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YÖNETİCİ ÖZETİ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Avrupa Komisyonu finansmanıyla
yürütülen, yararlanıcılarının İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, Yerel Yönetim
Reformuna Destek Projesi 3.Aşaması kapsamında gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarının
etkilerinin değerlendirilmesini konu alan bu rapor, büyükşehirler ve genel olarak mahalli idare sistemine
ilişkin son 15 yılda mevzuat ve uygulamaların etkilerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Raporun hazırlanmasında mahallî idare yöneticileri ve hane halkı odaklı anketler; odak grup toplantıları;
yüz yüze görüşmeler; çalıştaylar gibi etkinlikler ile yerel yönetimlere ilişkin verilerin ve ilgili literatürün
analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler iki bölüm halinde sunulmaktadır. Niceliksel analizler
başlıklı birinci bölüm makro verilerle genel eğilimleri incelerken niteliksel analizler başlıklı ikinci
bölüm bu verilerin yanı sıra yüz yüze görüşmeler, odak grup ve çalıştaylar ile literatürden yararlanarak
yönetim düzeyleri arasındaki ilişkiler, yönetimin temel unsurlarına ve ilkeleri ile hizmetlere yönelik
etkileri değerlendirmekte ve bu değerlendirmeler ışığında bazı öneriler sunmaktadır.1
1. Bölüm: Niceliksel Analizler
Makro Eğilimler ve Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri ile Hanehalkının Reforma Bakışı:
6360 Sayılı yasa genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılan paylara ilişkin formülü
yeniden düzenleyerek pay havuzunu büyütmüştür, ancak özgelirlerdeki artışın sınırlı kaldığı
görülmektedir. Yerel yönetimlerin konsolide giderleri için alt kalemlerde 2014 yılı sonrasındaki
değişimler ilgi çekici olup büyükşehir modelinin yaygınlaşmasıyla ilişkilendirilebileceği, yeni modelin
genişleyen coğrafyaya hizmet götürmek için iş yapma biçimlerinin değişmiş olabileceği bu doğrultuda
değerlendirilmektedir. Örneğin 2014 öncesine kıyasla, taşıt ve iş makinesi gibi kalemlerin bakım onarım
giderleri hemen hemen aynı kalırken kiralama giderleri artmakta, okulların bakım, onarım ve
mefruşatına yönelik yapmış oldukları harcamalar azalmakta, müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler
artmaktadır.
Tek başına yerel yönetim reformlarının etkisine ilişkin bir sonuç göstermese de verinin son 10 yıllık bir
dönemde standart bir şekilde toplanan yerel yönetimlerin ana aktörlerden olduğu hizmet göstergeleri
olması açısından kişi başı su ve atık su arıtma miktarlarındaki değişimler ilgi çekicidir. Söz konusu
göstergeler yeni 14 büyükşehir ilinde, 2014 yılından itibaren büyükşehir olmayan 51 ile kıyasla olumlu
yönde ayrışmakta diğer 16 büyükşehir ilinin daha yüksek olan sonuçlarına yakınsamaktadır.
Büyükşehir kurulan yerlerde köy ve beldelerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahallelere
dönüştürülmesinin kırsal mahalle olarak tanımlayabileceğimiz bu yerleşim yerlerinde nüfus değişimine

Söz konusu önerilerin geliştirilerek stratejik bir düzeyde ele alınacağı, reformların izlenmesine yönelik bir
çerçeveyi de içerecek ayrı bir çalışma bilahare takdim edilecektir.
1
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yol açmadığı görülmektedir. Aynı ismi koruyan köy ve mahalleler eşleştirilerek 2007 itibariyle yıllık
olarak 30 büyükşehir genelinde incelenen kırsal mahalle nüfusundaki eğilimler 2014 yılı sonrasında
dikkat çekici bir değişim göstermemektedir.
Büyükşehir belediyelerindeki üst ve orta düzey yöneticilerle yapılan yerel yönetim reformları ve
özellikle 6360 sayılı Kanuna ilişkin değerlendirmelerin alındığı ankette temel yönetim ilkeleri
konularında en olumlu görüşler etkili hizmet sunumu konusunda ortaya çıkarken en olumsuz etkilerin
insan kaynakları alanında yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.6360 sayılı Kanunun temel reform alanları
ile ilgili büyükşehir belediye bürokrasisi genel olarak olumlu değerlendirmekle birlikte bununla birlikte
köylerin mahalleye dönüştürülmesi olumsuz olarak not etmektedir. Hizmetler alanında yapılan
değerlendirmelerde de yine kırsal alanla ilişkilendirilebilecek tarım ve hayvancılık konuları olumsuz
değerlendirmeler arasında sıklıkla dile getirilmektedir.
Vatandaş tarafında 6360 sayılı Kanuna ilişkin değerlendirmelerin genel olarak olumlu olduğu
gözlenmektedir. Bu çerçevede Kanunun köy ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesi, il özel idarelerinin
kapatılması, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin köy ve beldeleri içerecek mülki idare
sınırlarına genişlemesi ve tarım ve hayvancılığı destekleme sorumluluğunun verilmesine yönelik temel
reform alanları değerlendirilmiştir. Olumlu algıların kırsal mahallerde biraz daha yükselmektedir. Kırsal
mahalleler genel olarak köylerin mahallelere dönüştürülmesini ve bunun yanı sıra büyükşehir
belediyesinin köy ve beldeleri de içine alarak ilin tamamına genişlemesini kentsel mahallelerdeki bu
konulardaki algılara göre daha olumlu bulmaktadır. 6360 sayılı Kanundan önce içinde bir büyükşehir
belediyesinin olduğu 16 il ve ilk defa büyükşehir belediyesi kurulan 14 il arasında karşılaştırma
yapıldığında olumluluk algısı 16 il grubu lehine artmaktadır.
Reformlara yönelik algıları en çok yaşanılan şehirde hizmet alınan büyükşehir belediyesine yönelik
yönetişim algısı2 etkilemekte hizmet memnuniyeti, kentte yaşamaktan memnuniyet, yaş, gelir, gelirin
yeterliliği, yaşanılan yerin büyükşehir olması gibi incelenen diğer unsurların önüne geçmektedir.
2. Bölüm: Niteliksel Analizler
Merkezi Yönetim ve Yrel Yönetim Arasındaki İlişkilere Yönelik Etkiler Bağlamında Öne Çıkan
Hususlar:

Yönetişim algısı değişkeni dokuz sorunun birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Bunlar ana başlıklarıyla
belediyenin uygulamakla yükümlü olduğu kuralların bilinmesi ve bunlara uygun işlem yapması, vatandaşlara
davranışlarda eşitlik, vatandaşlara doğru ve yeterli bilgi verme, karar alımında vatandaş ve STK’ların katılımı,
yeterli sayı ve kabiliyette personele sahip olma, kaynakları verimli kullanma, hizmetleri makul bir sürede
sonuçlandırma, kamunun menfaatini gözetme ve vatandaşların daha iyi yaşamasını sağlamak üzere yeni çözüm ve
fikirler geliştirme ile ilgili performansıdır.
2
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•

Merkezi idarenin mahalli idareleri ilgilendiren/etkileyen mevzuat değişikliklerinde başta
belediyeler olmak üzere kilit paydaşların tecrübe ve tercihlerini dikkate alan istişare ve katılım
yöntemlerini ve araçlarını düzenli ve yeterli bir biçimde kullanmadığı değerlendirilmektedir.

•

Mahalli idareleri ilgilendiren mevzuatta sık aralıklarla, yeterli düzeyde hazırlık ve etki analizi
yapılmadığı izlenimi veren bir tarzda değişikliklerin gerçekleştirilmesi, yeni mevzuata uyum
için ilgili kurumlara yeterli zaman tanınmaması ve geçiş süreçlerinin tüm yönleriyle
planlanmamasının uygulamada önemli sorunlara yol açtığı ifade edilmektedir.

•

Reformlarla yerel yönetimlere bırakılan bazı görev ve yetkilerin tedricen bizatihi merkeze ya da
merkezi idarenin taşra kuruluşlarına dönmesi, en azından bunların müdahalelerine daha açık
hale gelmesi eleştirilere konu edilmektedir.

•

6360 sayılı Kanunla genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere aktarılan payın artırılması,
özellikle BŞB’lerin daha fazla hizmet üretme ve yatırım yapma imkânına kavuşması olumlu
karşılanmaktadır.

•

6360 sayılı Kanunla, 30 büyükşehir ilinde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarının merkez-yerel ilişkileri açısından idari yapılanma içindeki yerinin işlevsel
düzeyde tam olarak konumlandırılamadığı gözlemlenmektedir.

•

Merkezi idare kuruluşları ile belediyeler arasındaki işbirliği ve eşgüdümünde istenen düzeyde
değildir.

•

BŞB’ler ile bazı merkezi idare kuruluşları arasında, izin, onay, tahsis gibi işlemlerin
tamamlanmasının çok uzun zamanlara yayılması ve belirsizlikler içermesi önemli bir yakınma
konusudur.

•

İdareler arası veri-bilgi paylaşımında ciddi eksiklikler bulunmaktadır.

•

Merkezi idare kuruluşlarına kamu kurumu hüviyetiyle tanınan bazı imtiyaz ve istisnalara
belediyelerin de sahip olması talep edilmektedir.

•

Mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir sağlanır şeklindeki anayasal ilkenin
uygulanmasındaki eksiklikler, özellikle fonlanmamış yükümlülükler bağlamında dile
getirilmektedir.

Reformların Büyükşehir Belediyeleri ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri İlişkilerine Dair Etkileri:
•

6360 sayılı Kanun ile BŞB’lerin sınırlarının il mülki idare sınırlarına, sınırlarının ise ilçe mülki
idare sınırlarına genişlemesi hem BŞB’ler, hem de büyükşehir ilçe belediyeleri açısından (daha
geniş bir alana hizmet sunma yükümlülüğü, geçiş ve adaptasyon döneminin planlanması, kırsala
ve tarıma yönelik hizmetler gibi alanlarda) benzer bazı avantajlar ve dezavantajlar doğurmuştur.

•

Öte yandan, yeni modelde BŞB’lerin yetki ve sorumluluklarının büyükşehir ilçelere nazaran
artmış olması iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. BŞB temsilcileri arasında yeni sistemin il
düzeyinde yerel yatırımları ve hizmetleri tek elden programlama ve yürütme, bu sayede etkinliği
7

artırma ve ölçek ekonomilerinden faydalanma imkânı doğduğu kanaati yaygındır. Buna karşın,
genellikle büyükşehir ilçe belediyeleri yöneticilerinin destek verdiği ikinci görüşe göre ise
mevcut yetki-sorumluluk paylaşım kurgusu hayli sorunludur, büyükşehir ilçe belediyelerini
işlevsizleştiren, merkeziyetçiliği yerele taşıyan, sistemin bir bütün olarak etkili işlemesini
engelleyen unsurlara sahip bu modelin gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
•

Mevcut modelin zabıta hizmetleri, sosyal yardımlar ile yol ağları ve parklar gibi alanlarda
mevcut “paylaşılan yetkiler-görevler” yaklaşımının uygulamada bir dizi soruna yol açtığından
bahisle, her bir hizmet türü için yalnızca bir düzeyde ve münhasıran yetkilendirmegörevlendirme yapılması talep edilmektedir.

