büyükşehir belediye meclisince alınacak kararların uygulanabilirliğinin 

sağlanması konusu üzerinde de önemle durulması gerekmektedir. 

3030 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmüyle, büyükşehir belediye başkanına 

büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinin tüm kararlarını veto etme yetkisi verilmiş, daha 

sonra 12 Aralık 1984 tarihinde yürürlüğe konan 3030 sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili 

Yönetmeliğin 42 nci maddesiyle, anılan yasa hükmüne aykırı olarak belediye meclisleri 

kararlarının onaylanması konusunda belediye başkanına daha geniş yetki verilmiştir. Keza 

aynı Kanunun 7 nci maddesinde büyükşehir belediyesi hizmetlerinin dağıtım esasları 

belirlenirken, şehir ulaşım planına göre toplu taşıma araçlarının güzergah, zaman ve bilet 

tarifelerini uygulamak amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurulması 

öngörüldüğü halde, sözü edilen Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile Yasaya aykırı olarak ve 
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Yasanın verdiği yetki aşılarak belediyelere trafik konusunda ek yetkiler tanınmıştır. 

Anayasanın 124. maddesine göre yönetmeliklerin kanuna aykırı hükümler taşımaması 

gerektiğinden 3030 sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 13. ve 42. 

maddelerinin en kısa zamanda düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. 

3030 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi; büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri ve 

bunların kendi aralarındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi konusunda büyükşehir belediye 

başkanının yetkisini artırmış ve bazı durumlarda re'sen karar verme yetkisi tanınmak suretiyle 

"güçlü başkan-yetkileri kısıtlı meclis’ modeli öngörülmüştür. Encümende meclisin temsilcisi 

bulunmadığından, meclis yürütme erkinin dışında bırakılmıştır. 

Ana kentin bütününü dikkate alabilen, önemli yönetsel kararların muhtemel 

sonuçlarını ve etkilerini uzmanlık yetkisi ve deneyimine dayanarak rasyonel bir biçimde 

ortaya koyabilen teknokrat kadrosu da mevcut bulunmamaktadır. 

Çeşitli belediye başkanlıklarının Kurula gönderdikleri yanıtlar arasında, büyükşehir 

belediyesi yönetimi ile alt kademe belediyeleri arasında yetki ve görev uzlaşmazlıklarının 

giderilmesini sağlayacak yöntemler hakkındaki görüş ve önerilerden önemli görülenler 

aşağıda özetlenmiştir: 

- Uygulamada tekdüzelik sağlanması açısından zabıta, sağlık, hukuk, denetim, 

inceleme, araştırma ve çevre düzenleme faaliyetleri büyükşehir belediyesine bırakılmalıdır. 

- Büyükşehir belediyeleri merkezi yönetimin vesayeti altında tutulurken ilçe 

belediyeleri hem merkezi yönetimin hem de büyükşehir belediyesinin katmerli idari ve mali 

vesayeti altına alınmışlardır. Bu ilişkilerin sınırları yeniden düzenlenmeli ve "hizmetin 

yerelliği" önemli bir ayıraç olarak kullanılmalıdır. 

- Büyükşehir belediye meclislerini oluşturacak üyelerin ilçe belediye meclisi 

üyelerinden ayrı olarak seçilmeleri, ilçe belediye başkanlarının doğal üye olarak mecliste yer 

almaları, bazı sivil toplum temsilcilerinin de meclis üyesi olmalarını sağlayacak bir 

düzenleme uygun olacaktır. 

- İlçe belediye meclislerinin hangi tür kararlarının büyükşehir belediye başkanının 

onayı olmadan yürürlük kazanacağına açıklık getirilmeli, onay veya red için belirli bir süre 

(en çok bir ay içinde gibi) konulmalıdır. 

- Koordinatör sıfatıyla büyükşehir belediye başkanından gelen istek ve talimata ilçe 

(veya alt kademe) belediye başkanlığınca uyulmadığı takdirde uygulanacak işlem veya 

müeyyide yasada gösterilmelidir. 
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- Büyükşehir belediye meclislerinin yetkilerinin artırılması uyuşmazlıkların çözümünü 

kolaylaştıracaktır. 

- Alt kademe belediyeleri daha çok kaynak kullanıcı, yatırım yapan birimler olmalı, 

büyükşehir belediyesi ise daha çok genel planlama ve koordinasyonu sağlamalıdır. 

- Büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanlarının ayrı siyasi partilerden 

olması, ilçe belediyelerinin hizmet üretimini büyük ölçüde engellemektedir. Çözüm olarak 

büyükşehir belediye başkanlarının atama ile veya büyükşehir belediye meclisi içinden 

seçilerek göreve getirilmesi önerilmektedir. 

- Büyükşehir meclislerinde görüşülmesi gereken ilçe belediyelerinin bütçeleri, kesin 

hesapları, imar planları, zabıta yönetmelikleri gibi il bütünlüğüne hitap edecek konulardaki 

ilçe belediye meclisi kararlarının doğrudan doğruya (araya büyükşehir belediye başkanı 

girmeksizin) büyükşehir belediye meclisi kararıyla onaylanması doğrultusunda mevzuat 

değişikliği yapılmalıdır. Diğer konularda alınan kararlar onaya gerek kalmaksızın kesinlik 

kazanmalıdır. 

- Süresi içinde onaylanmayan veya geri gönderilmeyen kararların doğrudan doğruya 

onanmış sayılacağı hükmü getirilmediğinden Yasada var olan idari vesayet yetkisi, 

büyükşehir belediye başkanınca keyfi olarak kullanılan bir yetkiye dönüşmüştür. Gerekli 

yasal değişiklik yapılarak bu sakıncalı durum ortadan kaldırılmalıdır. 

- Büyükşehir belediye meclisinin ilçe belediye meclis kararlarını reddetme yetkisi 

bulunmamalıdır. Buna karşılık, büyükşehir belediye meclisinin süresi içinde görüşmediği için 

onaylanmış sayılan veya tekrar görüşülmek üzere geri gönderildiğinde ilçe belediye 

meclislerince 2/3 çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar aleyhine büyükşehir belediye 

başkanlığının idari yargıya başvurma hakkı bulunmalıdır. 

- Büyükşehir belediyeleri; kentin nazım planlarını yapmak, uygulama imar planlarını 

onaylamak ve denetlemek, su, elektrik, kanalizasyon, gaz, merkezi ısıtma ve toplu taşım 

hizmetlerini üretmek, ortak finansman ve yatırımı gerektiren hizmetleri gerçekleştirmek, ilçe 

belediyeleri arasında uyum ve koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmeli, bunların 

dışındaki yerel hizmetler ilçe belediyelerince yürütülmelidir. 

- Belediyelerle ilgili yasal düzenlemeler sırasında Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 

görev ve yetkileri yeniden belirlenirken; menkul ve gayrimenkul malların yönetim birimlerine 

verilen görevlerle orantılı olarak devredilmesini sağlayacak hükümlere, hazırlanacak 

yönetmelikte yen verilmelidir. 
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3.2. 3030 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE 

BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE 

YAŞANAN SORUNLAR 

3030 sayılı Kanunla düzenlenen ve büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe 

belediyelerinden oluşan bu iki kademeli yönetim sisteminde büyükşehir belediyesi ile 

büyükşehir ilçe belediyesi arasında; görev ve yetkilerin dağılımı, gelirlerin paylaşımı ve 

büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesinin organlarının birbirleriyle olan ilişkilerinde birçok 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de 3030 sayılı yasanın getirdiği modelin, 25-30 yıldan beri çözüm aranan bir 

gereksinmeyi karşılamak amacıyla oluşturulduğu açıktır. Sistemin esas olarak oturduğu, 

yürütülmesinde görev alanlar tarafından kabul edilmektedir. Kentleşme ile birlikte sistemin 

başka büyük kentleri de  de kapsayarak  yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak bu sistemin Türk 

yerel yönetim sistemindeki farklılaşma gereksinimini tümüyle karşıladığı söylenemez. Bir 

başka deyişle en büyük 16 kent ayrı bir küme olarak ele alınıp, Büyükşehir modelinden 

yararlanılarak yönetilmeleri yeğlenmiştir. Ama onların dışında kalan ve ülkedeki kentli 

nüfusun yarısını oluşturan öteki 2500’e yakın belediyenin kendi aralarındaki farklılaşma 

sorunu ele alınmış değildir. 

Bu yasanın getirdiği Büyükşehir modelinin çalışmasında karşılaşılan güçlüklerden bir 

bölümü, Türk kamu yönetiminin geleneksel merkeziyetçi yapısının bir sonucudur. Tüm 

yerinden yönetim çabalarına karşın; merkez, yinede yerel birimler üzerinde güçlü bir yönetsel 

vesayet yetkisine sahip olmuştur. Vazgeçebileceklerini ise Büyükşehirlerde tümüyle 

bırakmayıp ilçe belediyeleri üzerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyelerine terk 

etmiştir. Böylece denilebilir ki bu dönemde Büyükşehirlerde değişen vesayetin kendisi değil 

kullanıcısı olmuştur. Uygulanan Büyükşehir sistemi, yerel kamu hizmetlerinin etkinliğini 

sağlamak amacıyla, yerel özerklikten özveride bulunmakta sakınca görmemiştir. Bunu 1980-

1984 arasındaki askeri yönetimin, yerel yönetimlere güvensizliğinin bir uzantısı olarak 

değerlendirmek gerekir.  

Karşılaşılan güçlüklerin bir kısmı ise, Türk Kamu Yönetiminin kimi genel 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar, yönetimde eşgüdüm yetersizliği, parasal kaynak 

eksikliği, yönetim yöntemlerinin eskimiş olması, etüt ve araştırma geleneğinin zayıflığı, hesap 

verme ve denetleme yöntemlerinin etkili olmaması gibi temel sorunlardır. Bütün bu 

etmenlerle yalnız Büyükşehirlerde değil, tüm yerel yönetimlerde karşılaşılan darboğazlara 

bakılarak, merkeziyetçilik geleneğinin terk edilmesinde direnenler olmamış değildir. Ne var 
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ki böyle bir değerlendirme sonucunda yeniden merkeziyetçiliğe dönmek yerine, eksik ve 

aksak noktaların giderilmesi yollarını aramak herhalde daha gerçekçi olurdu ve çağın 

gereksinmelerine de uygun düşerdi. 

Karşılaşılan güçlüklerden bir bölümünün kaynağında ise, Büyükşehirlerdeki birimler 

de dahil, yerel yönetimlerin siyasal işlevleri olan kurumlar olduğunu göz ardı ederek,  

işlevleri yerel kamu hizmetlerini üretmekten ibaret olan yapılar olarak algılanmış olmaları 

vardır. 3030 sayılı yasa ile Büyükşehirlerde yapılan düzenlemede, bu anlayışın etkisi açıkça 

görülmektedir. Bunun en açık sonucu, demokratik katılım etmeninin, bu sistemde ikinci 

planda kalmış görünmesidir(Keleş, 2000:287-288). Bu dönemde Büyükşehir sistemi 

demokratik katılım kaygısından çok, etkin hizmet üretme ve yerel sorunları çözmede 

eşgüdüm konularıyla sınırlı kalmıştır. 

Büyükşehir sisteminde en çok şikayet edilen konulardan birisi de görev, yetki ve 

hizmet alanları ile bunun  uzantısı olarak gelir kaynaklarının paylaşılmasında yaşanan 

adaletsizliklerin ortaya çıkardığı sorunlardır. Gerek merkezi yönetimle Büyükşehir 

belediyeleri ve gerekse Büyükşehir sisteminin kendi içerisinde bu bağlamda önemli sorunlar 

yaşanmıştır. 

Büyükşehir yönetimlerinin demokratik yapısı ile ilgili olarak iki konu üzerinde daha 

durmak gerekir. Birincisi, Büyükşehir belediye encümeninin oluşum biçimidir. Seçimle gelen 

hiçbir üyesi bulunmayan Büyükşehir encümeni, meclisin toplantı halinde bulunduğu 

zamanlarda onun yerine karar alabilmekte olduğundan, toplantı halinde bulunmadığı 

zamanlarda onun yerine karar alabilmekte olduğundan ilçe belediyelerini bağlayıcı kararları 

demokratik olmaktan uzaktır. İkinci nokta ise, 3030 sayılı yasanın 14. maddesiyle Büyükşehir 

belediye başkanına tanınmış olan, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kararları üzerindeki veto 

yetkisidir. Yerel özerklikle bağdaşmayan bu yetkinin kaldırılması veya bazı konularla ilgili 

olarak sınırlanması bu dönemde yapılan değerlendirmelerde genel olarak dile 

getirilmiştir(Keleş,2000:295) 

Bütün bu sorun alanlarıyla ilgili yakınmalar ve genel olarak kamu yönetimi özelde ise 

yerel yönetimlerle ilgili iç ve dış dinamiklerin örüntülediği ortamda günümüzde devam eden 

yeniden yapılanma çalışmalarında burada sözü edilen değerlendirmelerin büyük bir kısmı 

dikkate alınmış olmakla birlikte, 2004 tarihli 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi 

kanunununda bazı önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Gerek Türk yönetim sisteminin genel 

sorunlarından, gerek yerel yönetim geleneğinin özellikle demokratik içeriğiyle tam 
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yerleşmemesinden ve gerekse kamu yönetimi reformunun genel niteliklerinden kaynaklanan 

bu sorunları ileride 5216 sayılı kanunu irdelerken ele alacağız. 

3030 sayılı kanunla yapılan düzenlemede büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri 

arasında görev ve yetki paylaşımında önemli eksiklikler bulunduğu görülmektedir. Bunlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1- 3030 sayılı kanunla getirilen sistemde büyükşehir belediyesinin hizmet alanı, ilçe 

belediyelerinin hizmet alanları toplamından oluşmaktadır. Özellikle ilçe belediyesi sınırlarına 

ilişkin kanunda nüfus ve optimum hizmet alanlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmayarak 

mülki idare sınırlarının ilçe belediyelerinin sınırı olarak alınması ve günümüzde bazı ilçe 

belediyelerinin nüfus ve hizmet alanı olarak büyük boyutlara ulaşması dikkate alındığında 

planlama gereksinimi açısından büyük tıkanıklıklara neden olmaktadır. 

Aynı zamanda ilçe belediyelerinin birbirlerinden farklı büyüklükte olmaları yalnız 

hizmetlerin verimliliği açısından değil aynı zamanda yönetime katılma açısından da 

sakıncalar yaratmaktadır. 

 2- Büyükşehir belediye yönetiminde görev dağılımında temel kriter büyükşehir 

belediyesine stratejik ve bölünmesi güç işlev ve sorumlulukların verilerek etkinlik rasyonel 

kaynak kullanımı, uygun ölçek ekonomilerinin yaratılması, ilçe belediyelerine de yerel 

düzeyde daha etkin, katılıma dayalı halka dönük biçimde yürütülmesi gereken ve belde 

sınırları içerisinde oturan halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak görevlerin verilmesi 

gerekirken 3030 sayılı kanunda bu durum göz ardı edilerek temel hizmet birimi olan ilçe  

belediyeleri ikinci plana itilmiştir. 

3- 3030 sayılı Kanunda büyükşehir belediyesinin görevlerinin düzenlenip ilçe 

belediyelerinin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmeyerek yalnızca 1580 sayılı kanuna 

atıfta bulunulması büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında görev çatışmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin açıkça 

belirlenmesi gerekmektedir. 

4- Bazı görevlerin aynı ilçe sınırları içerisinde hem büyükşehir hem de ilçe 

belediyeleri tarafından yürütülmesi (örneğin büyükşehrin bütününe hitap eden 30 dekardan 

büyük olan veya büyükşehirde sayısı 3'ten fazla olmayan büyükşehir dahilinde yeşil saha ve 

parkların bakımının, büyükşehir belediyesine daha küçük ölçekte olan parkların bakımının 

ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olması gibi) kentin bölünmeyecek ve parçalanmayacak 

bir bütün olduğu dikkate alındığında hizmet bütünlüğünü bozmakta ve aynı nitelikteki hizmet 
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örgütlerinin büyükşehir ve ilçe belediyelerinde de bulunması zorunluluğunu beraberinde 

getirdiğinden kaynak israfına da neden olmaktadır. 

5- 3030 sayılı kanunun Uygulama Yönetmeliği anayol ve caddelerin yapım, bakım ve 

onarımı konusunda hangi belediyenin görevli olduğu hususunda Trafik Yönetmeliği ile 

çelişen hükümler içermektedir. 3030 sayılı kanunun 6/A-c maddesinde meydan, bulvar, cadde 

ve anayolların yapımı. bakım ve onarımı büyükşehir belediyesinin aynı sınırlar içerisinde 

ikinci derece yolların yapım, bakım ve onarımlarında ilçe belediyelerinin görevleri arasında 

olduğu belirtilmiştir. 

Meydanı bulvar ve caddelerin yapım, bakım ve onarımı konusunda bir görev 

karmaşası yaşanmamakla birlikte anayol ve ikinci derecedeki yolların tanımlanmasında 3030 

sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile Trafik Yönetmeliğinde farklı hükümler yer 

aldığından büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasında bir takım sorunlar 

yaşanmaktadır. 3030 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesinde anayol "üç 

şeritli yol". Trafik Yönetmeliğinde de "karayollarındaki trafiğin akışında üstünlüğü olan yol" 

olarak tanımlandığından büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin sorumluluk alanı tam 

olarak bilinememektedir. Uygulamada bu sorun büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri 

arasında düzenlenen protokolle giderilmekteyse de mevzuattaki bu farklılıklar giderilerek 

büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev alanları net olarak belirlenmelidir. 

6- Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında görev ayrımının sınırları açıkça 

belirtilmemiş olduğundan büyükşehir belediyesinin siyasal yönden yararlı gördüğü 

durumlarda ilçe belediyelerinin görev alanlarına karışabilme esnekliğine sahip olma imkanı 

yaratılmıştır. 

7- 3030 sayılı kanunda ilçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçının mali 

külfeti kendilerince karşılanması ve talepte bulunmaları kaydıyla büyükşehir belediye 

meclisinin kararına dayanarak ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesince yapılacağı 

belirtilmiştir. Ancak 3030 sayılı kanunda bu konuya açıklık getirilmemiştir. İlçe 

belediyeleri:::" oluşturulmasında temel amaç hizmetin etkinliği, verimliliği ve halka en yakx. 

yerel yönetim birimince hizmetin ifası olması temel ilke olduğundan bu konuya kanunda 

açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

8- Çağdaş yerel yönetim anlayışı içerisinde büyükşehir belediyesinin görevleri   

arasında   olması   gereken   pek   çok   görev   3030   sayılı   kanunda düzenlenmemiştir. 

(Örneğin çevre koruma toplu konut, arsa politikası gibi"' Bu görevler Büyükşehir 

belediyesinin görevleri arasına dahil edilmesi çağdaş yerel yönetim anlayışının bir gereğidir. 
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3.3. AKP HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE YAPILAN BELEDİYE 

REFORMUNUN   DEĞERLENDİRMESİ 

Türkiye'de yerel yönetimler reformundan önce, yerel yönetim sistemiyle ilgili olarak 

süreç içinde birçok reform talebi, tasarı, rapor ve çalışmalar gündeme gelmiştir. Önemli 

değişikliklerle bu süreç, 2004 ve 2005 yıllarında sonuçlanmıştır. Bu reform sürecinde Avrupa 

Birliği'nin önemli bir belirleyici   olduğunu söyleyebiliriz.Yaşanan reform sürecini elzem 

kılan ise küreselleşmedir. Çünkü; günümüz dünyası ''küreselleşme'' ve onun ikizi olarak 

tanımlanan''yerelleşme'' politikalarının sarmalı altında bulunmaktadır (Gündoğdu, 2004: 9). 

İşte bu küreselleşme süreci yerelleşmeyi zorlamakta ve dolayısıyla bu değişim, devletlerin 

adem-i merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmesini teşvik etmektedir. Bu da kamu 

yönetiminde alışılmışın dışında bir takım değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla küreselleşme sürecinde devletin değişen rolü yerelleşme eğilimlerini 

desteklemektedir (Alada, 2004: 19). Artık, küçülen dünyada hizmetlerin merkezi idareye mi 

yoksa yerel yönetimlere mi ait olduğu anlamını gittikçe yitirmektedir. İşte bu durumun yerini 

artık hizmetlerin vatandaşlara en yakın olan birimce sunulması anlayışı almıştır (Aytaç, 2004: 

5). Türkiye'nin üniter devlet olarak örnek aldığı Fransa'da 1982 yılından sonra yerelleşme 

yönünde bir süreç başlamıştır . Bu durum 17 Mart 2003 yılında kabul edilen anayasa 

değişikliğiyle önemli bir ivme kazanmıştır. Anayasanın 1. maddesi ''cumhuriyet yerinden 

yönetim ilkesine göre örgütlenir'' şeklinde değiştirilerek ''üniter devlet'' ibresi çıkarılmıştır 

(Arıkan, 2004: 38). Böylece Fransa da tarihi üniter devlet geleneğini bırakarak Avrupa 

Birliği'nin öngördüğü yerelleşme sürecine katılmıştır. 

 

3.3.1. Belediye Kanunundaki Değişiklikler 

1580 sayılı Belediye Kanunu'nda ''Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli 

mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir 

şahsiyettir'' diye tanımlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu 'nun 3. maddesinde 

Belediye, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan 

ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 

tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır. 

Kuruluş bakımından belediyelerin ölçekleri büyütülmüştür. 2000 nüfus ve merkeze 

500 metrelik mesafe , yeni kanunla 5000 nüfus ve merkeze 5000 metrelik mesafe olarak 

değiştilmiştir. Ayrıca belediyenin kuruluşu için en son aşamada gerekli olan 

Cumhurbaşkanının onayı kaldırılmış ve belediyenin son aşamada müşterek kararname ile 
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kurulacağı belirtilmiştir. Yeni kanunda belediyelerin sınırlarının belediye meclisinin kararı ve 

kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşeceği belirtilmekte ve zorunlu nedenler 

dışında beş yıl süreyle sınırların değiştirilemeyeceği belirtilmektedir. Bu çerçevede 

belediyelerin özerkliği artırılmış, ölçekleri büyütülmüştür. 

Beldelerin adının değiştirilmesi önceki kanunda belediye meclisinin ve il idare kurulu 

kararı ve sonrasında Danıştay'ın görüşü alınarak Bakanlar Kurulunun onayı ile 

yapılabilmekteydi. Yeni kanunun 10. maddesinde bir belde adının değiştirilmesi, belediye 

meclisinin üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine 

içişleri Bakanlığı'nın onayı ile değiştirilip Resmi Gazete'de yayımlanacağı belirtilmektedir. 

1580 sayılı yasanın 13-14. maddesinde yer alan ''hemşehri hukuku'' başlıklı maddede 

''Her Türk, nüfus kütüğüne yerli olarak yazıldığı beldenin hemşehrisidir.'' denilmektedir. Yeni 

kanunda ise ''Her Türk'' ibaresi ''Herkes'' olarak değiştirilmiştir. Kimlik tartışmaların yaşandığı 

günümüzde bu söylemin daha bütünlükçü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, kişilerin nüfusa 

kayıtlı olduğu yerin hemşehrisi olması yerine ikamet ettiği yerin hemşehrisi olduğu kabul 

edilmektedir. 

Belediyenin görev ve işlevleri ile ilgili olarak kent bilgi sistemi, şehir içi trafik, 

ticaretin geliştirilmesi, nüfusu 50.000'in üzerinde olan belediyelerde zorunlu olmak üzere 

kadın ve çocuk koruma evlerinin kurulması gibi yeni görevler eklenmiştir. Ayrıca bu kanunun 

14. maddesinde belediyeye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen 

mahalli müşterek nitelikteki diğer görevleri ve hizmetleri yarma ve yaptırma görevi de 

verilmiştir. Yine bu maddede ''belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en 

uygun yöntemlerle sunulur .. denilmekle açıkça Subsidiarite ilkesi kabul edilmiştir. 

Bu çerçevede hem eski hem de yeni kanun hizmet çoğulculuğu ilkesinden hareket 

etmektedir. Fakat eski yasa ''beledi sosyalizm'' düşüncesine dayanmakta iken yeni yasa, 

küreselleşme çerçevesinde ''yerelleşme'' anlayışına dayanmaktadır. Böylece yerindelik ilkesi 

piyasa ekonomisinin kamu hizmetleri üzerindeki etkisini artırmakta ve kamu ekonomisi 

aleyhine gelişmektedir. Yani 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu hizmetin toplumsal 

boyutunu öne çıkarırken yeni kanun hizmetin ekonomik boyutunu öne çıkarmaktadır. Altı 

çizilmesi gereken diğer bir husus ise belediyelerin hizmet yapması dışında hizmet 

yaptırmasıdır. Bu bakımdan da kamu hizmetini piyasa ekonomisi çerçevesinde pazarlayan bir 

belediyecilik anlayışının doğduğunu söyleyebiliriz. 

Eski kanunda belediye meclisi olağan olarak Ekim, Şubat ve Haziran aylarında 

toplanırken bu uygulamaya yeni düzenlemede son verilmiş ve meclisin bir aylık tatil dışında 

her ay toplanması sağlanmıştır. Bu değişikliğin demokratik açıdan önem arz ettiği açıktır. 
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Belediye işlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli komisyonlar 

öngörülmüştür. Yeni kanunda öngörülen Denetim Komisyonu önemli farklılıklar 

içermektedir. 

1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 53. maddesinde belediye meclisinin feshi ile ilgili 

olarak dört sebep sıralanmıştı. Bunlar; 

1. Belediye meclisinin kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında 

toplanması, 

2. Belediye meclisinin kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanması, 

3. Belediye meclisinin kanunen kendisine verilen görevleri, süresi içinde yapmaktan 

çekinmesi ve bu durumun belediye meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratması, 

4. Belediye meclisinin siyasi meseleleri müzakere etmesi veya siyasi temennilerde 

bulunmasıdır. 

Meclisin feshi konusu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 30. maddesinde yer 

almaktadır, Buna göre belediye meclisi; 

1. Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 

belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 

2. Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa, 

İçişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine Danıştay'ın kararı ile feshedilir. içişleri 

Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye 

kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde 

karara bağlar. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

1580 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye teşkilatının Yazı İşleri, Hesap İşleri, Sağlık, 

Veteriner, Fen İşleri, Personel ve Hukuk İşleri Müdürlüklerinden oluşacağı belirtilmesine 

karşın 5393 sayılı yasanın 48. maddesinde belediye teşkilatının norm kadroya uygun olarak 

Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşacağı belirtilmiş, birim 

sayıları azaltılmıştır. 

Personel sistemiyle ilgili olarak 5393 sayılı yasanın 49 maddesinin üçüncü fıkrası ile 

belediyelerde sözleşmeli personel istihdamının yolu açılmıştır. Personel giderleri bakımından 

da bir sınırlamaya gidilmiştir. Personel giderlerinin bütçe giderinin %30'unu geçemeyeceği ve 

nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde ise bu oranın %40 olacağı belirtilmiştir. Personel 

açısından yeni kamu yönetimi düzenlemesi içinde norm kadro uygulamasına gidileceği için 
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standart bir personel sayısı hedef1emekteydi. Yeni yasa, daha çok esnek çalışma koşullarında 

personel istihdamını hedef1erken eski yasa, memur ağırlıklı güvenceli bir personel sistemini 

öngörmekteydi. 

Normun kelime anlamı, kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun 

durumdur. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiştirilmesine karar verme yetkisi belediye meclisine aittir. Norm kadro ile ilgili 

standartları kural olarak İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından 

müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını belediye 

yapar veya yaptırır (Eryılmaz, 2005: 6). 

Yeni mevzuatla belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla 

ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya 

üye olabilir, kardeş kent ilişkisi kurabilir. Bunun için önceden İçişleri Bakanlığı'ndan izin 

alınması gerekmektedir. 

Mali hükümler açısından yeni yasaya baktığımızda temel anlayışın ekonomik bir kamu 

yönetimine odaklandığını söyleyebiliriz. Bu yasa teşkilat yapısı ve çalışma şekli bakımından 

daha etkin ve demokratikken, personel istihdamı, hizmet ifası ve özel kesimle olan ilişkiler 

bakımından neoliberal bir özellik göstermektedir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına 

taraf olan ve birçok maddesine çekince koyan Türkiye yeni yasa ile çekince koyduğu birçok 

maddeyi de yasalaştırmıştır. Dolayısıyla bu yasa uluslar arası ilişkiler bağlamında 

belediyeleri; organizasyonlara üye haline getiren, yakınlaştırıcı hükümlere uygun olarak 

düzenlenmiştir. Böylelikle önce daha kapalı ilişkiler içerisinde bulunan ve kendi aralarında 

yaptıkları birliklerle yetinen belediyeler, artık daha etkin bir iletişim ağına kavuşmuşlardır. 

Bu Hükümet zamanında, birçok yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bunlardan kanun-

laşanların büyük bir bölümü, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri 

gönderilmiştir. Bunlara belediyelere ilişkin tasanlar da dahildir. Büyükşehir belediyelerini 

düzenleyen yeni yasa, şu anda yürürlüktedir. Fakat, genel olarak belediyeleri düzenleyen 1580 

sayılı Belediye Kanunu'nun yerine çıkanları 5215 sayılı Belediye Kanunu, ilk önce 

Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e geri gönderilmiş, Meclis'te tekrar görüşülüp 5272 sayı ile 

yasalaştıktan sonra, usul yönünden Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan henüz yürürlüğe girmeden 5393 sayılı ve halen 

yürürlükte olan Son Belediye Kanunu çıkarılmıştır. 5215 sayılı kanun hiç yürürlüğe 

girmediği, 5272 sayılı kanun da yürürlüğe girişinden çok kısa bir süre sonra iptal edildiği için  

özellikle 1580 sayılı en eski Belediye Kanunu ile 5393 sayılı en yeni Belediye Kanunu ve 
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3030 sayılı eski Büyük Şehir Belediye Kanunu ile 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye 

Kanunu'nun öngördüğü örgütlenme modeli üzerinde durulacaktır 

5393 sayılı Belediye Kanunu; genel olarak belediyelerin kuruluşunu, işleyişini, görev 

ve yetkilerini düzenlemektedir. Bu Kanun, esas itibariyle 1580 sayılı kanunun düzenlediği 

konulan yeni baştan düzenlemiştir (Çevikbaş, 1995: 89). Bundan dolayı, belediyeler arasında 

büyüklük küçüklük ayırımı yapmadan, hepsini eş düzeyde görmüştür. Bir başka deyişle, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Karaman il sınırlan içinde yer alan Kazancı Belediyesi, 

1580 sayılı eski Belediye Kanunu ile 5393 sayılı en yeni Belediye Kanunu açısından eşittir. 