•

BŞB’ler ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasında devredilebilir hizmetler konusunda getirilen
esnekliğin uygulamada yeterince benimsenmediği gözlemlenmektedir. 5216 sayılı Kanunun 7.
maddesinde 6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilen hüküm sonrasında BŞB’ler ile
büyükşehir ilçe belediyeleri arasında ‘devredilebilir hizmetler’ ile (terminaller, toptancı halleri,
mezbahalar, mezarlıklar, temizlik ve numarataj hizmetleriyle) ilgili olarak ortaya çıkan
çatışmaları-sorunları tümüyle giderecek yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği sıklıkla dile
getirilmektedir.

•

BŞB’ler ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki mali transferlerin, paylaşım/pay verme
işlemi öngören düzenlemelerin yerel idareler arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediği, mevcut
mevzuatta bu konudaki hükümlerin kapsamlı bir incelemeye tabi tutularak sistemin gelir
bölüşümü/aktarımı ve mahsuplaşma gibi uygulamalardan arındırılmasına ihtiyaç olduğu
değerlendirilmektedir.

•

BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında ciddi düzeyde bir koordinasyonsuzluk halinin
ve işbirliği eksikliğinin yaşandığı, bu alanda ciddi bir iyileştirme ihtiyacı ve gelişme potansiyeli
bulunduğu gözlemlenmektedir.

Mahallelerin Yeni Büyükşehir Sistemindeki Durumuna ve Belediyelerle İlişkilerine Yönelik Etkiler
Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir:
•

Uzmanlarca yoğun bir şekilde eleştirilmesine rağmen, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir
illerinde il özel idarelerinin ve beldelerin kapatılmasının sahadaki uygulamacılar nezdinde ciddi
ve yaygın bir itiraza konu edilmediği gözlemlenmektedir.

•

Köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasını olumlu bulmayan belediyecilerin sayısı çok yüksektir.

•

Yeni büyükşehir sistemiyle kırsal mahallelere götürülen hizmetlerde artış gözlemlenmiştir.

•

Kentsel hizmet sunumuna odaklanan belediyeler, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ile kırsal
altyapı hizmetlerinin sunumu konusunda uyum güçlüğü yaşamaktadır.

•

6360 sayılı Kanunla getirilen sistemin kırsal mahallelerdeki en çetin sınavını planlama ve imar
konularında verdiği değerlendirilmektedir.
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•

Mahallelerin ve muhtarların belediyelerle ilişkilerinin iyileştirme ihtiyacı içinde olduğu
gözlemlenmektedir.

•

Kırsal mahalle sakinleri reformları olumlu karşılasa da bu durum kırsal mahallelere yönelik
istisna ve muafiyetlerden etkilenmektedir.

Belediye Organları Arasındaki İlişkiler Bağlamında İki Husus Öne Çıkmaktadır:
•

Özellikle 2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen reformlarla meclisin konumu güçlendirilmiş
olsa da, meclis ile başkan arasında sürdürülebilir bir denge denetleme ilişkisi oluşmamış, meclis
ile başkan arasındaki güç dağılımı başkan lehine giderek güçlenmiştir.

•

Büyükşehir belediye meclislerinin oluşumu ve işleyişi (örneğin, üyelerin seçilme yöntemi ve
nitelikleri, ilçelere ve nüfusa göre dağılımında temsilde adaletin sağlanması gibi bazı açılardan)
ciddi tartışmalara konu edilmektedir.

Yönetimin Temel Unsurlarına ve İlkelerine Yönelik Etkiler:
•

Stratejik planlama perspektifinden son yıllarda yapılan düzenlemeler genellikle olumlu
ifadelerle gündeme getirilmektedir.

•

Büyükşehir belediye yönetici anketinde, kurum-içi, birimler-arası koordinasyona dair
değerlendirmelerin az sayıda ve ağırlıkla olumlu olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, odak grup
toplantıları, yüz yüze görüşmeler ve çalıştaylar esnasında ortaya çıkan tablo, hem bazı merkezi
idare kuruluşlarıyla belediyeler arasında, hem de BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri
arasında yaşandığı ifade edilen görev, yetki ve sorumluluk çakışmalarının/çatışmalarının yerel
niteliği ağır basan hizmetlerin hangi düzeyde, nasıl bir örgütlenmeyle sunulması gerektiği
hususunu ucu açık bir soru(n) haline dönüştürdüğü şeklindedir.

•

Mahalli idarelerin teşkilat şemalarını belirleyen norm kadronun sunduğu esneklik çerçevesinin
gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Norm kadro ile belediyelerde uzman ve
teknik personel çalıştırılabilmesi kritik görülse de pratikte insan kaynaklarına ilişkin kimi temel
sorunlar devam etmektedir.

•

Modern kamu mali yönetimine yönelik düzenlemeler belediyelerin kurumsallaşmasına,
büyükşehir belediyesi ölçeğinin büyümesi kaynakların tek elden etkin bir şekilde kullanılmasına
katkı

sağlasa

da

kaynakların

artan

sorumlulukları

karşılamada

yeterli

olmadığı

değerlendirilmektedir.
•

Denetim alanında 2000’li yılların ilk döneminde yapılan reformlar ile modern bir çerçeve
oluşturulsa da uygulamada sorunlar devam etmektedir.

•

Şeffaflık hususunda proje kapsamında yapılan çalışmalarda serdedilen görüşler sayıca az fakat
nispeten hayli müspet bir görünüm sergilemektedir.
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•

Katılımcılık ilkesi bağlamında ise durum biraz daha farklı görülmektedir. Son yıllarda yerel
yönetimlerle ilgili olarak yapılan düzenlemelerin ve değişikliklerin katılımcılığın artışına imkân
veren olumlu özellikler taşıdığı kanaatinin öne çıktığı proje kapsamında yapılan çalışmalarda
gözlemlenmektedir. Katılıma yönelik bir diğer unsur büyükşehirlerde belediye modelinin küçük
belediyeler ile köylerin tüzel kişiliğini ortadan kaldırarak birleştirmesiyle belediye yönetimi ve
halk arasındaki fiziksel mesafenin artışıdır.

Kısaca genele bakıldığında, büyükşehir belediyesi yöneticilerine yönelik yapılan ankette 6360 sayılı
Kanunun öngördüğü büyükşehir modelinin etkili, olumlu değerlendirmelere konu edildiği
görülmekte, bu görüş yapılan toplantı ve görüşmelerde de desteklenmektedir.
Yerel Yönetim Reformlarının Yerel Hizmetlere Yönelik Etkileri Meyanında Aşağıdaki Hususlar Göze
Çarpmaktadır:
•

Ulaşım hizmetlerine dair büyükşehir belediye yöneticileri anketinde ortaya çıkan yüksek
düzeyde olumlu değerlendirme, mülakat ve odak grup çalışmalarıyla da teyit edilmektedir.

•

Su ve kanalizasyon alanında bildirilen olumlu görüşlerin büyük çoğunluğu hizmetlerin il
düzeyinde SUKİ’ler marifetiyle tek elden yürütülmesine yöneliktir.

•

Planlama ve imar konusunda ortaya konulan olumlu değerlendirmelerin ağırlıkla ‘il düzeyinde
tek

elden

bütüncül

planlar

yapma

imkânının

doğmuş

olmasına’

dayandırıldığı

gözlemlenmektedir.
•

6360 sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüşen yerlerde planlama ve imar alanında kentsel
alanlarda yaşanan sorunlar tekrar edilmekle birlikte bazı özgün sorunlar da ortaya
çıkarmaktadır.

•

6360 sayılı Kanun ile BŞB’lerin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı
desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilmesinin imkân dâhiline
girmesinin belediyeleri klasik/geleneksel kentsel hizmetlerin ötesinde bir iştigal alanında
planlama ve hizmet sunumuyla karşı karşıya bıraktığı değerlendirilmektedir.

•

Gelinen noktada tarım ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda 6360 sayılı Kanun sonrası
ortaya çıkan sisteme dair görüşlerde birbirine zıt iki ana eğilimin öne çıktığı söylenebilir. İlk
görüşe göre, mevcut mevzuatta tarım ve hayvancılık hizmetleriyle ilgili yetkilendirmegörevlendirme ziyadesiyle geniş ve ucu açıktır, dolayısıyla buna bir sınırlama-tanımlama
getirilmesi gerekir. İkinci görüşe göre ise, ilgili mevzuat hükümler belediyelere tarım ve
hayvancılık alanındaki hizmet ve faaliyetlerini ilin/ilçenin ihtiyaç ve imkânlarına göre
önceliklendirme ve sunma esnekliği tanımaktadır, dolayısıyla bu haliyle aynen korunması
gerekir. Her halükârda, belediye temsilcileri arasında yeni sistemin ortaya çıkardığı güçlükler
hususunda geniş bir mutabakat bulunduğunu söylemek mümkün gözükmektedir.
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•

Yeni büyükşehir modelinin yol ve asfalt hizmetlerinin gelişimine önemli katkılar yaptığı
değerlendirilmektedir.

•

Atık yönetimi konusunda 6360 sayılı Kanun sonrasında atık yönetimiyle ilgili oluşan
yapılanmanın esas itibariyle etkili bir işleyişe imkân verdiği dile getirilmektedir.

•

Belediyeler tarafından sunulan sosyal hizmetlerde ve yardımlarda son 15 yılda ciddi düzeyde
bir genişleme ve çeşitliliğin ortaya çıktığı görülmektedir.

•

Sosyal hizmetlere ve bilhassa sosyal yardımlara ilişkin koordinasyon eksikliğinin ve
mükerrerliğin mevcut kaynakların daha etkin kullanımının önünde ciddi bir engel teşkil ettiği
hususu sıklıkla dile getirilmektedir.

•

Yeni sistemde park, bahçe ve yeşil alan hizmetlerine yönelik yatırımların arttığı ancak hala
yetersizliklerin bulunduğu bildirilmektedir.

•

Zabıta hizmetleri alanında standartların oluşumu ve gelişiminin kayda değer bir düzeyde
olduğu, ancak büyükşehir belediyelerinin çevre ilçelerde ve kırsal alanlarda teşkilatlanma ve
etkinlik açısından henüz yeterli düzeye ulaşamadığı, eskiden köy şimdi mahalle olan yerleşim
birimlerinde ruhsat denetimlerinin bir hayli zayıf kaldığı öne sürülmektedir.

•

Ruhsatlandırma hizmetleri bağlamında, iş yeri ruhsatları konusunda yetki karmaşası olduğu,
ruhsatlandırmayı yapanın denetim sorumluluğunu da taşıması gerektiği ifade edilmektedir.

•

Yeni büyükşehir modelinde itfaiye hizmetlerinin tek elde toplanmasının olumlu olduğu
belirtilmekte, bu durumun itfaiye müfrezelerinin nicelik ve niteliğinin yükseltilmesine ve
hizmetlerde etkililiğin arttırılmasına katkı sağladığı ifade edilmektedir.

•

Cenaze hizmetlerinin son yıllarda geliştiği ve standartların iyileştiği belirtilmekle birlikte,
mezarlıkların ilçe belediyelerine devredilmesi önerilmektedir.