İki belediye de kurulduktan beldede yaşayan insanların mahalli müşterek kamusal 

ihtiyaçlarım karşılamak için kamu hizmeti yürütürler. 

1580 sayılı kanunda, geleneksel belediyelerin görevleri, ayrıntılı bir biçimde ve sayma 

yöntemiyle 82 fıkrada belirlenmişti. Bunun dışında, diğer kanunlarda da belediyeye verilmiş 

görevler vardı ve bu görevlerin büyük bir bölümü hâlâ mevcuttur. Zamanla, belediyeye 

verilen görevler, belediyelerin gücünü aşar bir boyuta ulaşmıştı. 

5393 sayılı yeni Belediye Kanunu, geleneksel belediyelerin görevlerini 14. 

maddesinde düzenlemiştir. 5393 sayılı Kanun'un 14. maddesi dikkatle incelendiğinde, 

belediyenin görevleri düzenlenirken, sayma metodu terk edilip soyut metot tercih edildiği 

görülecektir. Her ne kadar 14. maddenin 1. fıkrası, sayma metodunu uygulamış gözükse de, 

ikinci fıkrası "Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 

müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır" hükmünü içerdiği için, 

soyut metodun ağırlık kazandığı anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle yeni yasa, belediye 

sınırları içinde sunulacak yerel kamu hizmetleri konusunda belediyeleri genel görevli 

kabul etmiştir. 

1580 sayılı kanuna göre belediye meclisinin biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere 

iki toplantısı vardı. Olağan toplantıları, ekim, şubat ve haziran aylarında yapılırdı. Belediye 

meclisi, olağanüstü toplantıya da çağırılabilirdi. Olağanüstü toplantı yoluna önemli ve acele 

işlerde baş vurulurdu. Olağanüstü toplantıya belediye başkanı, üyelerin üçte birinin gerekçeli 

önerisi veya valinin gerekli görmesi durumlarında gidilirdi. 

Yeni Belediye Kanunu'na göre belediye meclisi, kendisi tarafından belirlenecek bir 

aylık tatil hariç her ayın ilk haftası, meclis tarafından önceden belirlenen günde, mutat 

toplantı yerinde toplanır. Ekim ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Bütçe görüşmesine 

rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat 
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toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek 

kaydıyla meclis başkanının belediye sınırlan içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. 

Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları 

açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, 

toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Meclis 

görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. 

Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Eski Kanun'a göre belediye meclisinin kararlarının çoğu, hiçbir makamın onayı 

olmadan uygulanabilirdi. Buna karşılık bazı kararlan ilçelerde kaymakamın, illerde yahnin 

onayı ile yürürlüğe girerdi. Kaymakam veya vali bu kararla-n bir hafta içinde .onaylamazsa, 

belediye meclisinin talebi üzerine Danıştay'a başvurulur, Danıştay'da bir ay içinde konuyu 

karara bağlardı. Bu kararlara örnek olarak bütçe, kesin hesap, çalışma programı,' ek ödenek 

veya bütçe bölümleri arasında aktarma, ikraz ve istikraz, belediye vergi ve resimlerinin ilgili 

olduğu konular dışında belediye hizmetleri nedeniyle alınacak harç ve ücret tarifeleri, genel 

imar programı ... vs. kararlar vardı (Kabaalioğlu-Yıldırım, 1995: 198). 

Yeni yasaya göre; belediye başkam, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarım, 

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye 

başkam, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya 

başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük 

mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya baş-

vurabilir. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka 

duyurulur. 

Yeni yasa, meclis kararlan arasında hiçbir ayırım yapmadan, hepsini merkezi idarenin 

onayından kurtarmıştır. Fakat, başkana kararlar üzerinde veto yetkisi tanımıştır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre encümen, belediye başkanının başkanlığında 

belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçtiği üyeler ile belediye daire başkanlarından 

oluşurdu ve belediyenin ikinci karar organıydı. Seçilmiş üyeler atanmışların yansından çok, 

ikiden de az olamazdı. Encümende atanmışların (teknik elemanların) çoğunlukta bulunması 

anti demokratikti ve belediye özerkliği ile bağdaşmadığı için Anayasa’nın 127. maddesine 

aykırıydı. 
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5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesine göre, belediye encümeni, belediye 

başkanının başkanlığında; il merkezindeki belediyelerde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki 

belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 

seçeceği dört üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl 

birim amirleri arasından seçeceği dört üyeden, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim 

amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden, 

oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği 

başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına 

gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı 

olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 

Yeni kanunun 34. maddesi encümenin görev ve yetkilerini düzenlemiştir. Madde 

dikkatlice incelendiğinde, tıpkı eski kanunun 83. maddesinde olduğu gibi, belediyenin ikinci 

karar organı olduğu ortaya çıkmaktadır. Belediye encümeninde atanmış üyelerin bulunması, 

Anayasanın 127. maddesine aykırıdır. Ayrıca encümende belediye başkanının atadığı 

memurların bulunması ve oylamada eşitlik olması durumunda başkanın oyunun olduğu tarafa 

üstünlük tanınması; encümenden çıkacak kararlatın, her koşulda başkanın iradesi doğrultu-

sunda olacağını göstermektedir. Böyle olunca da, mevcut düzenleme, encümeni gereksiz bir 

organ durumuna getirmektedir. 

Eski kanuna göre başkan ile encümen arasındaki anlaşmazlık, meclis tararından 

giderilirdi. Meclisin kararından tatmin olmayan encümen ya da başkan, valiye itiraz ederdi. 

Belediyelerden gelen itirazları vali Danıştay'a, gönderirdi. Danıştay'ın verdiği kararlar kesindi. 

10 Nisan 1990'dan önce, Danıştay sadece, il merkezindeki belediyelerden ve il özel 

idarelerinden gelen seçilmiş organlarla ilgili önerileri karara bağlardı. Yine eski kanuna göre, 

Başkan veya encümen ile meclis arasındaki uyuşmazlık, başkanın başvurusu üzerine, 

ilçelerde, İlçe idare kurulunun, illerde il idare kurulunun görüşü alındıktan sonra Danıştay’ca  

kesin olarak çözümlenirdi. 

Yeni kanuna göre; belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları meclis 

karara bağlamaktadır. Meclisin kararından encümen tatmin olmazsa ne olur? Meclis ile 

başkan veya encümen arasındaki uyuşmazlıklar nasıl çözülecek? Bu soruların cevaplan yeni 

belediye kanununda bulunmamaktadır. 
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3.3.2. Büyükşehir Belediye Kanunundaki Değişiklikler 

3.3.2.1. İdari Yapıdaki Değişiklikler 

5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile getirilen önemli yenilikler şu şekilde 

özetlenebilir  

Büyükşehir belediyesi olmak için en az bir il merkez belediyesinin ve bu belediye 

sınırlarına en fazla 10 km uzaklıktaki yerleşim birimlerinin toplam nüfusunun en az 750 bin 

olması gerekmektedir. Bu durumdaki il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak kanunla en az üç ilçeyi veya ilk kademe belediyesini 

kapsar biçimde büyükşehir belediyesine dönüştürülebilirler. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve 

Kocaeli ilinde, il mülki sınırı olmakta; diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut vali lik 

binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona 

kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar 

olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan 

büyükşehirlerde yarıçapı elli  kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını 

oluşturmakta; bu  sınırlar içinde  kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler ve ilk 

kademe belediyeleri haline gelmektedir. 

Büyükşehir belediye encümenine büyükşehir belediye meclisi içinden üye seçilmesi 

yolu açılmakta; büyükşehir belediye encümeni, 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 mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye 

başkanını her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. 

Valinin idari vesayet yetkisi sınırlandırılmakta; büyükşehir belediye meclisi kararlarının, 

bütçe ile ilgili olanlar dahil yürürlüğe girmesi için valiye gönderilmesi yeterli olmaktadır. 

Büyükşehir belediyesinin ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamaları 

üzerindeki denetimi açıkça düzenlenmektedir. 

Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir 

belediyelerinde beşi geçmemek ve görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlı (belediye 

başkanının görev süresini aşamaz) olmak üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir hükmü 

getirilmektedir. 

Büyükşehir belediye meclisinin her ay toplanması, Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 

meclislerinin çalışma usul ve esasları, Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının 
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görevlerine son verilebilmeleri. belediye personel istihdamı ve atanması, başarılı personelin 

ödüllendirilmesi, büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve i lk kademe belediye 

başkanlarının siyasal partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamayacakları, 

profesyonel spor klüplerinde başkanlık yapamayacakları ve yönetiminde yer alamayacakları 

gibi konularda Belediye Kanunu'na atıfta bulunulmakta ya da paralel düzenlemeler yer 

almaktadır(Deniz,2005:76) 

3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 3. maddesinde, "Belediye sınırlan 

içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri" büyükşehir olarak tanımlanmış, 4. maddesinde de 

büyükşehirlerde büyükşehir adı ile büyükşehir belediyesi kurulacağı hüküm altına alınmıştı. 

Aynı kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelik (RG, 1984/18603) ise bu tanımı biraz daha 

açmıştı. Yönetmeliğin 3. maddesine göre; belediye sınırlan içinde merkez ilçe dahil olmak 

üzere birden fazla ilçe bulunan şehirler büyükşehir, büyükşehirlerde kurulan belediyeler ise 

büyükşehir belediyesi olarak tanımlanmıştı. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "tanımlar" başlığını taşıyan 3. 

maddesinde büyükşehir belediyesi; "En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu 

belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları 

yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar Organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır. 

Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, 5216 sayılı kanunun 7. 

maddesinde sayma yöntemiyle belirlenmiştir. Bentler numaralandırılırken, alfabetik yöntem 

benimsendiğinden, neredeyse Türk alfabesindeki bütün harfler kullanılmıştır. Yasanın 

saymadığı diğer konularda, ilçe ve ilk kademe belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediyeleri, 

5216 sayılı kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar 

plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. 

5216 sayılı kanunun 7. maddesinin II. fıkrasına göre, Büyükşehir belediyeleri bu 

görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karan ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine 

devredebilir veya birlikte yapabilirler. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe veya ilk kademe 

belediyeleri, ayrı ayrı kamu tüzel kişileridir ve aralarında herhangi bir hiyerarşik bağ yoktur, 

idare hukuku alanında yetki devri, aynı tüzelkişilik içindeki hiyerarşik yapıda yer alan üstlerin 

yetkilerinin yasalarda öngörülen sınırlar çerçevesinde astlarına aktarmasını tanımlar 

(Akyılmaz-Sezginer, 2001: 89). İki kamu tüzel kişiliği arasında bu anlamda yetki devri 

olamaz. Kamu görevlerinin farklı kamu tüzel kişilerine verilmesi, idare hukukunun bir başka 

ilkesi olan ve eskilerin "tefrik-i vezaif" dedikleri görev dağılımı ilkesine göre olur. Kamu 
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tüzel kişileri arasındaki görev dağılımını da ancak yasa koyucu kendisi yapar. Yasama 

organının bu yetkisi, başka bir organa veya idari birime devredilemez. Fakat, yasama 

organının Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki yapması gereken bazı 

görevlerin dağılımını, Büyükşehir belediye meclisi yapacaktır, II.. fıkradaki bu düzenleme 

mevcut haliyle Anayasanın 7. maddesindeki yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine 

aykırıdır. 

Merkez ve yerel boyutu başta olmak üzere, mali yapı, personel vb. bütün bileşenleriyle 

kamu yönetiminde toptan bir yeniden yapılanmayı hedefleyen bu girişimler içinde en önemli 

konu başlıklarından birini de Büyükşehir belediye sistemi oluşturmaktadır. 3030 sayılı eski 

yasanın yerini alan 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası sistemle ilgili 

önemli yenilikler getirmekte ve eski yasa dönemindeki sorunların en azından bir bölümüne 

yeni açılımlar kazandırmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunuyla, Büyükşehir, 

ilçe, ilk kademe belediyelerinin kurulması, görev ve yetkileri, gelirleri, belediyeler arasındaki 

ilişkiler yeniden düzenlenmiştir. Kanunun amacı, Büyükşehir Belediyesinin yönetimini, hukuki 

statüsünü yeniden düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde 

yürütülmesini sağlamaktır. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, yedi bölümde, 33 madde ve 4 geçici 

maddeden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kanunun amacı, kapsamı ve tanımlar (madde 1-3); 

ikinci bölümde Büyükşehir belediyesinin kuruluşu ve sınırlan (madde 4-6) yer alırken, üçüncü 

bölümde Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları (madde 7-

11) bulunmaktadır. Dördüncü bölümde Büyükşehir belediyesinin organları (madde 18-21) ay-

rıntılı bir biçimde düzenlenirken, beşinci bölümde teşkilat ve personel (madde 21-22) ele 

alınmaktadır. Altıncı bölümde belediyenin bütçesi, gelir ve giderleri (madde 23-27) yer 

alırken, yedinci bölüm"Çeşitli Hükümler" (madde 27-33) başlığını taşımaktadır 

Kanunla yapılan temel değişikliklerden bir diğeri de Büyükşehir Belediyesi kurulması 

için en az üç ilçe veya ilk kademe (Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulmaksızın 

oluşturulan ve Büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip 

belediyeyi ifade eder.)  belediyesi bulunması gerekmektedir. 3030 sayılı kanundan farklı 

olarak 5216 sayılı kanun Büyükşehir yönetimi kurulabilmesi için ayrıca 750.000 nüfus şartını 

getirmiştir. Kanunda belirtilen tanımlamaya göre; "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, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik 

düzeyleri dikkate alınarak, kanunla Büyükşehir belediyesine dönüştürülürler." Görüldüğü 
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üzere kanun nüfus şartının yanı sıra, ekonomik gelişmişlik şartı da eklemiştir (Tortop vd. 

2006: 217). 

Yeni kanunla Büyükşehir belediyesi sisteminde dikkatleri çeken önemli bazı de-

ğişiklilere gidilmiş olup, bunlar daha çok 3030 sayılı eski kanunda yakınılan ve net 

düzenlenmemiş konulardır. Ancak 5216 sayılı kanunla düzenlenememiş ya da eksik kalmış bazı 

konular da bulunmaktadır.  Yeni  kanunla ilk olarak Büyükşehir belediyelerinin kurulması 

konusu düzenlenmiş ve belirli kriterlere bağlanmıştır. Bunun yanı sıra Büyükşehir 

belediyelerinin sınırları genişletilmiş, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il 

mülki sınırları ile özdeşleştirilmiştir. Böylelikle çok sayıda ilçe ve belde belediyesi Büyükşehir 

belediyesi sınırları içerisine alınmış, dolayısıyla bu belediyeler bundan sonra 5216 sayılı kanun 

hükümlerine göre hizmet vereceklerdir. Kanunla sınırlar konusunda getirilen başka bir yenilik 

ise, Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırlan içinde bulunan belediye ve 

köylerin bazı esas ve usuller dairesinde Büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilebilmesi 

konusudur. 

Dikkati çeken bir başka nokta ise, Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri 

arasındaki görev, yetki ve sorumlulukların paylaşımında 3030'da olduğu gibi Büyükşehirlerin 

ağırlıklı konumudur. Ancak, Büyükşehir belediyelerinin görevlerinden uygun gördüklerini 

belediye meclisi kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilecek ya da birlikte 

yapabileceklerdir. 

Yeni kanunla Altyapı Koordinasyon Merkezi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi daha 

da güçlendirilerek görev ve yetkileri arttırılmıştır. Yine Büyükşehir belediyesinin ilçe ve ilk 

kademe belediyelerinin imar uygulamaları üzerindeki denetim yetkisi açık bir biçimde 

düzenlenmiş ve kuvvetlendirilmiştir. İlçe ve ilk kademe belediyeleri öngörülen sürede imar ile 

ilgili aykırılıkları gidermezse büyük şehir belediyesi bunu resen gidermeye yetkili kılınmıştır. 

Bu şekilde 3030 sayılı kanunda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki imar yetkisinin 

paylaşımı konusundaki karışıklık ortadan kaldırılmıştır. 

Kanunda üzerinde durulan konulardan birisi de ihtisas komisyonlarıdır. 

Komisyonlardan bazılarının kurulması zorunlu hale getirildiği gibi, oy hakkı bulunmaksızın 

ilgili uzman kişi ve kurumlar ile sivil toplumun bu sürece katılımı teşvik edilmiştir. Diğer bir 

önemli düzenleme de, Büyükşehir ve Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye 

başkanları siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamayacak, profesyonel 

spor klüplerinin başkanlığını yapamayacak ve yönetiminde bulunamayacaklardır (Bozoğlu, 

2004: 4). 
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Valinin idari vesayet yetkisi sınırlandırılmıştır. Büyükşehir belediye meclisi 

kararlarının (bütçe ile ilgili olanlar dahil) yürürlüğe girmesi için mahallin en büyük mülki 

idare amirine gönderilmesi yeterli olacaktır. Ancak, mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü 

kararlar aleyhine on gün içinde idari yargı mercilerine başvurabilecektir.  

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görevleri yeni düzenlemede de ayrıntılı 

olarak liste usulüyle belirtilmiştir. Bu uygulamanın amacının, Büyükşehir belediyesi ile diğer 

belediyeler arasında çıkabilecek görev ve yetki çatışmasını önlemek olduğu söylenebilir. 

Büyükşehir belediye encümeni, yeni düzenlemeyle idari bir organ olarak düşünülmekte 

ve katılım ilkesinin de güçlendirilmesi amacıyla, Büyükşehir belediye meclisi üyelerinden 

beşinin encümene katılımı öngörülmektedir. 5216 sayılı kanunun 16. maddesine göre, 

"Büyükşehir belediye encümeni, 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 mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl 

birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur." Belediye başkanının bulunamadığı 

encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık edecektir. 3030 sayılı kanunda encümen sadece 

belediye başkanı ve birim amirlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla yeni düzenlemeyle, siyasi 

kanat ile bürokrasinin işbirliği ve ortaklaşa kararı ile sorunlara çözüm bulma arayışı tercih 

edilmiştir. Böylece kararların daha sağlıklı bir şekilde alınacağı söylenebilir. Ancak, 5216 sayılı 

Kanun, aynı 3030 sayılı eski Büyüksehir belediyesi kanunu gibi, encümenin görev ve yetkilerini 

açık bir şekilde belirtmemiştir. Dolayısıyla, Büyüksehir belediyesine ilişkin kanunda açıklık 

bulunmayan hallerde Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükmüne binaen, 

Büyüksehir belediye encümeninin görev ve yetkilerinin, belediye encümeni görev ve 

yetkileriyle benzer olduğunu söylemek mümkündür (Parlak ve Sobacı, 2005: 155- 159) 

5216 sayılı Büyüksehir belediyesi kanunun 3030'da eksikliği hep dile getirilen yerel 

yönetimlerin demokratik birimler olma yönünü öne çıkarmaya çalıştı da dikkati çekmektedir. 

Bunu gerek karar organı olan Büyüksehir belediye meclisi ve encümenin oluşumu, işleyişi gibi 

konularda gerekse Büyükşehirin sunduğu hizmetlere ilişkin katılım sürecinin ayrıntılarında gör-

mek mümkündür. Özellikle sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi kentsel aktörler ve 

uzman kişi ve kurumlar karar süreçlerine dahil edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir yaklaşım katılım 

öncelikli bir belediyeciliğe vurgu yaptığı gibi dolaylı olarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliği 

de artıracaktır. Belediyeler Kanun Tasarısının genel gerekçesinde de yukarıda sınıflandırılan 

sorunların çözümüne yönelik tedbirler göze çarpmaktadır. Demokratikleşmeye atıfta 

bulunulması en temel soruna çözümü amaçlamaktadır. Böylece, yerel kamusal menfaatler 
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korunacak, çoğulculuk ve katılım sağlanacak, yerel ve ulusal menfaat uzlaşmasına ulaşılacak, 

sivil toplum düzeyinde katılım sağlanacaktır. Belediyelerde etkinliğin sağlanmasının yolu olarak 

belediyelerin ölçekleri de ele alınmaktadır. Etkinliğin sağlanmasının temel yollarından birisinin 

uygun ölçekli belediyeler kurmaktan geçtiğine değinildiği görülmektedir. Temel sorun olan 

yetki, sorumluluk ve kaynak dengesi de genel gerekçe de ele alınmıştır. Halkın ihtiyaç ve 

beklentilerine cevap verebilmesine, hizmet sunumunda memnuniyetin artırılmasına, hu kuka 

uygunluk, etkinlik, verimlilik ve sonuca odaklılığa yoğunlaşılacağı açıkça ortadadır (Salur, 2006: 

318). 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre ''Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri; görevli oldukları konularda bu yasayla birlikte Belediye Kanunu ve diğer 

mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere 

sahiptir'' denilmekte ve büyükşehir belediyelerine ayrıcalıklı bir konum vermektedir. 

3030 sayılı yasada büyükşehir ''belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan 

şehirler büyükşehirdir'' diye tanımlanmaktaydı. Yeni kanunda büyükşehir belediyesi ''en az üç 

ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; 

kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali 

özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi'' 

olarak tanımlanmaktadır. Bu yeni tanımdan da anlaşılacağı üzere belediyelere idari ve mali 

özerklik tanınmıştır. Belediyelerde olduğu gibi büyükşehir belediyelerinde de ölçek 

büyütülmüştür. 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, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak 

büyükşehir belediyesine dönüştürüleceği belirtilmiştir. Geçici 2. maddeye göre büyükşehir 

belediye sınırlarının, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırları olduğu belirtilmiştir. Diğer 

büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları 

içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi 

kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz 

kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan 

dairenin sınırının büyükşehir belediycsinin sınırını oluşturacağı belirtilmiştir. 

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organı olup, büyükşehir 

belediye başkanından, doğal üye olarak ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarından, ilçe 

belediye meclisinin 1/5'i ve ilk kademe belediye meclisinin 1/10'i oranında temsilciden 

oluşur. 
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Belediye meclisi gibi büyükşehir belediye meclisi de bir ay tatil olmak üzere artık her 

ay toplanmaktadır. Bütçe toplantılarında süre 20 gün iken diğer toplantılarda bu süre 5 

gündür. Fakat belediye meclisi her ayın ilk haftası toplanırken biiyükşehir belediye meclisi 

her ayın ikinci haftasında toplanmaktadır. 

Kararların kesinleşmesi ile ilgili olarak büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı 

gördüğü kararları yedi gün içerisinde (belediyelerde bu süre beş gündür) gerekçesiyle meclise 

geri.gönderir. Meclis salt çoğunlukla kararda ısrar ederse karar kesinleşir. Bu durumda başkan 

on gün içinde idari yargı yoluna başvurabilir. Meclis kararı kesinleştikten sonra yedi gün 

içinde valiye sunulması zorunludur. Aksi halde kararlar yürürlük kazanmaz. Vali kendisine 

gönderilen kararları hukuka aykırı görürse on gün içinde idari yargı yoluna başvurabilir. 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yaşanan en önemli değişimin ise encümen 

sisteminde olduğunu söyleyebiliriz, Eski sistemde encümen sadece atanmışlardan oluşmakta 

iken yeni yasayla bu duruma son verilmiş encümenlerin yarısının seçilmişler arasından diğer 

yarısının da atanmışlar arasından seçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede encümen Büyükşehir 

belediye encümeni, 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 mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 

amirleri arasından seçcceği beş üyeden oluşur, Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda 

ise encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık etmektedir. 

Bir diğer yenilik de ilk defa öngörülen danışmanlık sistemidir. Nüfusu iki milyonu 

aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere 

başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık 

yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması şart olmasına karşın öğrenim alanları 

belirtilmemiştir. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi 

statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmemektedir. 

Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlı olup bu süre belediye başkanının 

görev süresini geçemez. 

Büyükşehir belediyesi, teşkilat yapısı bakımından bir takım farklılıklar içermektedir. 

Teşkilat yapısı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve 

müdürlüklerden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 

büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olmaktadır. Ayrıca büyükşehir belediyesinde 

başkan yardımcısı da bulunmamaktadır. Bunun yerine genel sekreter ve yardımcıları 

bulunmaktadır. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere 
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yardımcı olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki büyükşehir belediyelerinde en fazla 

beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir. Büyükşehir belediyesinde 

hizmetlerin yürütü1mesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında 

mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık 

programlarına uygun olara.k genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanmaktadır. 

Büyükşehır belediyesinde genel sekreter, başkanın teklifi üzerine İçişlerı Bakanlığınca 

atanmaktadır. 

Kamu yönetiminde önem kazanan etik kurallarının yansımasına, büyükşehir ve 

büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilk kademe ve ilçe belediyelerin başkanlarının, siyasi 

partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamayacağını, profesyonel spor klüplerinin 

başkanlığını yapamayacağını ve yönetiminde yer alamayacağını örnek olarak verebiliriz. 

Eski yasanın 24. maddesinde öngörülen koordinasyon yetkisi, yeni kanunun 27. 

maddesinde ''Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon'' başlığı altında daha ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında 

hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi 

tarafından sağlanacaktır. Ayrıca büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında 

hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisinin 

yönlendirici ve düzenleyici kararlar alma yetkisi bulunmaktadır (Köksal, 2006: 22). 

 

3.3.2.2. Bütçe Mali İşler Ve Denetim Alanında Değişiklikler 

Bugün yerel yönetim kanunlarının değiştirilmiş olmasının verdiği doygunlukla, 

özellikle görev paylaşımı konusunda herhangi bir reform ihtiyacından bahsedilmemektedir. 

Gündemde sadece reform çalışmalarının son halkası olarak Belediye ve İl özel İdaresi 

Gelirleri Kanunu Tasarısı bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin gelir kaynakları yönünden 

güçlendirilmesi, görev paylaşımı ile ilgili değişikliklere karşı olanların dahi destek verdikleri 

bir konudur ki ülkemizde reform anlayışının değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Reforma taraftar olanlarca yerel yönetimlerin kendilerine bırakılan hizmetlere uygun gelir 

kaynaklarına kavuşturulması doğal karşılanmakla birlikte, yerel yönetimleri hizmet görme 

bakımından merkezi yönetimin uzantısı olarak görenlerin, hatta yerel yönetimlerin gördükleri 

hizmetlerin artırılmasını eyalet sistemine geçiş olarak değerlendirerek reform çalışmalarına 

karşı olanların, mali yönden yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ilişkin tavırları çelişki 

yaratmaktadır (Sarıoğlu,2007:35). 
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Mali yapı ile ilgili olarak 3030 sayılı kanundan farklı şekilde, yeni düzenlemeyle, 

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin topladıkları vergilerden birbirlerine ödemeleri 

gereken payları, zamanında yatırmadıkları taktirde, mağdur olan belediyenin talebi üzerine, 

söz konusu pay, iller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirlerinden 

kesilerek, alacaklı belediyenin hesabına yatırılabilmektedir. 

Büyükşehir ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçeleri üzerindeki denetim 

konusunda, 3030 sayılı Kanunda Büyükşehir belediyesinin bütçesinin denetlenmesinde 

valinin yetkisi 5216 sayılı kanun ile kaldırılırken, ilçe ve ilk kademe belediyeleri üzerinde 

Büyükşehir belediye meclisinin denetimi sürmektedir. 3030 sayılı kanunda (20. madde) 

olduğu gibi, 5216 sayılı kanunda da (25. madde) ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen 

bütçeler, Büyükşehir belediyesinin bütçesi ile birlikte Büyükşehir belediye meclisine 

sunulmakta ve Büyükşehir belediye meclisinde yatırım ve hizmetler arasında bütünlük 

sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilmektedir. Büyükşehir belediye 

meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini mevzuata uygunluk ve kesinleşmiş 

borçlar ile ortak yatırımlar için bütçeye konulması gerekli ödenekler bakımından 

denetlemektedir. Dolayısıyla ilçe ve ilk kademe belediyeleri açısından bütçe üzerindeki 

denetimde 5216 sayılı kanun herhangi bir değişiklik getirmemekte, Büyükşehir 

belediyelerinin ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçeleri üzerindeki vesayet denetimi 

sürdürülmektedir(Erençin,2007:128). 

Bütçenin kabulünde büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden 

gelen bütçeler, büyükşehir belediye meclisine sunulmakta ve büyükşehir belediye meclisince 

yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul 

edilebilmektedir. Büyükşehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde 

yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştay'a itiraz edilebileceği, Danıştay'ın ise itirazı 

otuz gün içinde karara bağlayacağı belirtilmektedir. Büyükşehir belediye meclisi, ilk kademe ve 

ilçe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken şu yetkilere sahiptir. 

a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri 

çıkamaya veya değiştirmeye. 

b) Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanuni sınırlar üzerinde 

veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen 

sınırlarına çakmaya. 

c) Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış 

ödeneği eklemeye, 
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d) Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir. 

Küreselleşme ve yerelleşme süreci ile birlikte piyasa ekonomisinin etkisini artırdığı 

günümüzde yaşanan değişikliklerin belediyelere de yansıtıldığı açıktır. Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu'nun 26. maddesine göre; 

''Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta 

belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir, Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, 

otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının 

%50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile, bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak 

olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye 

meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” 

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Kanunu ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. 

Kanunda büyükşehir, nüfus, iktisadi gelişme ve fiziki mekan olarak belirli 

parametrelerle belirlenmiş ve tanımlanmıştır, Özelikle büyükşehir belediyelerinin kuruluşu 

için gerekli kıstasların artırılması, büyükşehir belediyelerinin ölçeklerinin büyütülmesi 

büyükşehir belediyelerinin kurulmalarını zorlaştıracaktır. 