Çalışma kapsamında, sonuç olarak büyükşehir modelinin diğer illere yaygınlaştırılması, uygulamadaki
etkilerinin etraflıca değerlendirilmesinin ve iyileştirici düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin ardından
makul bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bilgiler ve gözlemler ışığında konuya yönelik
üç eğilimin varlığından söz edilebilir. Uygulamacılar arasındaki paylaşım sıklığına/yaygınlığına göre
bunlar şöyle sıralanabilir:
•

Mevcut sistemin iyileştirilmesi, temel bazı eksikliklerin ve sorunların giderilmesi, hazırlık,
geçiş, devir-tasfiye gibi süreçlerin iyi planlanması kaydıyla, uygulama tüm illere
yaygınlaştırılmalıdır.

•

Mevcut modelin tüm unsurları değil, yalnızca bazı unsurları (örneğin, SUKİ’lerin ve benzeri
yapılar, genel bütçe vergi gelirlerinden daha fazla pay verilmesi/bir yerde toplanan vergilerin
belli bir kısmının ilgili belediyelere aktarılması gibi uygulamalar) diğer illere de
yaygınlaştırılsın.

•

‘Kurgusu ve işleyişi bir hayli sorunlu’ bu modelin diğer illere taşınması doğru değildir.
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GİRİŞ
Bu rapor, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Avrupa Komisyonu finansmanıyla
yürütülen, yararlanıcılarının İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, Yerel Yönetim
Reformuna Destek Projesi 3. Aşaması (LAR3) 2.1.1. no’lu faaliyet kapsamında gerçekleştirilen yerel
yönetim reformlarının etkilerinin değerlendirilmesi konulu çalışma çerçevesinde hazırlanmıştır.
Çalışmanın amacı büyükşehirler ve genel olarak mahalli idare sistemine ilişkin son 15 yılda mevzuat ve
uygulamaların etkilerinin değerlendirilmesidir.
Raporun hazırlanmasında aşağıdaki veri kaynakları kullanılmıştır3.
a) Büyükşehir yöneticileri anketi: Büyükşehir belediyesi üst ve orta düzey yöneticilerinin bireysel
olarak katılımıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. 7 Ekim - 14 Kasım 2019 tarihlerinde
elektronik ortamda gerçekleştirilen ankete 30 büyükşehir belediyesindeki ve bağlı idarelerdeki
yaklaşık 1600 orta ve üst düzey yöneticiden (Büyükşehir Belediyelerinde genel sekreter ve
genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları, bağlı İdarelerde genel müdür yardımcıları ve
daire başkanları, her iki kurumdaki danışma ve denetim birimlerinin en üst yöneticileri) 577’si
katılım sağlamıştır.
b) Hanehalkı Anketi: Proje kapsamında 2.3.1 faaliyeti altında düzenlenen ve ana konusu
dezavantajlı kesimlerin kentleşme hakkında farkındalığı ve kentsel hizmetlere erişimi
konusunda ihtiyaçlarının analiz edilmesi olan hanehalkı anketine reformlara bakış ile ilgili
sorular eklemiştir. Anket 18 Kasım – 30 Aralık 2019 arasında 30 büyükşehir ilindeki tüm nüfusu
evrenine alacak şekilde TÜİK tarafından belirlenen rastlantısal örneklemdeki 10.382 hanede
yüz yüze görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir.
c) Odak grup toplantıları: Aralık 2019 – Ocak 2020 aylarında merkezi idare ve belediye
temsilcilerinin katılımıyla dört toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar 1) büyükşehir ilçe
belediyelerinden başkan yardımcıları, 2) büyükşehir belediye meclis üyeleri 3) aktif görevde
olmayan kıdemli belediye başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlar ve 4) kırsal alan yönetimi
konularında, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinden ilgili yöneticilerin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 197 kişinin katıldığı toplantılarda büyükşehirler ve genel olarak
mahalli idarelerle ilgili mevzuat ve uygulamaların etkileri sorgulanarak olumlu ve geliştirmeye
açık yönler ele alınmıştır.
d) Yüz yüze görüşmeler: 21 Kasım 2019 ve 24 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara, Konya,
Manisa, Trabzon illerinde dört büyükşehir ve bağlı idaresi, altı ilçe belediyesi (Ankara Polatlı
ve Yenimahalle, Manisa Yunusemre ve Akhisar, Trabzon Ortahisar, Konya Meram

Raporun hazırlanması için gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler, odak grup toplantıları ve çalıştayların listesi ile
yönetici anketi ve hanehalkı anketi soru formları EK 2’de sunulmaktadır.
3
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Belediyeleri) ve T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı ve T.C. Tarım Orman Bakanlığı orta ve üst düzey
yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. Birebir ve gruplar halinde yapılan görüşmelere toplam 104
kişi katılmıştır.
e) Çalıştaylar: Şubat ve Mart 2020 tarihleri arasında üç çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylarda
hem çalışmanın önceki adımlarında elde edilen ön bulguların tartışılması hem de seçilen
konularda geri bildirimlerin alınmaya devam edilmesi amaçlanmıştır.
a. Birinci çalıştay, belediye bağlı idareleri ve belediye şirketlerini yönetişim ve hizmet
sunumundaki rollerini konu edinmiş ve ilgili büyükşehir belediyesi ve bağlı idare
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
b. İkinci çalıştay büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin katılımıyla reformların
sosyal hizmetler alanındaki etkilerine odaklanmıştır.
c. Üçüncü çalıştay ise büyükşehir belediyesi temsilcileri ve büyükşehir olmayan illerden
il belediyesi ve il özel idaresi temsilcileriyle modelin diğer illere yaygınlaştırılması
konusu üzerinde durmuştur.
f) 6360 sayılı kanunun tüm maddeleriyle yürürlüğe girdiği 2014 yılından sonraki literatür taranmış
mevzuat ve uygulamaların etkilerine yönelik bulgular derlenmiştir.
g) Mali göstergeler, nüfus hareketleri ve çeşitli hizmet göstergeleri üzerinden yerel yönetimlere
ilişkin trendler yeni büyükşehir modelinin uygulamaya girdiği 2014 yılı öncesi ve değişimler
analiz edilerek modelin etki etmiş olabileceği konular incelenmiştir.
Rapor iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm yerel yönetimlerle ilgili büyükşehir ve bağlı idareleri
yönetici anketi ile hanehalkı anketi çerçevesinde yöneticiler ve vatandaşların reformlara ilişkin
değerlendirmelerini ele almakta, ayrıca nüfus verileri, gelir ve harcama verileri ile hizmetlere ilişkin
verilerle genel bir resim sunarken 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra eğilimlerde
farklılaşmalar olup olmadığını incelemektedir. İkinci bölüm ise büyükşehirler ve genel olarak mahalli
idareler ile ilgili temel mevzuat ve uygulamaların etkilerini sınıflandırarak literatür ile yapılan görüşme
ve toplantılardan elde edilen bulguları ortaya koymaktadır.
Çalışma, bu niteliksel ve niceliksel verileri büyükşehirler ve genel olarak mahalli idarelere ilişkin
mevzuat ve uygulamaların etkileri bağlamında ortaya çıkan görüş çeşitliliğini yansıtarak ele almaktadır.
Bu çerçevede rapor, bulguları etki kanallarını kategorize ederek sunmakta; yararlanıcıların yerel
yönetim sisteminin etkin ve etkili işlemesini temin etmesini sağlayacak stratejik alanlarda bulgu ve
önerilere yer vermektedir.
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1. BÖLÜM: NİCELİKSEL ANALİZLER
Bu bölümde, özellikle 6360 sayılı kanunla büyükşehir sisteminin genişletilmesi olmak üzere, yerel
yönetim reformlarının yerel yönetimlerin hizmet üretme ve karar verme süreçleri üzerindeki etkisi yerel
yönetimlerle ilgili niceliksel veriler yardımı ile analiz edilmektedir. Bu bölümde yer verilen göstergelere
dayalı olarak yapılan analizler tematik olarak büyük bir çeşitlilik gösteren yerel yönetim reformlarının
tek başına etkisini ölçme iddiasında değildir. Söz konusu reformların etkilerine yönelik olası örüntüleri
ortaya koymakta raporun bütünlüğü içinde niteliksel analizlerle bir arada ele alınmalıdır. Bu çerçevede,
ilk başlıkta 2007-2019 döneminde yerel yönetim gelir ve harcamalarındaki eğilimler ve yerel yönetim
sisteminin mali büyüklüklerine ilişkin değişimler sunulmaktadır. Gelir ve harcama eğilimlerinde 6260
sayılı kanunun tüm kapsamıyla yürürlüğe girdiği 2014 öncesi ve sonrasındaki kırılmalar, ana kalemler
ve alt kalemler bazında ortaya konmaktadır. İkinci başlıkta yerel yönetim hizmetlerindeki niceliksel
değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ulusal düzeyde son 10-15 yılı içerecek şekilde derlenen
dolayısıyla zaman içinde değişimin incelenebileceği aynı zamanda kalite boyutu olan sınırlı sayıdaki
gösterge içinden kişi başı arıtılan su ve atıksu verileri bu başlıkta incelenmiştir. Seçilen göstergelerin
büyükşehir modelinin belirleyici özelliklerinden biri olan su ve kanalizasyon idareleri ile ilgili olması
analiz açısından önemlidir. Bu çerçevede göstergelerin 2014 öncesi ve sonrasındaki artış eğilimlerindeki
değişim incelenmektedir. Üçüncü başlık büyükşehir belediyesi olan illerdeki ve diğer illerdeki köy
nüfusunun değişimini analiz etmekte, büyükşehir modelinin nüfus dinamiklerinde bir etkisi olup
olmadığını incelemektir. Dördüncü başlıkta büyükşehir ve bağlı idarelerindeki orta ve üst düzey
yöneticilerin reformlarla ilgili olumlu ve geliştirmeye açık buldukları yönlerle ilgili görüşlerin
toplandığı elektronik anket değerlendirilmektedir. Beşinci başlıkta ise proje kapsamında gerçekleştirilen
hanehalkı anketinde vatandaşların 6360 sayılı kanunun temel uygulamalarıyla ilgili algıları ve bu algıyı
etkileyen faktörler analiz edilmektedir.
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1.1.