Belediye meclisinde olduğu gibi meclisin her ay toplanması, encümenlerin sadece  

atanmışlardan oluşmasına son verilerek yarısının atanmışlardan diğer yarısının seçilmişlerden 

oluşması, danışmanlık sisteminin öngörülmesi, idari özerkliğe uygun olarak vesayet yetkisinin 

azaltılması ve hukuka uygunluk denetiminin esas alınması, Altyapı ve Ulaşım Koordinasyon 

Merkezlerinin güçlendirilmesi, mali özerkliğe uygun olarak gelir kaynaklarının daha iyi bir 

şekilde düzenlenmesi, genel bütçe gelirlerinin %5'inin büyükşehir belediyelerine 

bırakılması....  gibi açılardan yeni kanunun büyükşehir belediyelerini kent yönetiminin 

ihtiyaçlarına uygun olarak donattığını söyleyebiliriz. 

Büyükşehir belediyesinin sınırlan çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan 

belediye ve köylerin bazı esas ve usuller içerisinde büyükşehir belediyesi sınırları içerisine 

alınması mümkün kılınmıştır. Büyükşehir belediyesinin ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 

imar uygulamaları üzerindeki denetim yetkisi tereddüde yer bırakmayacak bir şekilde 

düzenlenmiş ve perçinleşmiştir (Bozoğlu, 2004: 4). 

Bütün bunlar dışında büyükşehir belediyelerinin diğer belediye yasalarında geçerli 

olan oldukça geniş bir düzenleme ve mali alan içerisinde ekonomik bir girişimci pozisyonu 

alması dikkate değer olup, kaynak dağıtıcı bir belediye fonksiyonu kabul edilmektedir. 

Önemli bir değişiklik ise belediyelerin denetimi ile ilgili olarak ortaya çıkmıştır. 

Belediye Kanunu'nun 55. maddesine göre, belediyelerde iç ve dış denetim yapılacaktır. Bu 
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denetimin kapsamını ise iş ve işlemlerin hukuka uygunluk denetimi ile mali ve performans 

denetimidir. Bu maddeye göre iç ve dış denetim 5018 sayılı yasaya göre yapılacaktır. Burada 

iç denetimden kastedilen mali denetimdir. Keza iç denetim, daha önce idari denetimi de 

kapsayacak şekilde kullanılmaktaydı. Bu madde ile mali denetim idari işlemlerin 

denetiminden ayrılmaktadır. Dolayısıyla içişleri Bakanlığı ile Belediye Müfettişlerinin mali 

anlamda denetim yetkisinin kaldırıldığı söylenebilir. İçişleri Bakanlığı 'nın istisnai olarak mali 

anlamda yapacağı denetim ise 5018 sayılı yasanın 77. maddesinde belirtilmektedir. Bu 

maddeye göre; mali yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğraması, belirgin yolsuzluk 

veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıkması durumunda ilgili belediye başkanının 

talep etmesi veya doğrudan Başbakan'ın onayı üzerine, İçişleri Bakanı'nın yetkili denetim 

elemanları aracılığıyla, ilgili belediyenin tüm mali yönetim ve kontrol sistemini, mali karar ve 

işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirme gibi istisnai bir yetkisi bulunmaktadır. 

Bu istisnai durum sonrasında hazırlanacak raporun bir örneği İç Denetim Koordinasyon 

Kuruluna, bir örneğinin de vali ve belediye başkanına gönderilmesi gerekmektedir. 5018 

sayılı yasanın 75, maddesinde ise Maliye Bakanlığına bu istisnai yetki verilmektedir, Fakat bu 

maddede belediyeler açıkça belirtilmemekte, kamu idareleri ve ilgili bakan kavramları 

kullanılmaktadır.  Belediye Kanunu'nun 55. maddesinin 3. fıkrasında ise belediyelerin mali 

işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından 

İçişleri Bakanlığı ile belediye başkanı veya görevlendireceği kişiler tarafından denetleneceği 

belirtilmektedir (Alıcı, 2006: 48).  Dolayısıyla belediyelerde yapılacak olan iç denetim; iç 

mali denetim ve iç yönetsel denetim olarak ikiye ayrılmakta ve iç mali denetim iç denetçiler, 

iç yönetsel denetim ise belediye müfettişleri tarafından yerine getirilecektir.  Dış denetim de 

yine aynı şekilde dış mali ve yönetsel denetim olarak ikiye ayrılmakta ve dış mali denetim 

sadece Sayıştay, dış yönetsel denetim ise İçişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilecektir. 

5393 sayılı yasanın 57. maddesinde yer alan ''Hizmette aksama'' başlıklı hüküm ile idari 

vesayet denetimi, ilk kez yasal bir tespite dayandırılmaktadır. Bu maddeye göre, belediye 

hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini 

hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığı talebi üzerine yetkili sulh hakimi 

tarafından tesbit edilmesi gerekir. Sulh hukuk hakimi tarafından alınan karara karşı ilgili 

belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. Bu durumunda İçişleri Bakanı, hizmetlerde 

meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek 

belediye başkanından ister. Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini 

İçişleri Bakanı o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, 

gereç, personel ve diğer kaynakları ile giderir, Belediye kaynakları yeterli olmazsa ilin valisi, 
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diğer kamu kurum ve kuruluşların kaynakları ile bu aksaklığı giderebilir. Bu durumda ortaya 

çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankası'na bildirilir ve İller Bankası'nca o belediyenin 

müteakip ay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan 

valilik emrine gönderilir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi; hizmette aksamanın yetkili 

mahkemece tespit edilmesindeki amaç, merkezi hükümetin siyasi sebeplerle belediyelere 

müdahalesinin önlenmesidir. Fakat hizmette aksamanın sulh hukuk hakimi yerine idari hakimler 

tarafından tespit edilmesi daha doğru olacaktır. Çünkü idari işlem ve faaliyetlerin idari hakimler 

tarafından daha rasyonelce tespit edileceği savunulmaktadır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun “Denetim Komisyonu” başlığı altında düzenlenen 

25. maddesine göre bu denetim sistemi nüfusu 10.000 ve üzerinde olan belediyelerle il ve ilçe 

belediyelerinde uygulanacaktır. Bu belediyelerde belediye meclisi, her yılın ocak ayı 

toplantısında belediyenin geçen yıla ait gelir ve giderleri ile bunlara ait hesap, kayıt ve 

işlemlerin denetimi için, kendi üyeleri arasından gizli oyla Denetim Komisyonunun 

oluşturulacağı ve üye sayısının en az üç, en fazla beş olacağı belirtilmektedir. Üyelerin 

partilere göre dağılımında da mecliste yer alan partilerin üye sayıları esas alınacaktır. 

Faaliyet raporunu denetleme ise belediye meclisinin en icrai denetim yetkisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Belediye Kanunu'nun 56. maddesine göre; 

“Belediye başkanı, 5018 sayılı Kanunun 41. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 

biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 

performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet 

raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve 

değerlendirmelere de yer verilir.'' denilmektedir. 

Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki 

açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik 

kararı ile tutanak kapatılır ve bu tutanak meclis başkan vekili tarafından mülki idare amirine 

gönderilir ve vali dosyayı gerekçeli görüşüyle Danıştay'a gönderir. Söz konusu rapor İçişleri 

Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Yetersizlik kararı Danıştay tarafından da 

kabul edilirse belediye başkanının görevine son verilir. Bu durumda Belediye Kanunu'nun 45. 

maddesi çerçevesinde vali, belediye meclisinin on gün içerisinde toplanmasını sağlar ve kalan 

süreyi tamamlayacak belediye başkanı seçilir. Bu seçim on beş gün içinde tamamlanamazsa 

belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır. Denetim komisyonu ve faaliyet 



 124 

raporunun meclis tarafından yeterliliğinin denetimi dışında soru, genel görüşme ve gensoru 

gibi denetim usulleri de kullanılmaktadır (Alıcı, 2006: 54). 

Belediye reformu, dış aktörlerin daha önceden belirlediği kıstaslar çerçevesinde 

yerindelik ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. En önemli değişim ise yerelin önemini arttıran 

idari ve mali özerkliktir. Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarından yaşanan artış, 

belediyelerin mevcut kaynaklarını daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmalarını 

da gerektirmiştir. Bunun için de gelecek odaklı bir denetim yapılanmasına geçilmiş, ilk kez iç 

denetim ve iç denetçilik sistemi uygulanmıştır. Belediyelerde demokratik değişikliklerin yanı 

sıra piyasa ekonomisinin kamu hizmetleri üzerinde yarattığı olumsuz etkiler de dikkat 

çekmektedir. Piyasa ekonomisinin kamu ekonomisine göre hizmet ifasında daha baskın 

olması, kamu hizmetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Eski belediye mevzuatları ile yeni 

mevzuatlar karşılaştırıldığında; beledi-sosyalizm etkisinin azaldığı göze çarpan en önemli 

değişikliktir. Bu değişikliğe bağlı olarak kamusallıktan bireyselliğe, kaynak yaratıcı 

belediyecilikten kaynak dağıtıcı belediyeciliğe, hizmet yapıcı belediyelikten hizmet yapıcı ve 

hizmet yaptırıcı belediyeciliğe, sosyal refah anlayışından neoliberal devlet anlayışına, 

toplumu esas alan düşünceden piyasa ekonomisini esas alan bir düşünceye geçildiğini 

söyleyebiliriz. 

Belediyelerin görev yetki ve sorumluluklarındaki artış, belediyelerin mevcut 

kaynaklarını daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmalarını da gerektirmiştir. 

Bunun içinde gelecek odaklı bir denetim yapılanmasına geçilmiş, ilk kez iç denetim ve iç 

denetçilik sistemi uygulanmıştır(Alıcı,2007:18). 

 

3.3.3. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Eleştirilen Yönleri 

5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun eleştirilen yönlerini kısaca şu 

şekilde özetleyebiliriz.(Deniz,2005:77) 

5216 sayılı yeni  Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile daha önceki  Kanunda da 

öngörülen büyükşehir belediyesi ve onun altındaki ilçe veya ilk kademe belediyeleri olmak 

üzere iki kademeli federatif yönetim modeli korunmuştur. Ancak büyükşehir belediyesinin 

kurulmasına yönelik şartlar, 5216 sayılı yeni Kanunda 3030 sayılı Kanuna göre daha ayrıntılı 

bir biçimde düzenlenmiştir. 3030 sayılı Kanunda büyükşehir belediyesi, "sınırları içinde 

birden fazla ilçe bulunan şehirler" olarak tanımlanırken, 5216 sayılı yeni Kanuna göre, 

"sınırları içinde en az 3 ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan belediye" olarak 

düzenlenmiştir (md.3). Bu düzenleme, büyükşehir belediyelerinin kurulmasında daha objektif 
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ölçütlerin kullanılmasına yönelik önemli bir adımdır. Ancak, büyükşehir belediyesi 

tanımlanırken sadece ilçe ve ilk kademe belediyelerine yer verilmesi ve mesafe ile nüfus 

ölçütlerinin bu tanımda yer almaması sebebiyle, bu ölçütleri karşılayamayan bazı mevcut 

büyükşehir belediyeleri varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerdir. 

5216 sayılı kanunun 6. maddesi, Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı 

il sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin büyükşehire katılımını esas ve usulünü ayrıntılı 

olarak belirlemektedir. Bu düzenleme tüzel kişilikleri kalkacak belediyeler ve köyler için 

oldukça itibar zedeleyicidir. Üstelik kanunun yerel özerklik ve demokratik katılımı artırma 

gerekçesi ile de bağdaşmamaktadır.   

5216 sayılı Kanun, görev ve yetkiler konusunda Büyükşehir belediye modeli 

içerisindeki belediyelerin önceki mevzuata göre yürütmekte oldukları hizmetlere ek olarak 

daha önce merkezi yönetim kuruluşları tarafından sunulan bir çok yerel nitelikli hizmeti de bu 

belediyelere aktarmaktadır. Kanun, bu hizmetlerin büyükşehir belediyeleri ile ilçe ve ilk 

kademe belediyeleri arasında paylaşımını yapmakta; büyükşehir çapında planlama ve 

koordinasyon gerektiren veya mali açıdan büyükşehir belediyesi tarafından üstlenilmesi 

gereken hizmetleri büyükşehir belediyesine verirken, ilçe veya ilk kademe belediye sınırları 

içinde yapılabilen veya etkileri bu belediyenin sınırlarını aşmayan hizmetleri ise bu 

belediyelere bırakmaktadır (md.7). Görüldüğü gibi, 5216 sayılı Kanun, büyükşehir belediyesi 

ile ilçe belediyeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarının giderilebilmesi 

noktasında, görev yetkilerini arttırmak suretiyle büyükşehir belediyesine ağırlık tanımaktadır. 

"Yerellik" ya da "hizmette halka yakınlık" vurgusuyla, merkezi yönetime ait görev ve 

yetkilerin önemli bir bölümünün yerel yönetimlere devredildiği bu süreçte, aynı vurgunun ilçe 

ve semt ölçeğinde yeterince yapıldığını söylemek güçtür. 

5216 sayılı Kanunun 7. maddesiyle, merkezi yönetime ait bazı görev ve yetkilerin 

büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerine aktarıldığı görülmekle birlikte, yakın tarihlerde 

çıkarılan bazı kanunlardaki hükümlerle söz konusu görevlerin bir bölümünün tekrar merkezi 

yönetimle bağlantısı güçlendirilmiştir. Bu düzenlemelerle ortada mutlak bir görev aktarımı 

değil, ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde hizmetin yürütülmesi söz konusudur. Bu 

çerçevede bazı alanlarda (örn. gıda işletmelerinin denetimi ve gıda ürünlerinin analizinde 

Tarım Bakanlığı ile; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun korunmasında Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve Koruma Yüksek Kurulu ile) zaman zaman belediyeler ile merkezi 

yönetim kuruluşları arasında görev ve yetki ihtilaflarının çıkması muhtemeldir. 
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İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin kendi belediye bütçelerini kabul etme 

yetkileri ellerinden alınmıştır. Bu tür belediyelerin bütçeleri, ilgili Büyükşehir belediye 

meclisi tarafından kabul edilecektir. Bu uygulama belediyelerin özerkliğiyle 

bağdaşmamaktadır.  

5216 sayılı kanunun Büyükşehir belediyelerine verilen bazı görevlerin, Büyükşehir 

belediye meclisi kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine devrine öngören hükümleri 

Anayasanın 7. maddesine aykırıdır(Yıldırım, 2006:58)  

5216 sayılı kanunun 18. maddesinde sıralanan büyükşehir belediye başkanının görev 

ve yetkileri modern yönetim yaklaşımlarıyla pek uyuşmamaktadır. Kanunda sayılan görev ve 

yetkiler, bir yöneticiyi her yönden çok fazla zorlayabilecek niteliktedir. Oysa, modern yönetim 

yaklaşımlarına göre, yöneticilerin işleri bilfiil yapmaktan ziyade temsil edici, karar verici, 

planlayıcı. yol gösterici ve koordine edici bir rol üstlenmeleri istenmektedir. Bu anlamda, yeni 

Kanunla büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının genişlemesi karşısında belediye 

başkanlarının hizmet yükünün, modern yönetim yaklaşımlarında ifade edilen yükü fazlasıyla 

aşmış olduğu açıktır. 