Yerel Yönetim Gelir ve Harcamalar Üzerindeki Etkiler

6360 Sayılı yasa genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılan paylara ilişkin
formülü yeniden düzenleyerek pay havuzunu büyütmüştür, ancak öz gelirler aynı oranda
artmamıştır. 2007 yılında milli gelirin %1,36’sı olan paylar 2015 yılına gelindiğinde %1,98’ine
çıkmıştır (Tablo 1). Paylar bütçenin 2007-2013 döneminde ortalama %37,3’ünü oluştururken 20142019 döneminde %45,9’unu oluşturmaktadır (Tablo 2). Bununla birlikte yerel yönetimlerin
özgelirlerinin aynı oranda arttığını söylemek mümkün değildir. Seçim yıllarına göre dalgalanan öz
gelirler 2007-2013 yıllarında ortalama olarak milli gelirin %2,06’sı iken 2014-2019 döneminde ortalama
%1,95’idir (Tablo 1). Aynı dönem ortalamalarına göre öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı
%47,7’den %46’ya inmiştir. (Tablo 2)
Tablo 1. Yerel Yönetim Bütçe Gelirlerinin Milli Gelir (GSYH) İçindeki Payı
2007- 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2013 2019
Ort. Ort.
BÜTÇE GELİRLERİ

4,03 3,90 4,25 4,62 4,55 4,41 4,61 4,26 4,18 4,19 4,30 4,24 4,19 4,34 4,23

Vergi Gelirleri

0,42 0,42 0,38 0,51 0,49 0,46 0,45 0,45 0,46 0,47 0,43 0,39 0,40 0,45 0,43

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1,02 0,92 1,06 1,03 0,99 1,02 0,99 0,88 0,89 0,91 0,90 0,82 0,79 1,00 0,86
Alınan Bağış Yardımlar ile
0,52 0,52 0,59 0,77 0,74 0,66 0,77 0,34 0,34 0,31 0,33 0,40 0,34 0,65 0,34
Özel Gelirler
Faizler, paylar, cezalar
1,82 1,85 1,99 2,08 2,07 2,07 2,08 2,10 2,26 2,23 2,37 2,32 2,43 1,99 2,28
GBVG'den aktarılan pay

1,36 1,45 1,56 1,74 1,73 1,74 1,77 1,82 1,98 1,95 1,94 1,93 2,02 1,62 1,94

Sermaye Gelirleri

0,22 0,17 0,13 0,23 0,25 0,19 0,31 0,33 0,21 0,24 0,26 0,30 0,22 0,21 0,26

Alacaklardan tahsilat

0,03 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04

Özgelirler
2,14 1,93 2,10 2,11 2,08 2,02 2,07 2,10 1,86 1,93 2,03 1,91 1,84 2,06 1,95
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Verileri, TÜİK ve proje ekibi analizleri
Not: 2019 yılı bütçe gelir verilerinin son çeyreği önceki üç yılın toplam içindeki payının ortalamalarına göre tahmin edilerek
tamamlanmış, 2019 yılı GSYH açıklanan yıllık büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.
Tablo 2. Yerel Yönetim Bütçe Gelir Kalemlerinin Dağılımı (%)

BÜTÇE GELİRLERİ

2007- 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2019
Ort. Ort.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vergi Gelirleri

10,4 10,8 8,9 11,0 10,8 10,4 9,8 10,6 11,0 11,2 10,0 9,2

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 25,3 23,6 24,9
12,9 13,3 13,9
Alınan Bağış Yardımlar ile
Özel Gelirler
45,2 47,4 46,8
Faizler, paylar, cezalar
33,8 37,2 36,7
GBVG'den aktarılan pay

9,4 10,3 10,2

22,3 21,8 23,1 21,5 20,7 21,3 21,7 20,9 19,3 18,8 23,2 20,5
16,7 16,3 15,0 16,7 8,0 8,1 7,4 7,7 9,4 8,1 15,0 8,1
45,0 45,5 46,9 45,1 49,3 54,1 53,2 55,1 54,7 57,8 46,0 54,0
37,7 38,0 39,4 38,3 42,7 47,3 46,6 45,1 45,5 48,1 37,3 45,9

Sermaye Gelirleri

5,5

4,4

3,1

5,0

5,5

4,3

6,7

7,7

5,0

5,7

6,0

7,1

5,3

4,9

6,1

Alacaklardan tahsilat

0,7

0,3

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,2

0,7

0,2

0,2

0,5

0,5

0,9

53,1 49,5 49,4 45,7 45,7 45,8 44,9 49,3 44,5 46,1 47,2 45,0 43,9 47,7 46,0
ÖzgelirlerÖz gelirler
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Verileri, TÜİK ve proje ekibi analizleri
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Yerel yönetimlerin bütçe giderlerinde ana kalemler bazında 2014 sonrasında bir kırılma
görülmemektedir. Yerel yönetim bütçe giderleri 2007-2019 döneminde milli gelirin %4,1 ve %4,9
aralığında seyretmiştir. 2007-2013 ortalaması ile 2014-2019 dönemi ortalamaları sabit kalmıştır (Tablo
3). Alt kalemler bazında 2014 öncesinde ve sonrasında personel giderlerinin GSYH ve toplam giderler
içindeki payının azaldığı, mal hizmet giderlerinin arttığı görülmektedir (Tablo 3 ve 4). Büyük ölçüde
memur, sözleşmeli, personel ve işçilerin maaş ödemelerinden oluşan bu kalemdeki azalma personel
sayısının azalmasından değil maaşlardaki reel artışlarının diğer kalemlerdeki artışlara göre düşük
kalmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 3. Yerel Yönetim Bütçe Gelirlerinin Milli Gelir (GSYH) İçindeki Payı
2007- 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2013 2019
Ort. Ort.
BÜTÇE GİDERLERİ

4,47 4,62 4,83 4,50 4,38 4,41 4,84 4,12 4,26 4,65 4,86 4,93 4,65 4,58 4,58

Personel Giderleri

0,85 0,91 0,95 0,89 0,81 0,78 0,75 0,65 0,63 0,63 0,57 0,54 0,64 0,85 0,61

SGK Primi Giderleri

0,13 0,13 0,15 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,14 0,10

Mal ve Hiz. Giderleri

1,34 1,44 1,55 1,55 1,59 1,67 1,75 1,59 1,77 1,87 1,89 1,88 1,96 1,56 1,83

Faiz Giderleri

0,07 0,09 0,15 0,12 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,11 0,14 0,21 0,10 0,12

Cari Transferler

0,19 0,21 0,26 0,25 0,17 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,20 0,14

Sermaye Giderleri

1,79 1,75 1,53 1,41 1,42 1,49 1,86 1,40 1,40 1,60 1,92 2,01 1,47 1,61 1,63

Sermaye Transferleri

0,04 0,02 0,07 0,03 0,08 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04

Borç Verme

0,06 0,06 0,17 0,09 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10 0,16 0,11 0,09 0,07 0,09 0,10

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Verileri, TÜİK ve proje ekibi analizleri
Not: 2019 yılı bütçe gider verilerinin son çeyreği önceki üç yılın toplam içindeki payının ortalamalarına göre tahmin edilerek
tamamlanmış, 2019 yılı GSYH açıklanan yıllık büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Tablo 4. Yerel Yönetim Bütçe Gider Kalemlerinin Dağılımı (%)

BÜTÇE GİDERLERİ

2007- 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2013 2019
Ort. Ort.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Personel Giderleri

19,0 19,7 19,7 19,8 18,5 17,7 15,5 15,8 14,8 13,5 11,7 11,0 13,7 18,5 13,4

SGK Primi Giderleri

2,9

Mal ve Hiz. Giderleri

30,0 31,2 32,1 34,4 36,3 37,9 36,2 38,6 41,5 40,2 38,9 38,1 42,1 34,0 39,9

Faiz Giderleri

1,6

1,9

3,1

2,7

2,1

2,0

1,7

2,2

1,9

1,9

2,3

2,8

4,4

2,1

2,6

Cari Transferler

4,3

4,5

5,4

5,6

3,9

3,4

3,3

3,6

3,3

3,0

2,9

2,8

3,2

4,3

3,2

Sermaye Giderleri

40,0 37,9 31,7 31,3 32,4 33,8 38,4 34,0 32,9 34,4 39,5 40,8 31,7 35,1 35,5

Sermaye Transferleri

0,9

0,4

1,4

0,7

1,8

1,1

0,6

0,7

0,9

1,1

0,8

0,8

1,2

1,0

0,9

Borç Verme

1,3

1,3

3,5

2,0

1,8

1,6

2,1

2,4

2,3

3,4

2,3

1,8

1,5

1,9

2,3

2,8

3,1

3,6

3,2

2,9

2,5

2,7

2,3

2,2

1,9

1,8

2,2

3,0

2,2

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Verileri, TÜİK ve proje ekibi analizleri
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Bazı gider alt kalemlerde 2014 yılı sonrasındaki değişimler ilgi çekici olup büyükşehir modelinin
yaygınlaşmasıyla ilişkilendirilebilir.
Taşıt ve iş makinesinde kiralama modeli benimsenmektedir. 2007-2013 ve 2014-2019 dönem
ortalamaları karşılaştırıldığında taşıtlar ve iş makinelerinde bakım, onarım ve alım giderlerinin toplam
giderler içindeki payı ve GSYH içindeki payı açısından hemen hemen aynı kalırken kiralama giderleri
kayda değer artış göstermiştir. Bu durum artan, genişleyen coğrafyaya hizmet etmek için belediyelerin
kiralama yöntemini artan bir şekilde kullanmasına işaret olarak düşünülebilir (Tablo 5).
Müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler reel fiyatlara göre ikiye katlanmıştır. Hizmet alımları
ve sermaye giderleri dikkate alındığında reel artışların yanı sıra toplam giderler içindeki pay ve GSYH
payı açısından yaklaşık %50 artış olmuştur. Tablo 4 ve 5’tegösterilen mal hizmet alım giderlerindeki
artışın tamamına yakını müşavir firma ve kişilere yapılan ödemelerden kaynaklanmaktadır. Birleşme
yoluyla sayısı azaltılıp sorumluluk alanı genişletilerek rasyonelleştirilen belediye sistemi hizmet
sunumunda hizmet alım yoluna sıklıkla başvurduğu anlaşılmaktadır (Tablo 5).
Yerel yönetimlerin okulların bakım, onarım ve mefruşatına yönelik yapmış oldukları harcamalar
son dönemde azalma göstermiştir. Söz konusu harcamalar 2007-2013 ve 2014-2019 dönemi
ortalamalarına göre yarı yarıya azalmıştır. Bunun sebebi olarak genişleyen sorumluluk alanı nedeniyle
önceliklerin etkilenmesi gösterilebilir(Tablo 5).
Personel ve prim giderlerindeki reel artışlar diğer gider kalemlerindeki artışların altında kalsa
da (Tablo 3 ve 4) memur ve sözleşmeli personelin sosyal haklar ve tazminatlarındaki reel artışlar
dikkat çekicidir. Bu kalemlere ilişkin harcamalar toplam giderler içindeki payı ve GSYH içindeki payı
açısından yaklaşık %30, reel fiyatlarla yaklaşık %70 artmıştır. Yeni modelde büyükşehir ve büyükşehir
ilçe belediyelerinin büyüyen ölçeğin ve dolayısıyla artan gelirlerin katkısıyla memur ve sözleşmeli
personelin sosyal hak ve tazminatlarında iyileştirme yaptıkları iddia edilebilir.
Tablo 5. Bazı Alt Gider Kalemlerinde 2007-2013 ve 2014-2019 Dönemleri Arasında Karşılaştırma

Gider Kalemi

Taşıt Alım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Kiralaması
Giderleri
İş Makinesi Alım ve
Onarım Giderleri
İş Makinası Kiralaması
Giderleri
Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler

2007-2013 2014-2019 2007-2013 2014-2019 2007-2013 2014-2019
Ort.
Ort.
Ort.
Ort.
Ort.
Ort.
(Binde
(Binde
(Yüzde
(Yüzde
(reel, bin (reel, bin
GSYH)
GSYH)
Gider)
Gider)
TL)
TL)
0,31

0,30

1,91

1,85

3.298.947

4.151.182

0,40

0,62

0,87

1,34

1.502.955

3.004.967

0,27

0,27

0,59

0,60

1.015.939

1.344.604

0,14

0,23

0,31

0,49

532.036

1.096.915

5,04

7,75

11,1

16,9

19.164.681

37.880.814
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Okul Bakım, Onarım ve
Mefruşatı
Sosyal haklar ve
tazminatlar (memur ve
sözleşmeli personel)

0,20

0,10

0,43

0,23

749.274

504.980

0,94%

1,27

2,10

2,77

3.624.195

6.188.801

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Verileri, TÜİK ve proje ekibi analizleri
Not: Tablodaki ilk kıyaslama yapılan harcamanın Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasındaki payını binde olarak, ikinci
kıyaslama toplam mahalli idareler giderleri içindeki payını yüzde olarak ve üçüncü kıyaslama kamu yatırım programı dış para
deflatörü kullanılarak elde edilen 2020 fiyatlarıyla dönem ortalamalarını göstermektedir.

Proje kapsamında yapılan toplantılarda özellikle 2014 yılından sonra büyükşehir ilçe belediyesi
olan belediye temsilcilerinin dile getirdiği bir konu gelirlerin azalmasıdır. Bu durum öngörülmeyen
bir sonuç değil yeni modelin tasarımına ilişkindir. Düzenli bir nakit akışı unsuru olan su hizmetlerini
2014 yılından sonra Büyükşehir belediyeleri ve su kanalizasyon idarelerinin kurulmasıyla bu belediyeler
artık vermemektedir. Söz konusu belediyeler için önemli bir gelir kalemi olan genel bütçe vergi
gelirlerinden aktarılan paylar da yine modelin büyükşehir belediyesi, su kanalizasyon idaresi ve ilçe
belediyesi arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımından dolayı azalmıştır4. Bu azalmanın yapılan
simülasyona göre yeni büyükşehir belediyeleri için kişi başına %47 oranında gerçekleştiği tahmin
edilmektedir. Aynı simülasyona göre eski büyükşehir ilçe belediyelerinin kişi başı payları hemen hemen
aynı kalırken il, ilçe ve belde belediyelerinin payları artmıştır. Sistemdeki büyükşehir dışındaki tüm
belediyeler açısından ise kişi başı paylar %5 oranında azalmıştır. (Tablo 6)
Tablo 6. Büyükşehir ilçe, il, ilçe ve belde belediyelerinde kişi başı genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların değişimi

6360 öncesi (TL)
Büyükşehir İlçe Bld.
(Eski)
Büyükşehir İlçe Bld.
(Yeni)
İl Belediyeleri
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri
Toplam

Değişim

107

6360 sonrası
(TL)
108

261

137

-47%

226
297
299
166

313
344
414
157

39%
16%
38%
-5%

1%

Kaynak: Koyuncu (2012) çalışmasına dayanak oluşturan simülasyon verileri ile hazırlanmıştır.
Not: Söz konusu simülasyon 2011 yılı nüfus ve mali değerlerine göre hazırlanmıştır. Payların değişimine ilişkin simülasyonun
belediye bazındaki sonuçları kaynakçadaki adresten elde edilebilir

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
yerel yönetimler ile paylaşılan genel bütçe gelirlerini düzenlemektedir. Kanuna göre büyükşehir sınırlarında
olmayan belediyeler ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’i paylaşılmakta, bu payın yüzde
80’lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre dağıtılmaktadır. Genel bütçe
vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılmakta, ilçe belediyeleri
bu payın yüzde 30’unu büyükşehir belediyesine, yüzde 10’u ise tüm su ve kanalizasyon idarelerinin uygulamakla
yükümlü olduğu 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a göre
SUKİ payı olarak ayrılır.
4
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1.2.

Yerel Yönetim Hizmet Göstergeleri Üzerindeki Etkiler

Kişi başı arıtılan su ve atıksu miktarları yeni 14 büyükşehir ilinde büyükşehir olmayan 51 ilden
olumlu yönde ayrışmaktadır. Yeni büyükşehir modelinin kurgusunda, coğrafi kapsamın genişlemesi
ve küçük belediyeler ile il özel idarelerinin kapatılmasıyla kurumlar arası koordinasyon ihtiyacının
azalması ve bu sayede hizmetler üzerinde olumlu sonuçlar almak yer almaktadır. Yerel yönetimler
tarafından sunulan hizmetler arasında olup periyodik ve tarihsel veri elde edilebilen iki temel istatistik
seti bulunmaktadır: Bunlar su ve atıksu istatistikleridir 5. TÜİK tarafından iki yılda bir derlenen
göstergeler ile iller bazında su ve atıksuya ilişkin arıtma tesisi sayısı, kapasitesi ve arıtılan miktarlara
erişilebilmektedir. Bu çerçevede, daha önce ilin tamamını kapsamasa da nüfusunun büyük bir kısmına
büyükşehir belediyesi tarafından hizmet sunulan 16 il, 6360 sayılı kanun sonrasında ilk defa ilin tümüne
hizmet edecek şekilde büyükşehir belediyesi kurulan 14 il ve il özel idaresi, il, ilçe ve belde belediyeleri
olarak yerel yönetim hizmetlerinin sunulduğu 51 ilin göstergeleri karşılaştırılmıştır. İlde arıtılan
içme/kullanma suyu ve atıksu metreküp değerleri ilin nüfusu ile normalleştirilerek il grupları arasında
yıllar içinde bir farklılaşma olup olmadığı analiz edilmiştir. Buna göre tüm illerde ilgili göstergeler
zaman içinde artarken 14 yeni büyükşehir ili 2014 sonrasında 51 ilden ayrışmakta ve kişi başı arıtılan
atıksu ve içme/kullanma suyundaki artış daha hızlı olmaktadır (Şekil 11 ve 2). Arıtma tesislerine yönelik
yatırımlar Bakanlık yönlendirmesi, İlbank, AB Çevre Operasyonel Programı, diğer dış kredilere
belediyelerin erişimi, önceliklendirme ve kaynak kullanma kapasitesiyle ilişkili olmakla birlikte 2014
sonrasında bu ayrışma kayda değerdir. Yeni 14 büyükşehirde kurulan Su ve Kanalizasyon İdarelerinin
konuyu sahiplenerek gündeme alması, tesislerin işletmelerini geliştirmesi, atıl kapasiteyi kullanması ve
yeni kapasite oluşturmasının bu alanda katkı sağladığını ileri sürmek mümkün gözükmektedir. Özellikle
atıksuyun arıtılması konusunda 2010 yılından bu yana enerji giderlerinin yüzde 50’si merkezi bütçeden
karşılanmaktadır. Bu teşviğin özellikle mali imkânları daha kısıtlı olan 51 ilin göstergedeki artışını 14
ile yakınlaştırdığı ancak tüm arıtma tesisleri bu teşvikten yararlansa da yeni su kanalizasyon idareleri
kurulan 14 ilin 2014 yılından itibaren pozitif olarak ayrıştığı görülmektedir.

Atıksu arıtma tesislerinin tamamı yerel yönetimler tarafından işletilmemekte Organize Sanayi Bölgesi, Serbest
Bölge gibi yerel yönetim dışı idareler de kendi sınırları içindeki atıksuyun arıtılmasını sağlamaktadır.
5
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Şekil 1. Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılan Atıksu Miktarı (Kişi başı M3/Yıl)
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Şekil 2. İçme Ve Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı (Kişi başı M3/Yıl)
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1.3.

Nüfus Hareketleri Açısından Yeni Büyükşehir Modelinin Etkileri

6360 sayılı Kanunun kırsal alanlara etkisine yönelik yapılan olumsuz eleştirilerden biri sistemin
kentsel bir rejimi kırsal alana taşıdığı ve bunun köylerin boşalmasını hızlandıracağı şeklindedir6.
TÜİK verilerine göre 30 büyükşehir ilinde köyden dönüşen mahallelerde ve 51 ildeki köylerde
büyükşehir sisteminin değişimi ile ilişkilendirilebilecek bir nüfus değişimi görülmemektedir. 30
büyükşehir ilinde 2014 yılından önceki köyler 2014 yılı sonrası mahallelerle isim bilgileri kullanılarak
eşleştirilmiş, isim değişikliği olan mahalleler analiz dışı bırakılmıştır. Diğer yandan büyükşehir olmayan
51 ildeki köylerin nüfus hareketi incelenmiştir. Buna göre 2007-2019 yılları arasında incelenen dönemde
6360 sayılı yasanın nüfus hareketine etkisi olmadığı görülmektedir. 30 büyükşehir ilindeki nüfus dönem
içinde sabit bir seyir izlerken 51 ildeki köy nüfusu istikrarlı bir hızda azalarak %20 oranında düşmüştür.
2014 yılını takip eden dönemde her iki grubun nüfus hareketinde bir kırılma gözlenmemektedir. (Bkz.
Şekil 3 ve 4) Bununla birlikte nüfus hareketinde değişimlerin özellikle mahalli idareler genel
seçimlerinin olduğu yıllarda, seçim için esas alınan bir önceki yıla ait nüfusların artması ardından
azalması dikkat çekmektedir. Bu durum nüfus değişiminin oransal olarak gösterildiği Şekil 4’te daha
belirgin görünmektedir. Şekillerdeki doğrusal çizgiler genel eğilimi seçim yıllarına ait değişimlerden
arındırılmış olarak görmeyi mümkün kılmaktadır.
Şekil 3. Toplam Nüfusa Göre Köylerde Nüfus Hareketi 30 Büyükşehir İli ve Diğer 51 İlde Yıllar İçindeki Durum
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Kaynak: TÜİK ADNKS ve Proje Ekibi Analizleri

Örneğin 6360 sayılı Kanunun TBMM’deki yasalaşma sürecinde yapılan görüşmelerde bu konuda çeşitli
argümanlar dile getirilmiştir. Buna göre, köyler büyükşehirlerin mahallelerine dönüştürüldüğünde, tarım ve
hayvancılığın ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı, tarım alanlarının ve meraların yapılaşmaya açılmasıyla, hem
tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılacak alanların daralacağı, hem de doğal-ekolojik dengenin bozulması riskinin
artacağı; bunun sonucunda yeni dönemde ‘daha çok angus, daha çok saman ithal edileceği’, ‘taşımalı eğitimden
sonra, taşımalı hayvancılığın’ başlayacağı, köylerin boşalacağı, çiftçiliğin zayıflamasıyla ve çiftçi sayısının
azalmasıyla tarımda ve hayvancılıkta yaşanacak gerilemeyle birlikte kırsal nüfusun kentlere göçünün hızlanacağı,
bunun ise büyük kentlerde hâlihazırda yaşanan sosyal sorunların büyümesini tetikleyeceği öne sürülmüştür. Bkz.
Acar ve Yıldız, 2017, s. 21-22.
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Şekil 4. Değişim Oranına Göre Köylerde Nüfus Hareketi 30 Büyükşehir İli ve Diğer 51 İlde Yıllar İçindeki Durum (2007 =
100)
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Kaynak: TÜİK ADNKS ve Proje Ekibi Analizleri
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1.4.