5216 sayılı Kanunun 27. maddesi ile, büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarına, 

belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilme yetkisi verilmiştir. 

Bu yetki belediye başkanının tutumuna bağlı olarak bağlı kuruluşlardan çok kârlı ve verimli 

olanların parasal olarak istismar edilmelerine yol açabilir. 

5216 sayılı Kanunun personel istihdamını düzenleyen 22. maddesinde büyükşehir 

belediyesi personelinin (memurlar, sözleşmeliler ve işçiler) büyükşehir belediye başkanı 

tarafından atanması öngörülmektedir. Böylece, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı 

ve İçişleri Bakanlığı üçlüsünün personel konusundaki aşın vesayetinden uzaklaşılmak 

istenmiştir. Ancak bu maddeye, sözkonusu atamaların KPSS sonucunda aday olma hakkını 

kazanmış olanlar arasından yapılacağını güvenceye alan bir hüküm eklenmesi daha isabetli 

olurdu. 

Belediyelerin örgütlenmesi konusunda iki ayrı yasa çıkarılmasına gerek yoktu. Bütün 

belediye türleri, bir bütünlük içinde tek bir yasada düzenlenebilirdi. Anayasa'nın 127. 

maddesindeki "kanunla kurulma" koşulu, belediye kanunundan ayrı bir büyükşehir belediyesi 

kanunu çıkarılması anlamına gelmemektedir. 

Gerek 5393 Sayılı Belediye Kanununda, gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu'nda öngörülen gelirler, aynı yasalarda öngörülen giderleri karşılamaktan uzaktır. 
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Kentlere yönelen nüfus akını özellikle bazı kentleri diğerlerinden ayırmış ve nüfus 

kalabalıklığı açısından bazı kentler çok ön plana çıkmıştır. Elbette bu nüfus yoğunluğu çok 

farklı problemleri de beraberinde getirmekte ve ona göre de çok çeşitli hizmet sunumlarını da 

gerektirmektedir. Dolayısıyla büyük kentler için alternatif yerel yönetim modelleri doğal 

olarak ihtiyaç haline gelecektir. 10 milyonu aşkın nüfuslu bir şehir ile 3-5 bin nüfuslu bir ilçe 

belediyesi, görevler, yetkiler ve gelirler açısından aynı düzenlemelere tabi olmamalıdır. Bu da 

Büyükşehirlere özgü bir düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır. 

Mevcut uygulamada ki Büyükşehir belediye sistemi, Büyükşehir belediyelerinin 

hizmet alanını, ilçe belediyelerinin hizmet alanları toplamı olarak öngörmekte bu da aynı 

şehirde iki farklı belediye yönetimi ile tıkanıklıklara yol açabilmektedir. Yine Büyükşehir ve 

ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının açık olmaması temel sorumlardandır. 

Sistemin odak noktası yine, geniş yetkileri ve önemli politik gücü olan başkandır. 

Metropoliten düzeyde yerelleşme belediye başkanına bağlıdır. Belediye meclisleri olması 

gereken niteliğe sahip değildir. Meclisin belediye başkanını denetlemesi gerekirken tersi 

olmaktadır. Meclisin güçsüzlüğü, Büyükşehir belediye başkanının aynı zamanda aynı 

zamanda meclis başkanı olması, başkanın veto yetkisi, genel sekreterlik kurumunun 

demokratik olmaması meclis üyelerinin kent için karar verecek düzeyde bilgi, eğitim ve 

tecrübe düzeyine sahip olmaması eleştirileri yeni düzenlemede de devam etmektedir(Torlak-

Sezer,2005:106) 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Belediye reformunu gerçekleştiren iki kanunun da hem olumlu yanlan hem de 

olumsuz yanlan bulunmaktadır.  

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediye sınırlan içinde sunulacak yerel kamu hizmetleri 

konusunda belediyeleri genel görevli kabul etmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu da büyükşehir belediyelerine, 3030 sayılı kanunda olmayan yeni görevler vermiştir. 

Hem 5393 sayılı Belediye Kanunu, hem de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 

belediye meclislerini, genel karar organı olma niteliğine uygun olarak toplantı sayı ve 

sürelerini uzatmış, çeşitli ihtisas komisyonları kurmalarına olanak sağlamış, toplantılarını da 

halka açık hale getirmişlerdir. 

Yeni yasalar, meclis kararlan arasında hiçbir ayırım yapmadan, hepsini merkezi 

idarenin onayından kurtarmışlardır. Bir başka deyişle, belediyelerin özerkliklerini 

artırmışlardır. Fakat, başkana kararlar üzerinde veto yetkisi tanımışlardır. 

Eski kanunda, tüzel kişiliğin sona ermesine ilişkin amir bir hüküm yoktu. Çeşitli 

siyasal kaygılarla her zaman yetki ve usulde paralellik ilkesi çerçevesinde de bir uygulama 

yapılamıyordu. Dolayısıyla, belediyelerin sayısı günden güne artarak devam etmiştir. Yeni 

Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunlarına göre, ilgili yasaların aradığı ölçütlere uygun 

olmayan belediyelerin ya tüzel kişiliği sona ermekte ve mahalleye dönüşmekte ya da köye 

dönüşmektedirler. Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin hizmet sunduğu coğrafi alan, 

kentleşmeye uygun biçimde genişletilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu, geleneksel belediye kurulurken izlenecek usuldeki 

bürokrasiyi bir parça azaltmıştır. Fakat geleneksel belediyenin kurulmasına, nüfus ve mekan 

açısından eskisine göre oldukça fazla sınırlama getirmiştir. Nüfus açısından asgari beş bin 

yerleşik insan şartı konmuştur. Yerleşim yeri açısından ise, içme ve kullanım su havzalarına, 

sit alanları ile diğer koruma alanlarına, kurulu belediyelere beş bin metre mesafede belediye 

kurulması yasaklanmıştır. Ayrıca, yeni kanuna göre il ve ilçe merkezi olmayan beş binden 

fazla insanın yaşadığı yerleşim yerlerinde belediyenin mutlaka kurulması da gerekmeyecektir. 

Bu sınırlamanın temel amacı; nitelik itibariyle belde olamayacak yerleşim yerlerinin sırf daha 

fazla kamusal yardım almak için belediyeye dönüşmesini engelleyerek kamunun kıt 

kaynaklarının israfını önlemek, su havzalarında, sit alanlarında ve diğer koruma alanlarında 

yapılaşmayı engellemek ve böylece genel kamu yararını korumaktır. 
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Belediyelerin örgütlenmesi konusunda iki ayrı yasa çıkarılmasına gerek yoktu. Bütün 

belediye türleri, bir bütünlük içinde tek bir yasada düzenlenebilirdi. Anayasa'nın 127. 

maddesindeki "kanunla kurulma" koşulu, belediye kanunundan ayrı bir büyükşehir belediyesi 

kanunu çıkarılması anlamına gelmemektedir. 

Büyükşehir yönetimleri için özel düzenlemeler gerekli olmakla birlikte bu 

düzenlemeler yetki kargaşası yerine sadelik ve hizmet sunumunda kalite ve kolaylığı 

sağlamalıdır. Modelde yerelliği artırıcı, vesayet denetimini azaltıcı unsurlara yer verilmelidir. 

5216 ve 5393 sayılı kanunlarla yapılan reform olarak adlandırılan değişiklikler soruna 

köklü bir çözüm olmaktan uzak olmakla birlikte, bazı sorunların giderilmesi adına önemli bir 

adımdır. 

Gerek 5393 Sayılı Belediye Kanununda, gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu'nda öngörülen gelirler, aynı yasalarda öngörülen giderleri karşılamaktan uzaktır. 

Çok eleştirilse de 3030 sayılı yasa ile getirilen sistem, yerinden yönetim ve demokrasi 

açısından önemli bir adım olmuştur. Sistemin gereksinmelere daha iyi yanıt vermesi beklenen 

5216 sayılı yasal düzenleme, 3030 sayılı yasanın 20 senelik uygulama süreci sonunda görülen 

eksiklikler ve aksaklıklar giderilmeye çalışılırken değinilen yeni sorunlara da neden 

olmaktadır. Bu açıdan yeni yasal düzenleme bir reform niteliği taşımamakta yalnızca eski 

sistemin aksaklıklarını giderici bir çaba olarak değerlendirilmektedir(Torlak-Sezer,2005:106). 

5216 sayılı Kanun ile getirilen yeni Büyükşehir belediyesi sisteminin belediyeler arası 

ilişkilerin düzenleniş biçimi yanında eleştiriye açık bir çok yanı bulunmaktadır Kamu 

Yönetimi Reformunu oluşturan kanun ve tasarılarda temel vurgulardan birisi olan yerinden 

yönetimin güçlendirilmesi iddiasının Büyükşehirlerde ilçe ve ilk kademe belediyelerini 

kapsamamasıdır. Ulusal düzeyde yetki, görev ve sorumluluklar merkezden yerele aktarılırken 

Büyükşehir statüsü tanınan alanlarda yerel yönetimler üzerinde oluşturulmuş olan farklı 

merkezin daha da güçlendirilmesiyle gerçek yerel yönetim dışlanmakta metropoliten alanlarda 

işlevler üstlenen farklı aktörler arasında işbirliği, paylaşım ve katılım mekanizmalarının 

geliştirilmesi yerine gelişmeler Büyükşehir yöneticilerinin insiyatifine bırakılmıştır 

(Erençin,2007:128). 

Tüm dünyada gerçekleştirilen reform hareketleri ‘ekonomik etkinlik’ sağlanması 

esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, reform hareketlerinin başarısı açısından öncelikle tarihi-

ideolojik endişelerden vazgeçerek, yerinden yönetimi, iktisadi düşünce içerisindeki konumuna 

uygun ele almak gerekmektedir. Bu nedenle, yerel yönetim reformlarını destekleyen 
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kuruluşlarla ilgili düşüncelerden bağımsız olarak, reformun kapsamı hakkında gerçekçi bir 

ekonomik analiz yapılması önem kazanmaktadır. Yerel yönetim kuruluşlarının hangi mal ve 

hizmetleri üretmeleri gerektiği konusunda ekonomik gerçeklere uygun bir karara 

varılmaksızın salt gelir paylaşımından ibaret bir reform önerisi geliştirmenin veya gelir 

paylaşımından bağımsız bir şekilde yerel yönetimlere hizmet sorumluluğu aktarmanın 

gerçekçiliği sorgulanmalıdır(Sarıoğlu, 2007:35).  

Son olarak 5747 sayılı kanun ile yerel yönetim mevzuatımızda değişikler yapılmış ilk 

kademe belediyeleri tamamen ortadan kaldırılmış, yeni ilçeler kurulmuş ve nüfusu 2000 in 

altında kalan belde belediyelerinin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden 

geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürüleceği belirtilmiştir. Kanunun uygulanması 

sırasında uyulması gereken usul ve esaslara ilşkin genelge İç İşleri Bakanlığınca 2008/34 nolu 

genelge 01.05.208 tarihinde 81 İl Valiliğine dağımı yapılmıştır. Paylaştırma, tasfiye ve devir 

işlemleri bu genelge doğrultusunda devam etmektedir. Ancak yasanın iptali istemiyle ana 

muhalefet partisi CHP tarafından Anayasa Mahkemesine dava açılmış olup Anayasa 

Mahkemesi tarafından öncelikli görüşülecek konular arasına alındığı kamuoyuna 

duyurulmuştur.    

Kanaatimizce yasanın iptali demokratikleşme ve yerelleşme adına önemli bir adım 

olacaktır. Her ne kadar ölçek ekonomisi, kaynakların etkin kullanımı gibi gerekçelerle yasayı 

savunan bir kitle olsa da demokratikleşme adına hizmette yerellik adına 5747 sayılı yasa 

olumlu bir katkı sağlamayacaktır. Örneğin iptal edilen belde belediyelerinin büyük 

çoğunluğunun en büyük yüzölçüme sahip ilimiz Konya da olması da manidardır. Yasanın 

uygulanmasıyla en yakın belediyeye onlarca kilometre uzaklıkta birçok yerleşim  birimi 

oluşacak ve bunlar kısıtlı imkanlarla da olsa sunulan beledi hizmetlerden  mahrum kalacaktır. 

Yerine hizmet sunumu önerilen il özel idarelerinin ve şubelerinin ne kadar başarılı olabileceği 

mevcut yapılarıyla ortadadır. Ekonomik kaygılarla verimliliği ve etkinliği artırma 

düşüncesiyle hazırlandığı iddia edilen bu düzenlemenin uygulansa bile belde belediyeleri 

açısından yerelleşme adına olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmek isteriz. 
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EK-1 

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 

Avrupa Konseyince 1985’te hazırlanıp imzaya açılan Şart, ülkemiz tarafından 21 

Kasım 1988’de imzalanmış, 1991’de onaylanmış 3723 sayılı yasa ile bazı çekincelerle 

onaylanmış, Resmi Gazete’de 3 Ekim 1992’de yayımlanmasıyla ülkemiz bakımından 

yürürlüğe girmiştir. 

Aşağıda adı geçen 3723 sayılı kanun ile Şart’ın tam metni alınmıştır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının  

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No : 3723 

Kabul Tar. : 08/05/1991 

R:G  : 21.08.1991 S. 20877 

Dstr. Trp. : 5, C.30 s.140 

Madde 1- Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye tarafından 21.11.1988 

tarihinde Strasburg’da imzalanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 12 nci 

maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre;  

a) 2 ve 5 inci maddelerinin,  

b) 3, 7 ve 8 inci maddelerinin 1 ve 2 numaralı fıkralarının,  

c) 4 üncü maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci numaralı fıkralarının,  

d) 6 ncı maddesinin 2 numaralı fıkrasının,  

e) 9 uncu maddesinin 1, 2, 3, 5 ve 8 numaralı fıkralarının,  

f) 10 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının, 

Kabul edilerek onanması uygun bulunmuştur.  

Madde 2- Avrupa Yerel Yönetimler Şartının 12 inci maddesinin 3 numaralı fıkrası 

gereğince bu şartın diğer maddelerinin veya fıkralarının bilahare kabulünü beyana Bakanlar 

Kurulu yetkilidir.  

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

ÖNSÖZ  

İşbu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,  

Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan ideal ve ilkeleri 

korumak ve gerçekleştirmek için daha ileri bir birlik sağlamak olduğunu düşünerek,  
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Bu amacın gerçekleştirilmesinin yollarından birisinin idari alanda anlaşmalar yapmak 

olduğunu düşünerek,  

Yerel makamların her türlü demokratik rejimin temellerinden birisi olduğunu 

düşünerek,  

Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının Avrupa Konseyine 

üye Devletlerin tümünün paylaştığı demokratik ilkelerden biri olduğunu düşünerek,  

Bu hakkın en doğrudan kullanım alanının yerel düzeyde olduğuna kani olarak,  

Gerçek yetkilerle donatılmış yerel makamların varlığının hem etkili hem de 

vatandaşlara yakın bir yönetimi sağlayacağına kani olarak,  

Değişik Avrupa ülkelerinde özerk yerel yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesinin 

demokratik ilkelere ve idarede ademi merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa oluşturulmasında 

önemli bir katkı sağlayacağını düşünerek,  

Bunun demokratik bir şekilde oluşan karar organlarına ve sorumlulukları bakımından, 

bu sorumlulukların kullanılmasındaki olanak ve yöntemler bakımından ve bu sorumlulukların 

karşılanması için gerekli kaynaklar bakımından geniş bir özerkliğe sahip yerel makamların 

varlığını gerektirdiğini teyid ederek,  

Madde 1  

Taraflar bu Şart’ın 12 maddesinde belirtilen şekil ve ölçüde kendilerini aşağıdaki 

maddelerle bağlı kabul edeceklerini taahhüt ederler.  

BÖLÜM I 

Madde 2  Özerk Yerel Yönetimlerin Anayasal ve Hukuki Dayanağı  

Özerk yerel yönetimler ilkesi ulusal mevzuatla ve uygun olduğu durumlarda anayasa 

ile tanınacaktır.  

Madde 3 Özerk Yerel Yönetim Kavramı  

1- Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar 

çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel 

nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını taşır.  

2- Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre serbestçe 

seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen 

meclisler veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak 

verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların 

doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiçbir şekilde 

etkilemeyecektir.  

Madde 4 Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı  
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1- Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da kanun ile 

belirlenecektir. Bununla beraber, bu hüküm yerel yönetimlere kanuna uygun olarak belirli 

amaçlar için yetki ve sorumluluklar verilmesine engel teşkil etmeyecektir.  

2- Yerel Yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanlarının 

dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş olduğu tüm 

konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip olacaklardır.  

3- Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar 

tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve 

niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri gözönünde bulundurulmalıdır.  

4- Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhasırdır. Kanunda 

öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar tarafından 

zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz.  

5- Yerel makamların merkezi veya bölgesel bir makam tarafından yetkilendirildiği 

durumlarda, bu yetkilerin yerel koşullarla uyumlu olarak kullanılabilmesinde yerel makamlara 

olanaklar ölçüsünde takdir hakkı tanınacaktır.  

6- Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama ve karar alma 

süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde danışılacaktır.  

Madde 5 Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması  

Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir 

referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz.  

Madde 6 Yerel Makamların Görevleri İçin Gereken Uygun İdari Örgütlenme ve 

Kaynaklar  

1- Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere halel getirmemek koşuluyla, yerel 

makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin 

idare sağlamak amacıyla, kendileri kararlaştırabileceklerdir.  

2-Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşulları liyakat ve yeteneğe göre yüksek 

nitelikli eleman istihdamına imkan verecek ölçüde olmalıdır; bu amaçla yeterli eğitim 

olanaklarıyla ücret ve mesleki ilerleme olanakları sağlanmalıdır.  

Madde 7 Yerel Düzeydeki Sorumlulukların Kullanılma Koşulları  

1- Yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşulları görevlerin serbestçe yerine 

getirilmesi olanağını sağlayabilmelidir.  

2- Görev koşulları söz konusu görevin yürütülmesi sırasında yapılacak masrafların uygun 

biçimde mali tazminiyle birlikte, uygunsa, kazanç kaybının tazminine veya yapılan işin 

karşılığında ücret ve buna tekabül eden sosyal sigorta primlerinin ödenmesine olanak 

sağlayacaktır.  
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3- Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetler 

kanunla veya temel hukuki ilkelere göre belirlenir.  

Madde 8 Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi  

1- Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunla veya anayasa ile 

belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir.  

2- Yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimi normal olarak sadece kanunla ve 

anayasal ilkelerle uygunluk sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bununla beraber, üst-makamlar yerel 

makamları yetkili kıldıkları işlerin gereğine göre yapılıp yapılmadığını idari denetimine tabi 

tutabileceklerdir.  

3- Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması 

amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde 

yapılmalıdır.  

Madde 9 Yerel Makamların Mali Kaynakları  

1- Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara kendi yetkileri dahilinde 

serbestçe kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlanacaktır.  

2- Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla belirlenen sorumluluklarla 

orantılı olacaktır.  

3- Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü oranlarını kendilerinin 

kanunun koyduğu sınırlar dahilinde belirleyebilecekleri yerel vergi ve harçlardan 

sağlanacaktır.  

4- Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin 

yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca 

izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır.  

5- Mali bakımdan daha zayıf olan yerel makamların korunması, potansiyel mali 

kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan kaldırmaya 

yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya buna eş önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu yöntemler 

ve önlemler yerel makamların kendi sorumluluk alanlarında kullanabilecekleri takdir hakkını 

azaltmayacaktır.  

6- Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı 

konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır.  

7- Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin 

finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların kendi 

yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel 

özgürlüklerine halel getirmeyecektir.  
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8- Yerel makamlar sermaye yatırımlarının finansmanı için kanunla belirlenen sınırlar 

içerisinde ulusal sermaye piyasasına girebileceklerdir.  

Madde 10 Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı  

1- Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki görevlerini yerine 

getirebilmek amacıyla, başka yerel makamlarla işbirliği yapabilecekler ve kanunlar 

çerçevesinde birlikler kurabileceklerdir.  

2- Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması geliştirilmesi için 

birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır.  

3- Yerel makamlar, kanunlarla muhtemelen öngörülen şartlar dahilinde, başka 

devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler.  

Madde 11 Özerk Yerel Yönetimlerin Yasal Korunması  

Yerel yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile anayasa veya ulusal 

mevzuat tarafından belirlenmiş olan özerk yönetim ilkelerine riayetin sağlanması amacıyla 

yargı yoluna başvurma hakkına sahip olacaklardır.  

BÖLÜM II 

Muhtelif Hükümler 

Madde 12 Yükümlülükler  

1- Her Akit Taraf, bu Şart’ın I. Bölümündeki paragraflardan en az 10 tanesi 

aşağıdakilerin arasından seçilmek üzere en az 20 paragrafı ile kendisini bağlı kabul etmeyi 

taahhüt edecektir:  

• Madde 2,  

• Madde 3, paragraf 1 ve 2,  

• Madde 4, paragraf 1,2 ve 4,  

• Madde 5,  

• Madde 7, paragraf 1,  

• Madde 8, paragraf 2,  

• Madde 9, paragraf 1,2 ve 3,  

• Madde 10, paragraf 1,  

• Madde 11  

2- Sözleşmeye taraf olan her Devlet onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi ederken, 

bu Maddenin 1. paragraf hükümlerine uygun olarak seçtiği paragrafları Avrupa Konseyi 

Genel Sekreterine bildirecektir.  

3- Herhangi bir Taraf Devlet, bu Maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre 

Sözleşmenin henüz kabul etmemiş olduğu herhangi bir paragrafıyla veya paragraflarıyla 
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kendini bağlı addedeceğini daha sonraki herhangi bir tarihte Genel Sekretere bildirebilir.  

Sonradan kabul edilen bu tür yükümlülükler, böylece bildirimde bulunan Akit Tarafın onay, 

kabul veya tasvip işleminin ayrılmaz bir parçası addedilecek ve Genel Sekreterin bildirimi 

aldığı tarihten sonra geçecek üç aylık süreyi izleyen ayın ilk gününden başlamak üzere aynı 

etkiyi taşıyacaktır.  

Madde 13 Bu Şart’ın Kapsayacağı Makamlar  

İşbu Şart’ta yer alan özerk yerel yönetim ilkeleri Akit Tarafın ülkesinde mevcut 

bulunan yerel makamların tüm kategorileri için uygulanır. Bununla beraber her bir Akit Taraf, 

onay, kabul veya tasvip belgesini sunarken, bu Şart’ın yerel veya bölgesel makamların sadece 

hangi kategorileri için uygulanmasını öngördüğünü veya uygulama dışında bırakmayı 

öngördüğü kategorileri belirleyebilir. Avrupa Konseyi Genel Sekreterine daha sonra 

yapabileceği bildirimlerle, yukarıdakilerden başka yerel veya bölgesel makam kategorilerini 

de Şart’ın kapsamına dahil edebilir.  

Madde 14 Bilgi Sağlanması  

Her Akit Taraf bu Şart’in hükümlerine uygunluk sağlamak amacıyla kabul ettiği 

mevzuat hükümleriyle aldığı öteki önlemler konusuna ilişkin tüm bilgiyi Avrupa Konseyi 

Genel Sekreterine iletecektir.  

BÖLÜM III 

Madde 15 İmza, Onay ve Yürürlüğe Girme  

1- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkelerin imzasına açık olacaktır. Onay, kabul 

veya tasvip işlemine tabi olacaktır. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterine tevdi edilecektir.  

2- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden dördünün bu Şart’la bağlı olmayı kabul 

ettiklerini yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak daha sonra bildirmelerinden itibaren 

geçecek üç aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.  

3- Bu Şart’la bağlı olmayı kabul edeceğini daha sonra beyan eden herhangi bir üye 

Devlet bakımından, bu Şart onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdi tarihinden sonra geçecek 

üç aylık bir süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.  

Madde 16 Topraklara İlişkin Hüküm  

1- Herhangi bir Devlet, imzalama sırasında veya onay, kabul veya tasvip belgesini 

tevdi ederken bu Şart’ın uygulanacağı toprak ya da toprakları belirleyebilir.  

2- Herhangi bir Devlet daha sonraki herhangi bir tarihte yapacağı ve Avrupa Konseyi 

Genel Sekreteri’ne muhatap bir beyanla, bu Şart’ın uygulanma alanını beyanda belirleyeceği 

başka herhangi bir toprağı teşmil edebilir. Şart, bu tür topraklar için, bu beyanın Genel 
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Sekreterin eline geçtiği tarihten sonra geçecek 3 aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe 

girecektir.  

3- Yukarıdaki iki paragraf çerçevesinde yapılan herhangi bir beyan, bu beyanda 

belirlenen herhangi bir toprak bakımından, Genel Sekretere hitaben yapılacak bir bildirim ile 

geri çekilebilir. Bu geri çekme, Genel Sekreterin bu bildirimi aldığı tarihten sonra geçecek altı 

aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.  

Madde 17 Çekilme  

1- Herhangi bir Taraf, kendisi bakımından bu Şart’ın yürürlüğe girişini izleyen beş 

yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, bu Şart’tan çekilebilir. Bu durumlarda, Avrupa Konseyi 

Genel Sekreterine altı ay önce bildirimde bulunulacaktır. Bu tür çekilmeler, Taraf Devlet 

sayısının dörtten az olmaması koşuluyla diğer Taraf Devletler bakımından Şart’ın geçerliliğini 

etkilemeyecektir.  

2- Yukarıda paragrafta belirlenen hükümler çerçevesinde herhangi bir Taraf Devlet, 

12. maddenin 1. paragrafında öngörülen sayı ve tipteki paragraflarla bağlı olduğu sürece, 

Şart’ın I. Bölümünün herhangi bir paragrafından çekilebilir. Herhangi bir Taraf Devlet bir 

paragraftan çekilerek 12. maddenin 1. paragrafının gereğini karşılamayan bir duruma 

geliyorsa, Şart’ın kendisinden de çekilmiş sayılacaktır.  

Madde 18 Bildirimler  

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri :  

a) Her imzalamayı; 

b) Tüm onay, kabul veya tasvip belgelerinin tevdiini; 

c) Bu Şart’ın 15. madde hükümlerine göre her yürürlüğe giriş tarihini;  

d). 12. Maddenin 2. ve 3. paragraflarının hükümlerinin uygulanması çerçevesinde 

alınan her bildirimin; 

e) 13. Maddenin hükümlerinin uygulanması çerçevesinde alınan her bildirimi;  

f) Bu Şart’a ilişkin diğer herhangi bir işlem, bildirim veya yazışmayı Avrupa Konseyi 

üyesi Devletlere bildirecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları 

bulunanlar işbu Şart’ı imzalamışlardır.  

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak işbu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca olarak 

ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde 15 Ekim 1985 

tarihinde Strasbourg’da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi 

üyesi Devletlerin her birine bu Şart’ın aslına uygun suretlerini iletecektir. 
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EK-2 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası               : 5747 

Kabul Tarihi                      : 6/3/2008 

Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 22/3/2008 Sayı : 26824 Mük. 

Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 47  Sayfa: 

İlçe kurulması 

MADDE 1 – (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde; 

1. Sofulu, Buruk, Kürkçüler, Baklalı, İncirlik ve Suluca ilk kademe belediyelerinin 

tüzel kişilikleri kaldırılarak, ekli (1) sayılı listede belirtilen mahalleler merkez olmak, aynı 

listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Adana İlinde 

Sarıçam, 

2. Salbaş İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak, ekli (2) sayılı listede 

belirtilen mahalleler merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla 

bir belediye kurulmak üzere Adana İlinde Çukurova, 

3. Altınova, Sarayköy ve Sirkeli ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılmıştır. Altınova İlk Kademe Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Peçenek mahalleleri ile 

Sarayköy ve Sirkeli belediyeleri Pursaklar İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Pursaklar 

merkez olmak üzere Ankara İlinde Pursaklar, 

4. Aksu, Pınarlı ve Yurtpınar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte Çalkaya İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Çalkaya merkez olmak, 

ekli (3) sayılı listede adları yazılı belediye ile köyler bağlanmak ve Çalkaya Belediyesinin adı 

Aksu olarak değiştirilmek üzere Antalya İlinde Aksu, 

5. Düzlerçamı, Yeşilbayır ve Çığlık ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Döşemealtı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. 