Büyükşehir Belediyelerindeki Üst ve Orta Düzey Yöneticiler Açısından
Yerel Yönetim Reformları

Proje şartnamesinin öngördüğü üzere 7 Ekim - 14 Kasım 2019 tarihlerinde elektronik ortamda
gerçekleştirilen anket aracılığıyla 30 büyükşehir belediyesindeki üst ve orta düzey yöneticilerin 2004
yılından bu yana büyükşehirler ve genel olarak mahalli idareler sistemiyle ilgili gelişmelere ve
değişikliklere dair değerlendirmeleri alınmıştır. Katılımcılara yöneltilen iki açık uçlu soruyla ilgili
dönem içinde (1) Olumlu ve/veya yenilikçi bulunan (2) Geliştirilmesi veya değiştirilmesi gerektiği
düşünülen düzenleme ve uygulamalara ilişkin görüş ve önerilerin, gerekçeleriyle birlikte toplanması
hedeflenmiştir. (EK x) Ankete 30 büyükşehir belediyesinden ve bağlı idarelerden 577 orta ve üst düzey
yönetici katılım sağlamıştır. Açık uçlu sorular kapsamında elde edilen değerlendirmeler yönetimin temel
ilkeleri, hizmetler ve 6360 sayılı kanunun temel düzenlemeleri açısından ‘olumlu’, ‘olumlu ama
yetersiz’ ve ‘olumsuz’ olarak kodlanarak sayısallaştırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular
aşağıda sunulmaktadır
Yönetici anketinde elde edilen olumlu ve olumsuz görüşlerin sınıflandırıldığı ilk başlık yönetimin
temel ilkeleridir. Bu kapsamda reformların kurumsal yapı, hizmetler açısından hedeflenen
sonuçları ürettiği, başarılı olduğu, işe yaradığı, daha iyi olmasını sağladığı gibi yorumların
sınıflandırıldığı “etkililik” yönetimin temel ilkeleri başlığı altında en olumlu kavram olarak öne
çıkmaktadır. Olumsuz görüşler ise insan kaynakları alanında yoğunlaşmaktadır. Elde edilen
yanıtların geçerli yüzdeleri karşılaştırıldığında olumlu görüşler açısından etkililik (%92), şeffaflık
(%79), planlama (%74) ilk üç sırada yer alırken, insan kaynakları (%22), örgütlenme (%29) ve denetim
(%31) son üç sırayı paylaşmaktadır. Değişim ve gelişime ihtiyaç duyulan tematik alanlar bahsinde insan
kaynakları (%52) ve mali yönetim (%41) başı çekmektedir. Örgütlenme temasındaki “olumlu ama
yetersiz” şeklinde kodlanan cevapların yüzdesi (%44) ise dikkat çekicidir. (Bkz. Şekil 5)
Şekil 5. Yönetim İlkelerine Etkilerin Değerlendirilmesi
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Kaynak: Proje kapsamında büyükşehir belediyeleri üst ve orta düzey yöneticileriyle yapılan elektronik ankete dayalı analizler
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Hizmetlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde, tarım ve hayvancılık konusunda reformların
olumlu olmadığının değerlendirildiği hizmet alanı olarak belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır.
Analiz için yeterli büyüklükte görüş ortaya konulan dört hizmet ele alınmıştır. Buna göre büyükşehir
belediyelerinin görev ve sorumluluklarına 6360 sayılı Kanunla eklenen tarım ve hayvancılıkla ilgili
faaliyetleri destekleme hizmeti ile ilgili gelen görüşlerin %54’ü olumsuzdur. Ulaşım hizmetleriyle ilgili
gelen görüşlerin %77’si, su hizmetleriyle ilgili görüşlerin %65’i ve son olarak planlama ve imar
hizmetlerini konu edinen görüşlerin %65’i olumludur. (Bkz. Şekil 6)
Şekil 6. Hizmetlere olan etkilerin değerlendirilmesi
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Kaynak: Proje kapsamında büyükşehir belediyeleri üst ve orta düzey yöneticileriyle yapılan elektronik ankete dayalı analizler

6360 sayılı kanunun temel reform alanları ile ilgili belediye bürokrasisi genel olarak olumlu
değerlendirmelerde bulunmaktadır, bununla birlikte köylerin mahalleye dönüştürülmesi
olumsuz bir uygulama olarak not edilmektedir. 6360’ın çeşitli maddeleriyle ilgili verilen tüm
görüşler genel olarak değerlendirildiğinde büyükşehir belediyelerinin üst ve orta düzey yöneticilerinin
değişiklikleri yaklaşık %60 düzeyinde olumlu buldukları görülmektedir. Kanundaki değişiklikleri
olumlu ama yetersiz bulanlar tüm görüş veren yöneticilerin %17’sini, olumsuz bulanlar ise %22’sini
oluşturmaktadır. Kanunun spesifik maddeleri kapsamında dört konuda analiz edilebilecek sayıda görüş
gelmiştir. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi sınırlarının il mülki idare sınırlarına genişletilmesi en
olumlu bulunan konu (%87) iken, köylerin mahalleye dönüştürülmesi en olumsuz bulunan konudur
(%50). (Bkz. Şekil 7)
Şekil 7. 6360 Sayılı Kanunun Temel Düzenlemelerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi
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Kaynak: Proje kapsamında büyükşehir belediyeleri üst ve orta düzey yöneticileriyle yapılan elektronik ankete dayalı analizler
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1.5.

Hanehalkı Gözünden Yerel Yönetim Reformları

18 Kasım 2019 – 30 Aralık 2019 arasında 30 büyükşehir ilinde TÜİK tarafından seçilen örnekleme
dayalı olarak 10.382 haneyle bir anket gerçekleştirilmiştir. Proje dokümanında yalnızca dezavantajlı
grupların kente entegrasyonu ile ilgili öngörülmüş olan anket vatandaşların büyükşehir sisteminin
etkilerini değerlendirmek üzere bu çalışmayla ilişkilendirilmiş ve reformlara yönelik sorularla
geliştirilmiştir. Bu çerçevede ankette yerel yönetim reformlarına yönelik görüşler hanenin yerine göre
(köy/beldeden dönüşen mahallede olup olmadığı, 2014’ten önce bir büyükşehir belediyesi sorumluluk
alanında olup olmadığı, büyükşehir belediyesi kurulan yeni 14 ilde olup olmadığı) analiz edilmiş ve
görüşler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar sorgulanmıştır.
Buna göre “Türkiye’deki Büyükşehir Belediye sisteminin 15 yıldaki gelişimi olumlu olmuştur”
ifadesinin değerlendirildiği soruda katılımcıların %56’sı ifadeye katılırken (katılıyorum ve tamamen
katılıyorum) %10’u katılmamaktadır (katılmıyorum ve hiç katılmıyorum). 6360 sayılı kanun öncesinde
tüm il sınırlarını kapsamasa da büyükşehir belediyesi olan 16 ile bakıldığında katılma oranları toplamı
%60’a çıkmaktadır. (Bkz. Şekil 8)
Şekil 8. Türkiye’deki Büyükşehir Belediye sisteminin 15 yıldaki gelişimi olumlu olmuştur” ifadesini genel olarak
değerlendiriniz
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Kaynak: Proje kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri

6360 sayılı kanundaki altı temel düzenlemenin olumlu olduğuna dair ifadeler ankette sorgulanmış ve
katılımcıların ifadelere katılma düzeyi beşli ölçekte sorgulanmıştır. Bu çerçevede sorulardan önce
yapılan açıklama ve sorgulanan reform alanlarına yönelik ifadeler şöyledir:
2014 yılı mahalli idareler seçimlerinin ardından bazı köylerin, belde belediyelerinin mahalleye
dönüştürülmesi, il özel idarelerin kapatılması, yeni ilçeler kurulması gibi düzenlemeler
yapılmıştır. Bu düzenlemelerin belediye sisteminin ve hizmetlerinin iyileştirilmesine olumlu
katkı yaptığını düşünüyor musunuz, her bir ifade için lütfen değerlendiriniz.
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•

Köylerin mahalleye dönüştürülmesi olumlu olmuştur

•

Belde belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesi olumlu olmuştur

•

İl özel idarelerinin kapatılması olumlu olmuştur

•

Büyükşehir belediyesinin köyleri ve beldeleri içine alarak ilin tamamına genişletilmesi olumlu
olmuştur

•

İlçe belediyesinin köyleri ve beldeleri içine alarak ilçenin tamamına genişletilmesi olumlu
olmuştur

•

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı destekleme sorumluluğunun verilmesi
olumlu olmuştur

Tüm reform alanlarına yönelik algının olumlu olduğu görülmektedir. Olumsuzluk algısının
(katılmıyor ve hiç katılmıyor) en düşük (%17) ve olumluluk algısının (katılıyor ve tamamen katılıyor)en
yüksek (%58,7) olduğu konu, köylerin mahalleye dönüştürülmesidir. Olumlu algının en düşük olduğu
(%42,4) ve fikir belirtmeyenlerin en yüksek olduğu düzenleme il özel idarelerinin kapatılmasıdır. (Bkz.
Şekil 9)
Şekil 9. Hanehalkı Gözünden 6360 Sayılı Kanun’daki Temel Düzenlemeler Hakkındaki Algılar
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Kaynak: Proje kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri

Kırsal mahalleler7 genel olarak köylerin mahallelere dönüştürülmesini ve bunun yanı sıra
büyükşehir belediyesinin köy ve beldeleri de içine alarak ilin tamamına genişlemesini kentsel

2014 öncesinde köy ya da belde statütüsünde olup 6360 sayılı yasayla mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri
raporda kırsal mahalle olarak kullanılmaktadır.
7
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mahallelerdeki bu konulardaki algılara göre daha olumlu bulmaktadır. 2014 öncesinde köy ya da
belde statüsüne sahip “kırsal” mahalleler ile 2014 öncesinde il, ilçe ya da büyükşehir belediyesine bağlı
kentsel mahallelerde düzenlemelere ilişkin olumlu görüşler karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte kırsal
mahalleler köylerin mahalleye dönüştürülmesini (%64,5) kentsel mahallelere göre (%57,6) daha olumlu
bulurken, belde belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesi konusunda farklı bir duruş sergilemekte belde
belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesinde olumlu algı azalarak (%44) kentsel mahallelerin aynı
konudaki görüşünün (%48,6) altında yer almaktadır. Diğer yandan, büyükşehir belediyelerinin
sorumluluk alanına köy ve beldelerin katılmış olması kırsal mahallelerde (%51,2) kentsel mahallere
göre (%47,2) daha olumlu karşılanmaktadır (Bkz. Şekil 10). Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il
mülkî sınırlara genişlemesi, belde belediyelerinin ve köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile ilgili
önermelerde mahallenin kentsel ya da kırsal oluşu arasında ilişki bulunmakta ancak diğer önermelerde
anlamlı bir ilişkiye rastlanmamaktadır.8Kırsal mahallelerin büyük ölçüde köy ya da belde tüzel
kişiliğinin kaldırılması konusunda hassasiyet göstermedikleri, ilçe belediyelerine nazaran büyükşehir
belediyesinin sorumluluk alanına girmeyi önemsedikleri anlaşılmaktadır. Büyükşehir hizmetlerini
yakından gören eski köy ve belde sakinlerinin görüşlerinde farklılaşma olup olmadığını anlamak için
aynı analiz 30 ilin tamamı için değil de eskiden de büyükşehir belediyesi olan 16 ilde de tekrar edilmiştir.
Buna göre genel eğilimler değişmemekte, sonuçlar en fazla 1-2 yüzde puan farklılaşmaktadır.
Şekil 10. 6360 Sayılı Kanun’un Temel Reform Alanlarında Kırsal ve Kentsel Mahalleler Arasındaki Farklılıklar (Tamamen
katılıyorum ve katılıyorum)
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Kaynak: Proje kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri

(*) işaretli önermelerdeki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (ki kare testi, p<0,003). Bu önermelerde
katılıyorum ve katılmıyorum cevapları ile mahallenin kırsal ya da kentsel oluşu arasında ilişki bulunmaktadır. Bu
ve devamındaki şekillere ait notlarda notlarda istatistiksel ilişkilere (korelasyon) yer verilmiştir. Korelasyon,
nedensellik (sebep-sonuç ilişkisi) belirtmez; ancak nedenselliğin daha detaylı araştırılması için başlangıç noktası
oluşturur. Örneğin bazı reformlara ilişkin görüşlerin kırsal mahallelerde kentsel mahallelere göre daha yüksek
oluşu mahallenin türü nedeniyle olmayabilir. Ancak ilişkinin tespit edilmiş olması nedenselliğin başka
araştırmalarla tespit edilmesi için bir aşamadır. İlişkinin bulunmaması durumunda ise nedensellikten de
bahsedilemez. Nedensellik kontrollü deneyler yaparak örneğin bir değişkeni sabit tutup diğerlerini değiştirerek
ortaya konabilir. Kapsam ve anket aracılığıyla elde edilen veriseti bu deneyleri yapmaya imkân vermemektedir.
8
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6360 sayılı kanundan önce büyükşehire bağlı olan, başka bir ifadeyle bir büyükşehir
belediyesinden hizmet alan mahallelerin sorgulanan tüm düzenlemelerle ilgili olumluluk algısı
büyükşehir sitemine yeni katılan mahallelere göre biraz daha yüksektir. Bu karşılaştırma 2014’ten
önce zaten bir büyükşehir belediyesinden hizmet alan mahalleler ile 2014 yılından sonra büyükşehire
katılan mahalleler arasında yapılmıştır. En büyük fark belde belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesi
konusunda olmaktadır (Bkz. Şekil 11). Yasadan önce büyükşehir belediyelerinden hizmet alan
mahallelerin diğerlerine göre bir miktar daha yüksek olması büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyesi
tarafından hizmet almaya dair aşinalığın ve gözlemlerin daha fazla olması ile açıklanabilir.
Şekil 11. 6360 Sayılı Kanunun Temel Reform Alanlarında Büyükşehir Sisteminde Zaten Olan ve Yeni Katılan Mahalleler
Arasındaki Farklılıklar (Tamamen katılıyorum + katılıyorum)
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tamamına genişletilmesi olumlu olmuştur

49,5
44,5

Büyükşehir belediyesinin köyleri ve beldeleri içine alarak ilin
tamamına genişletilmesi olumlu olmuştur

50,0
45,7

44,0
40,6

İl özel idarelerinin kapatılması olumlu olmuştur

Belde belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesi olumlu
olmuştur

51,3
44,4

59,0
58,3

Köylerin mahalleye dönüştürülmesi olumlu olmuştur

0,0
Yasadan önce büyükşehire bağlı OLAN mahalleler

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Yasadan önce büyükşehire bağlı OLMAYAN mahalleler

Kaynak: Proje kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri
Not: Köylerin mahalleye dönüştürülmesi önermesi dışındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır (ki kare testi, p<0,025).
Bu önermelerde katılıyorum ve katılmıyorum cevapları ile cevap alınan mahallenin eskiden bir büyükşehir belediyesinden
hizmet alıyor ya da almıyor oluşu arasında ilişki bulunmaktadır. Köylerin mahalleye dönüştürülmesi konusunda ise mahallenin
daha önce büyükşehir sorumluluk alanında olması ya da olmaması arasında bir ilişki bulunmamaktadır.

6360 sayılı kanundan önce içinde bir büyükşehir belediyesinin olduğu 16 il ile ilk defa büyükşehir
belediyesi kurulan 14 il arasında karşılaştırma yapıldığında olumluluk algısı 16 il grubu lehine
artmaktadır. En büyük fark il özel idarelerinin kapatılmasının olumlu olduğu ile ilgili önermededir
(Bkz. Şekil 12).
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Şekil 12. 6360 Sayılı Kanunun Temel Reform Alanlarında Eski ve Yeni Büyükşehir İlleri Arasındaki Farklılıklar (Tamamen
katılıyorum + katılıyorum)

49,9
45,6

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı destekleme…

47,6
45,3

İlçe belediyesinin köyleri ve beldeleri içine alarak ilçenin…

49,1
44,0

Büyükşehir belediyesinin köyleri ve beldeleri içine alarak ilin…
İl özel idarelerinin kapatılması olumlu olmuştur

36,8

44,1
48,8
45,2

Belde belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesi olumlu olmuştur

59,7
55,4

Köylerin mahalleye dönüştürülmesi olumlu olmuştur

0,0
Yasadan önce büyükşehir OLAN iller (16 il)

20,0

40,0

60,0

80,0

Yasadan önce büyükşehir OLMAYAN iller (14 il)

Kaynak: Proje kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri
Not: Tüm farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır (ki kare testi, p<0,001). Bu önermelerde katılıyorum ve katılmıyorum
cevapları ile cevap alınan mahallenin eskiden bir büyükşehir belediyesini içeren bir ilde (16 il) ya da yeni büyükşehir kurulan
ilde (14 il) olması arasında ilişki bulunmaktadır.

Yalnızca

2014

öncesinde

belde

belediyesi

olan

mahallelerden

elde

edilen

yanıtlar

değerlendirildiğinde olumlu görüşlerin 30 il genelindeki yanıtlara göre arttığı, olumsuz görüşlerin
ise azaldığı görülmektedir. Eski belde belediyesi sakinleri köylerin mahalleye dönüştürülmesini belde
belediyelerinin mahalleye dönüştürülmesine göre daha olumlu bulmaktadır. Köy tüzel kişiliğinin
kaldırılmasına yönelik olumlu algı %62 (katılıyor ve tamamen katılmıyor) iken, beldelerin
kapatılmasına yönelik olumlu algı %50 (katılıyor ve tamamen katılıyor) düzeyindedir. (Bkz. Şekil 13)
Şekil 13. 6360 Sayılı Kanunun Temel Reform Alanlarına Tüzel Kişiliğini Kaybeden Belde Sakinlerinin Bakışı
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

45,3

21,0

43,1

41,3
26,7

16,5

9,1
4,3

3,7

13,6
4,0

25,4
9,0
5,4

40,1

36,5

13,0

24,7
11,0
10,4

3,7

13,5
3,3

23,4
15,9
9,2
6,2

3,6

39,2
28,7

11,8
5,1

11,7
4,6

11,4
4,4

Köylerin mahalleye Belde belediyelerinin İl özel idarelerinin
Büyükşehir
İlçe belediyesinin Büyükşehir ve ilçe
dönüştürülmesi
mahalleye
kapatılması olumlu belediyesinin köyleri köyleri ve beldeleri belediyeleri tarım ve
olumlu olmuştur
dönüştürülmesi
olmuştur
ve beldeleri içine içine alarak ilçenin
hayvancılığı
olumlu olmuştur
alarak ilin tamamına
tamamına
destekleme
genişletilmesi
genişletilmesi
sorumluluğunun
olumlu olmuştur
olumlu olmuştur
verilmesi olumlu
olmuştur
Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen katılıyor, kısmen katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen Katılıyorum

Fikrim yok

Kaynak: Proje kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri
Not: Gözlem sayısı 417’dir. Yalnızca köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve il özel idarelerinin kapatılmasına yönelik
farklılaşma istatistiksel olarak anlamlıdır (ki kare testi, p<0,035). Bu önermelerde katılıyorum ve katılmıyorum cevapları ile
cevap alınan mahallenin eskiden bir belde belediyesi olması ya da olmaması arasında ilişki bulunmaktadır.
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Eski köy sakinleri açısından ise köylerin kapatılmasına yönelik destek yüksektir. Eskiden köy olan
mahalleler %55,7 düzeyinde köylerin mahalleye dönüştürülmesini olumlu bulmaktadır (Bkz. Şekil 14).
Bu konuyla ilgili 30 il genelindeki olumlu görüş oranı %58,7’dir (Bkz. Şekil 9). Sorulan altı reform
alanında olumlu görüşler köyden dönüşen mahallelerde genel sonuçlara göre 1-3 yüzde puan daha
düşüktür. Bununla birlikte eski köy sakini olmak ve olmamak ile sorgulanan reform alanlarına bakış
arasında yalnızca tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik önerme anlamlı bir ilişki
göstermektedir. Bu önerme dışındaki reform alanlarında örneğin köylerin mahalleye dönüştürülmesi
konusunda eski bir köy sahibi olmak ya da olmamak arasında bir ilişki yoktur.
Şekil 14. 6360 Sayılı Kanunun Temel Reform Alanlarına Kapatılan Köy Sakinlerinin Bakışı
37,9

40,0

38,1

37,3

35,0

30,0

15,0

10,0

35,4

17,1 17,8
14,1
7,2

5,9

26,8

24,5

23,9

22,7

25,0
20,0

36,3

32,9

25,9

18,5
15,6
5,8

9,8
5,9

5,5

14,6
7,5

7,0

15,5

15,1

15,0
8,27,3

6,9

7,77,1

6,8

9,7
6,6

5,0
0,0
Köylerin mahalleye Belde belediyelerinin İl özel idarelerinin
Büyükşehir
İlçe belediyesinin Büyükşehir ve ilçe
dönüştürülmesi
mahalleye
kapatılması olumlu belediyesinin köyleri köyleri ve beldeleri belediyeleri tarım ve
olumlu olmuştur
dönüştürülmesi
olmuştur
ve beldeleri içine içine alarak ilçenin
hayvancılığı
olumlu olmuştur
alarak ilin tamamına
tamamına
destekleme
genişletilmesi
genişletilmesi
sorumluluğunun
olumlu olmuştur
olumlu olmuştur
verilmesi olumlu
olmuştur
Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen katılıyor, kısmen katılmıyorum

Katılıyorum

Tamamen Katılıyorum

Fikrim yok

Kaynak: Proje kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri
Not: Gözlem sayısı 1006’dır. Reform önermeleri için yalnızca Büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılık
sorumluluğunun verilmesinin olumlu olduğuna ilişkin önerme istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,038). Bu önermeye katılan
ve katılmayanlar ile cevaplayanların köyden dönüşen mahallede olması arasında ilişki bulunmaktadır. Eski köy sakini olmak
ve olmamak ile diğer reform alanlarına bakış arasında ilişki yoktur.