Döşemealtı merkez olmak ve ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere 

Antalya İlinde Döşemealtı, 

6. Varsak İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte 

Kepez İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Kepez merkez olmak ve ekli (5) sayılı listede 

adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Kepez, 

7. Beldibi ve Doyran ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte Konyaaltı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Konyaaltı merkez 

olmak ve ekli (6) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Konyaaltı, 
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8. Muratpaşa İlk Kademe Belediyesi merkez olmak üzere Antalya İlinde Muratpaşa, 

9. Bağlar İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (7) sayılı listede adları yazılı 

köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Bağlar, 

10. Kayapınar İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (8) sayılı listede adları 

yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Kayapınar, 

11. Bağıvar ve Çarıklı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte Sur İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Sur merkez olmak, ekli (9) 

sayılı listede adları yazılı belediye ve köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Sur, 

12. Yenişehir İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (10) sayılı listede adları 

yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Yenişehir,  

13. Kazım Karabekir İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye 

dönüştürülmüştür. Palandöken Belediyesi ve ekli (11) sayılı listede adları yazılı mahalleler 

merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Erzurum İlinde 

Palandöken,  

14. Dadaşköy ve Dumlu ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte Yakutiye İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Yakutiye Belediyesi ve 

ekli (12) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adları yazılı 

köyler bağlanmak üzere Erzurum İlinde Yakutiye, 

15. Odunpazarı İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (13) sayılı listede adları 

yazılı köyler bağlanmak üzere Eskişehir İlinde Odunpazarı, 

16. Çukurhisar ve Muttalip ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte Tepebaşı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Tepebaşı merkez olmak 

ve ekli (14) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Eskişehir İlinde Tepebaşı, 

17. Boğazköy, Bolluca, Durusu, Hadımköy, Haraççı ve Taşoluk ilk kademe 

belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ve ekli (15) sayılı listede adları yazılı mahalleler 

ile mahalle kısımları Arnavutköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (15) sayılı listede 

adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler 

bağlanmak üzere İstanbul İlinde Arnavutköy, 

18. Ekli (16) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak 

ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Ataşehir, 

19. Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak ekli (17) sayılı 

listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı 

köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Başakşehir, 

20. Gürpınar ve Yakuplu ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ekli 

(18) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Beylikdüzü İlk Kademe 
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Belediyesine katılmıştır. Ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere 

İstanbul İlinde Beylikdüzü,  

21. Alemdağ, Ömerli ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak ekli (19) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Çekmeköy İlk 

Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (19) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle 

kısımları merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere İstanbul İlinde 

Çekmeköy, 

22. Kıraç İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak Esenyurt İlk Kademe 

Belediyesine katılmıştır. Ekli (20) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları 

merkez olmak üzere İstanbul İlinde Esenyurt, 

23. Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak, ekli (21) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez 

olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere 

İstanbul İlinde Sancaktepe,  

24. Ekli (22) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak 

ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Sultangazi, 

25. Ekli (23) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir 

belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Bayraklı, 

26. Ekli (24) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak, aynı listede adları 

yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Karabağlar, 

27. Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Kullar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Karşıyaka İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Karşıyaka 

Belediyesi ile ekli (25) sayılı listede adları yazılı mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede 

adları yazılı köyler bağlanmak ve Karşıyaka Belediyesinin adı Başiskele olarak değiştirilmek 

üzere Kocaeli İlinde Başiskele, 

28. Şekerpınar İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile 

birlikte Çayırova İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Çayırova Belediyesi ve ekli (26) sayılı 

listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere Kocaeli İlinde Çayırova, 

29. Darıca İlk Kademe Belediyesi ve ekli (27) sayılı listede adları yazılı mahalleler 

merkez olmak üzere Kocaeli İlinde Darıca, 

30. Tavşancıl İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile 

birlikte Dilovası İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Dilovası merkez olmak ve ekli (28) 

sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Kocaeli İlinde Dilovası, 

31. Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel 

kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. 

Saraybahçe merkez olmak, ekli (29) sayılı listede adları yazılı mahalle kısımları ile köyler 
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bağlanmak ve Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde 

İzmit, 

32. Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyükderbent, Arslanbey, 

Sarımeşe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile 

birlikte Köseköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Köseköy Belediyesi merkez olmak, 

ekli (30) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Köseköy Belediyesinin adı Kartepe 

olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde Kartepe, 

33. Adanalıoğlu, Bahçeli, Dikilitaş, Karacailyas, Kazanlı, Yenitaşkent, Bağcılar ve 

Huzurkent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte 

Akdeniz İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Akdeniz merkez olmak ve ekli (31) sayılı 

listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Akdeniz, 

34. Davultepe, Tece ve Kuyuluk ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Mezitli İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Mezitli 

merkez olmak ve ekli (32) sayılı listede adları yazılı belediyeler ve köyler bağlanmak üzere 

Mersin İlinde Mezitli, 

35. Dorukkent, Arpaçsakarlar ve Yalınayak ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği 

kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Toroslar İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Toroslar 

merkez olmak ve ekli (33) sayılı listede adları yazılı belediyeler ve köyler bağlanmak üzere 

Mersin İlinde Toroslar,  

36. Çiftlikköy İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile 

birlikte Yenişehir İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Yenişehir merkez olmak ve ekli (34) 

sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Yenişehir, 

37. Güneşler İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile 

birlikte Adapazarı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Adapazarı merkez olmak ve ekli (35) 

sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Adapazarı, 

38. Nehirkent ve Hanlı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte Arifiye İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Arifiye merkez olmak ve 

ekli (36) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Arifiye, 

39. Bekirpaşa ve Çaybaşıyeniköy ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Erenler İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Erenler 

merkez olmak ve ekli (37) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde 

Erenler, 

40. Kazımpaşa ve Yazlık ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte Serdivan İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Serdivan merkez olmak 

ve ekli (38) sayılı listede adları yazılı mahalle ve kısımlar ile köyler bağlanmak üzere Sakarya 

İlinde Serdivan, 
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41. Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel 

kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. 

Atakum merkez olmak ve ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun 

İlinde Atakum,   

42. Canik İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (40) sayılı listede adları yazılı 

köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde Canik, 

43. Gazi ve Yeşilkent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 

mahalleleri ile birlikte İlkadım İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. İlkadım merkez olmak ve 

ekli (41) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde İlkadım, adlarıyla 

kırküç ilçe kurulmuştur. 

Katılma, bağlanma, sınır dışına çıkarılma ve isim değişikliği 

MADDE 2 – (1) Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ve ekli (42) sayılı 

listede adları belirtilen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak aynı listede 

belirtilen ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıştır. 

 (2) İstanbul İlinde Eminönü İlçesi kaldırılmıştır. Eminönü Belediyesinin tüzel kişiliği 

kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Fatih Belediyesine katılmıştır.  

 (3) İstanbul İlinde Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı Atatürk Mahallesinin E-80 

karayolu ile O4 karayolunun kuzeyinde kalan kısımları Ümraniye İlçe Belediyesine, Esenler 

İlçe Belediyesine bağlı askeri alanın güneyinden geçen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje 

Yolunun Mahmutbey yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mahmutbey yolunu takiben 

Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesinin Malkoçoğlu ve İsmet Paşa mahallelerinin kesiştiği noktaya 

gelen hattın batısında ve Proje Yolunun kuzeyinde kalan kısmı Başakşehir İlçe Belediyesine 

ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun güneyinde kalan kısmı Bağcılar İlçe 

Belediyesine katılmıştır.  

 (4) İstanbul İlinde Gürpınar İlk Kademe Belediyesine bağlı Pınartepe Mahallesi ve 

Kıraç İlk Kademe Belediyesine bağlı Çakmaklı Mahallesinin TEM-D100 bağlantı yolunun 

batısı Büyükçekmece İlçe Belediyesine; Çekmeköy İlk Kademe Belediyesine bağlı Mehmet 

Akif Ersoy Mahallesinin Ümraniye-Şile Yolunun güneyinde kalan kısmı Ümraniye İlçe 

Belediyesine; Ömerli İlk Kademe Belediyesine bağlı Merkez Mahallesinin Ömerli Baraj Gölü 

içindeki Yarımada üzerinde bulunan Germeçli Tepesi, Akça İlyas Tepesi, Ziyaret Tepesi ve 

Koçullu Köyü Ziyaret Tepesi mevkilerinin Pendik İlçesine bağlı Kurtdoğmuş Köyüne ve 

Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesinin 1. Kısım Mahallesinin TEM’in güneyinde ve TEM 

D100 bağlantı yolunun doğusunda kalan kısmı Avcılar İlçe Belediyesine katılmıştır. 

 (5) Erzurum İlinde Dadaşkent İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak 

mahalleleriyle birlikte Ilıca Belediyesine katılmış ve Ilıca İlçesinin adı Aziziye olarak 
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değiştirilmiştir. Merkez İlçeye bağlı Dereboğazı ve Yukarıyenice köyleri Aziziye İlçesine 

bağlanmıştır.  

 (6) Ankara İlinde Bala İlçesine bağlı Karaali İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği 

kaldırılarak Merkez ve Yazlık mahalleleri Gölbaşı Belediyesine; Tohumlar, Karahasanlı, 

Kömürcü, Evciler, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar mahalleleri Çankaya Belediyesine; Ahmetçayırı 

ve Yöreli mahalleleri ise Bala Belediyesine katılmıştır. 

 (7) Eskişehir İlinde Sakarıılıca Belediyesi köye dönüştürülerek büyükşehir belediye 

sınırları dışına çıkarılmıştır. Bursa İlinde Zeytinbağı, Göynükbelen ve Karıncalı belediyeleri, 

İzmir İlinde Mordoğan Belediyesi ve Samsun İlinde Çınarlık Belediyesi tüzel kişiliğini 

korumak suretiyle büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır. Mersin İlinde Gözne ve 

Soğucak belediyeleri Toroslar İlçesine ve Değirmençay Belediyesi Yenişehir İlçesine 

bağlanarak büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır.  

 (8) 14/1/2000 tarihli ve 593 sayılı Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin adı 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 2/9/1993 tarihli ve 504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir 

Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen İzmit Büyükşehir 

Belediyesinin adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmiştir.  

 (9) Ekli (43) sayılı listede adları yazılı bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. 

Kaldırılan bucak merkezleri ve bağlı köyleri bu Kanunda belirtilen il ve ilçelere bağlanmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan, değiştirilen ve eklenen hükümler 

MADDE 3 – (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 

diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıflar ilçe belediyesine yapılmış sayılır.  

 (2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve 

dördüncü fıkraları ile geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

 (3) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında geçen "on gün içinde" ibaresi madde 

metninden çıkarılmış, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasının 

sonuna "Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış 

sayılır." cümlesi eklenmiştir. 

"Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten 

itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare 

amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez." 

 (4) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"MADDE 4 – Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir 

belediye sınırları içinde bulunan orman köyleri de dahil olmak üzere büyükşehir belediye 

sınırlarından oluşur." 

 (5) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

"Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin 

aksamadan yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen 

yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, 

kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için 

gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet 

birimleri kurulabilir. Büyükşehir belediye sınırları içinde açılacak hizmet birimlerini 

yönetmek üzere, büyükşehir belediye meclis üyeleri veya diğer belediye personeli arasından 

görevlendirme yapılabilir. Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için vali veya 

kaymakamlar ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır." 

 (6) 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe 

Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

"Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların 

dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yıl sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığınca, İller 

Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının 

bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya 

birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni 

nüfuslarına göre hesaplanır."  

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ekli (44) sayılı listede adları yazılı belediyelerin tüzel 

kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye 

dönüştürülmüştür.  

(2) Bu yerleşim yerleri için 2380 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin 

kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle on yıl süreyle 

ilgili il özel idarelerine gönderilir.  

(3) Köye dönüştürülen belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 

yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve İller Bankasına olan borçları, bu belediyelerin 

tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren, 2380 sayılı Kanun 

uyarınca genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden belediyelere ayrılan toplam 

paydan bir yıl içinde İller Bankasınca kesilir ve on iki eşit taksit halinde alacaklı idarelere 

ödenir. 
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(4) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, bu Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren altı ay içinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule 

bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle 

olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak 

belediye ile katılınacak olan il veya ilçe belediyesinin sınırları arasında başka bir belediye 

veya köy bulunamaz. Bu belediyeler ile katılacakları il veya ilçe belediyeleri arasındaki 

meskûn sahadan meskûn sahaya olan uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi 

katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.  

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunla kurulan belediyelerin organlarının seçimi, ilk 

genel mahalli idareler seçimiyle birlikte yapılır. Bu Kanunla mahalleye veya köye dönüşen 

veya il ya da ilçe belediyesine katılan belediyelerin tüzel kişiliği, organları ve bunların hak, 

yetki ve görevleri ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam eder. 

(2) Bu Kanunla kurulan belediyeler teşkilatlanıncaya kadar, belediye hizmetleri, bu 

yerleşim yerlerinin halen bağlı oldukları belediyeler tarafından yerine getirilir. Valiler bu 

hususta ilgili belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. 

(3) Yeni kurulan belediyelere, 2380 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi 

gelirlerinden 1/1/2009 tarihinden itibaren pay ayrılır. Ayrılan paylar, İller Bankasınca bu 

belediyeler adına açılacak hesapta toplanır.  

(4) Bu Kanun uyarınca mahalleye veya köye dönüşen belediyelerin personel devri, 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci 

ve üçüncü fıkralarına göre yapılır. Devredilen personelden, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı 

Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında bulunanlar, devredildikleri belediye veya il özel 

idarelerinde, 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre istihdam olunurlar. Devir 

sebebiyle personel giderlerinde meydana gelecek artışlarda, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu 

maddesinin sekizinci fıkrasındaki sınırlamalar dikkate alınmaz. Personel devri nedeniyle ilgili 

il özel idaresinin veya belediyenin norm kadrosunda yapılması gereken ilave ve değişiklikler, 

ilgili belediye veya il özel idaresinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından altı ay içinde 

sonuçlandırılır. Bu belediyelerin malvarlıkları, hak, alacak ve borçları, mahalle olarak 

katıldıkları belediyeye veya ilgili il özel idaresine intikal eder. Ancak, köye dönüştürülen 

belediyelerin taşınmazları ile ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri paylaşım, devir ve tasfiye 

komisyonunca ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye 

olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda 

muhatap, katıldığı belediye veya ilgili il özel idaresidir.  

(5) Tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek 

belediyelerin her türlü yeni personel istihdamı, yapacakları toplu iş sözleşmesi, taşınır ve 

taşınmazları, iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanması katıldığı belediyenin, ilk 

kademe belediyelerinin ya da mahalle veya mahalle kısımlarının birleştirilmesi suretiyle yeni 
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bir isim altında kurulan ilçelerdeki belediyeler büyükşehir belediyesinin, köye dönüşen 

yerlerde il özel idaresinin onayına tabidir. Bu belediyeler, mevcut personelini, taşınır ve 

taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını 

katılacakları belediyeye, büyükşehir belediyesine veya ilgili il özel idaresine, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyeler yeni nazım ve 

uygulama imar planı yapamazlar; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve 

yapı ruhsatı hariç her türlü imar uygulaması büyükşehir belediyesi sınırlarında büyükşehir 

belediyesinin, diğer yerlerde il özel idaresinin onayı ile yapılır.   

(6) Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerden il özel idaresine veya belediyelere 

devredilmesi gereken personel, ihtiyaç duyulması halinde kazanılmış hak aylık dereceleri 

dikkate alınmak kaydıyla diğer belediyelere veya vali tarafından merkezi idare kuruluşlarının 

taşra teşkilatının boş kadrolarına atanabilir. Bu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski 

kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile 

diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadrolarda 

kaldıkları sürece hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.  

(7) Bir belediyeden ayrılmak suretiyle yeni kurulan belediyeler ile ayrıldıkları 

belediyeler arasındaki taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçların paylaşımı nüfus oranları 

dikkate alınarak yapılır.  

(8) Paylaştırma, devir ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için illerde vali veya 

görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, ilgili idareler de temsil edilmek suretiyle 

vali tarafından belirlenecek paylaşım, devir ve tasfiye komisyonu kurulur. İhtiyaç halinde, 

vali tarafından bu komisyonlara yardımcı olmak üzere alt komisyonlar kurulabilir. Paylaşım, 

devir ve tasfiye işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk genel 

mahalli idareler seçimlerine kadar sonuçlandırılır. 

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle belediye kurulan 

ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen yerlerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın 

valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere 

ekli (45) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 

sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili 

bölümlerine eklenmiştir.  

(2) Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki 

sınırlamalara tabi olmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde 

tamamlanır. 
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(3) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idarelere ait 

her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut 

bağlılık durumuna göre yürütülür. 

(4) Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki 

işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve 

yetkilidir. 

(5) Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin 

birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları için 

2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 43 

adet binek otomobil alınır.  

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 