Reformlarla ilgili görüşleri en çok etkileyen faktör, ilde büyükşehir belediyesine yönelik
yönetişim algısıdır. Yönetişim kalitesi değerindeki yüzde 10’luk artış, reformların olumlu bulunma
düzeyinde yüzde 6 artışa yol açmaktadır. Hanehalkı anketinde yer alan sosyo ekonomik durum,
büyükşehir belediye hizmetlerinden memnuniyet ve büyükşehir belediyesinin yönetişim kalitesi ile ilgili
sorularla reforma yönelik algının ne düzeyde etkilendiği analiz edilmiştir.9 Bu çerçevede reformlar
üzerindeki etkiyi en açıklayıcı şekilde gösteren değişkenler aşağıda sıralanmaktadır. Altı reform alanı
dâhil olmak üzere çok sayıda sorudan oluşan kümeler tek bir değişkene indirgenmiştir. Aşağıda ana
hatlarıyla verilen değişkenler için kullanılan anket soruları EK 1’de sunulmaktadır:

Doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır, çok sayıda değişkenden oluşan kümeler faktör analizi kullanılarak
indirgenmiş, faktörleri oluşturan değişkenlerin ortalaması alınarak tekil değişkenler oluşturulmuştur. Seçilen
değişkenler reform algısı üzerindeki değişkenliğin %49,6’sını açıklamaktadır. Ayrıntılar Ek 1’de sunulmaktadır.
9
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D0: 6360 sayılı kanunun büyükşehir sisteminin oluşumu ile ilgili altı temel reform alanına
yönelik görüşlerin 1-5 ölçeğinde (olumsuzdan olumluya artan şekilde) değer alan ortalamasıdır.
(Bağlı değişken)
D1: Günlük karşılaşılan belediye hizmetlerinden memnuniyet (Hizmetlerden memnuniyet): Su
hizmetleri, temizlik hizmetleri, yeşil alanlar gibi gündelik olarak vatandaşların tümünün
karşılaştığı sekiz hizmete yönelik memnuniyet düzeyinin 1-5 ölçeğinde (olumsuzdan olumluya
artan şekilde)değer alan ortalamasıdır.
D2: Kentte yaşamaktan memnuniyet (Kentten memnuniyet): Genel olarak bu kentte yaşamaktan
memnunum” önermesine verilen 1-5 ölçeğinde (olumsuzdan olumsuza artan şekilde)verilen
yanıtlardır.
D3: Belediyeye yönelik yönetişim algısı (Yönetişim algısı): Büyükşehir belediyesinin yönetişim
kapasitesine ve olgunluk düzeyine ilişkin dokuz soruya verilen cevapların 1-5 ölçeğinde
(olumsuzdan olumluya artan şekilde)değer alan ortalamasından oluşur
D4: Hanenin kendi gelirine yönelik algısı (Gelir algısı): Hanelerin gelirlerine ilişkin algıyı 1-5
ölçeğinde (olumsuzdan olumsuya artan şekilde)değerlendirir
D5: Hanenin gerçek gelir aralığı (Gerçek gelir): Hanelerin gerçek gelirlerine ilişkin aralıkları
içerir 1-10 arası (en düşükten en yükseğe artan şekilde) değer alır
D6: Hanenin büyükşehir sınırları içinde yer alıp almadığı (Eski büyükşehir): Hanenin bulunduğu
adresin 6360 sayılı kanun öncesinde de büyükşehir sisteminde bulunup bulunmadığını belirtir, 0
ya da 1 değerini alır.
D7: Katılımcının yaşı (Yaş): Anket katılımcılarının yaşını yansıtmaktadır.

Tablo 7. Reforma yönelik hanehalkı algısını etkileyen değişkenler ve etki düzeyi

Reforma yönelik algısını etkileyen
değişkenler
D1: Hizmetlerden memnuniyet
D2: Kentten memnuniyet
D3: Yönetişim algısı
D4: Gelir algısı
D5: Gerçek gelir
D6: Eski büyükşehir (=1)
D7: Yaş

İlgili değişkendeki % 10 artışın 1-5 ölçeğindeki reform
algısını ne kadar artırdığı (%)
1,84
0,99
5,96
0,40
-0,10
0,81
-0,04
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2. BÖLÜM: NİTELİKSEL ANALİZLER
Bu bölümde çalışma kapsamında gerçekleştirilen anket, toplantı, yüz yüze görüşme ve literatür taraması
çerçevesinde yerel yönetim reformlarının etkileri yönetim düzeyleri arasındaki ilişkiler, yönetimin temel
unsurları ve ilkeleri ile yerel hizmetler bağlamında ele alınmaktadır. Mümkün olduğunca örneklerle
ayrıntılandırılan etkilerle birlikte aynı veri kaynaklarından elde edilen önerilere de yer verilmektedir.

2.1. Yönetim Düzeyleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Etkiler
Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim Arasındaki İlişkiler
2004-2005 yıllarında ortaya konulan yasal-kurumsal çerçeve yetki, görev ve sorumluluk paylaşımında
belediyeleri öne çıkaran, merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisini
sınırlandıran/hafifleten bir dizi unsura sahiptir. Ancak, yıllar içinde ortaya çıkan yeni düzenlemeler ve
farklı uygulamalarla, merkez-yerel ilişkilerine dair yapılan bu tespitin daha karmaşık ve tartışmalı bir
hale geldiğini söylemek mümkündür.
Proje kapsamında gerçekleştirilen yönetici anketi, mülakat, odak grup ve çalıştay gibi faaliyetlerin yanı
sıra, konuyla ilgili akademik yayınların incelenmesiyle elde edilen bilgiler ve belgeler ışığında merkezyerel ilişkilerinin gelişimine ve mevcut durumuna dair tespit ve değerlendirmeleri 10 maddede ele almak
makul gözükmektedir:
1) Merkezi idarenin mahalli idareleri ilgilendiren/etkileyen mevzuat değişikliklerinde başta
belediyeler olmak üzere kilit paydaşların tecrübe ve tercihlerini dikkate alan istişare ve katılım
yöntemlerini ve araçlarını düzenli ve yeterli bir biçimde kullanmadığı ifade edilmektedir.10 Bu
durumun, bir yandan mevzuat değişikliklerinin sahadaki ihtiyaçlara cevap verme ve yerel aktörlerce
sahiplenilme nispetinin düşük kalmasına, diğer yandan mahalli idarelerin yeni düzenlemelere uyum
süreçlerinin uzamasına/aksamasına yol açabildiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, kendilerini
yakından ilgilendiren/etkileyen mevzuat ve politika geliştirme süreçlerine mahalli idare temsilcilerinin

Örneğin, Özgür ve Savaş Yavuzçehre’ye göre (2016): “Türkiye’de genelde yerel yönetimlerle, özelde
büyükşehir belediyesiyle ilgili ana hukuki düzenlemeler (…) daha çok yukarıdan aşağıya doğrudur ve ilgili yerel
yönetimlerdeki seçilmiş ve atanmış üst düzey yöneticilerin katılım ve katkısı ya sınırlıdır ya da net olarak
bilinmemektedir. (…) Şimdiye dek kabul edilen büyükşehir kanunlarında i)Kanun yapım sürecinde katılımın az
oluşu, ii) kanunların çok hızlı kabul edilmesi, iii) kanun yapım sürecinde merkezi hükümetin tek aktör olarak
görülmesi ortak özelliklerdir.” (s. 923).
10

Onbirinci Kalkınma Planı Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Raporunda 11 ana
başlıkta toplanan “yerel yönetimlere yönelik sorun alanları” arasında “idareler arası ilişkiler” de bulunmaktadır.
Bu bağlamda merkez-yerel ilişkilerindeki sorunlar arasında “yerel yönetimleri ilgilendiren mevzuat hazırlıkları
sırasında ilgili idarelerin görüşünün alınmaması” ve yerel yönetimler ile bakanlıklar ve kamu kurumları arasında
koordinasyonun eksik, iletişimin zayıf ve yazışmaların gecikmeli olması da sayılmaktadır. Ayrıntılar için bkz.
Kalkınma Bakanlığı, 2018, s. 87-98.
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katılım ve katkılarını artıracak metotların ve mekanizmaların oluşumu reform gündeminin öncelikli
maddelerinden biri telakki edilmelidir.11
2) İlintili bir husus, mahalli idareleri ilgilendiren mevzuatta sık aralıklarla, yeterli düzeyde
hazırlık ve etki analizi yapılmadığı izlenimi veren bir tarzda değişikliklerin gerçekleştirilmesi,
yeni mevzuata uyum için ilgili kurumlara yeterli zaman tanınmaması ve geçiş süreçlerinin tüm
yönleriyle planlanmamasıyla ilgilidir. Düzenleme süreçlerinde merkezi idarenin farklı kurumları ve
mahalli idarelerle danışma süreçlerine yeterince önem verilmemesiyle birlikte düşünüldüğünde, bu
durum mevzuatta ve uygulamalarda uyumsuzluklar ortaya çıkarabilmekte,12 kurumlar arası
anlaşmazlıkları ve davaları tetikleyebilmektedir. Yerel yönetim kuruluşlarının mevzuat değişikliklerine
habersiz/hazırlıksız yakalanmalarına ve yeni duruma adaptasyonda güçlükler yaşamasına neden
olabilmektedir. Nitekim 6360 sayılı Kanun ile ilgili (bugüne sirayet eden) eleştirilerin azımsanmayacak
bir bölümünün yasalaşma sürecinin yanı sıra13, geçiş, devir ve tasfiye ile ilgili hususlara yöneltildiği
gözlemlenmektedir.14Dolayısıyla, gelecekte mahalli idareler alanında yapılacak düzenlemelerin
mevzuatta istikrar ve uyumu da gözeterek,15 hazırlık ve geçiş süreçleri daha iyi planlanarak
geliştirilmesinde yarar görülmektedir.

Proje kapsamında yapılan çalıştaylarda 6360 Kanunun hazırlık sürecinde belediyeler ile yeterince istişare
edilmediğine dair değerlendirmeler dile getirilmiş olmakla beraber; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, genel olarak
mevzuat çalışmalarında rutin ve sürekli hizmetlerin sunumunu ilgilendiren hususlarda tüm belediyelerin görüş ve
önerilerinin alındığı yönünde görüş belirtmiştir.
11

12

Bu hususta daha ayrıntılı bir tartışma için, bkz. Oktay, 2016.

Tasarı 8 Ekim 2012 günü TBMM Başkanlığı’na sunulmuş, 10 Ekim 2012 günü İçişleri Komisyonu’nda, 11-13
Ekim 2012 günleri İçişleri Alt Komisyonu’nda ele alındıktan sonra, 14-21 Ekim tarihlerinde yine İçişleri Alt
Komisyonu’nda görüşülmüştür. TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşme süreci ise 6 Kasım 2012 tarihinde başlamış
ve 12 Kasım 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Nitekim 6360 sayılı Kanunun yasalaşma süreci ile ilgili olarak
yöneltilen eleştirilerin başında, çok hızlı, kamuoyunda ve TBMM’de yeterince tartışılmadan çıkarılmış olması
gelmektedir. Örneğin bkz. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in konuşması (Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2016, s. 23).
13

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, 6360 sayılı Kanun ekseninde farklı kurumlar ve kişiler tarafından
değişik zamanlarda yürütülen benzer faaliyetlerde ve akademik yayınlarda, yasalaşma ve yeni sisteme geçiş
sürecinin değişik boyutlarıyla sıklıkla eleştiri konusu yapıldığı gözlemlenmektedir. 6360 sayılı Kanunun alt yapısı
yeterince oluşturulmadan, geçiş etkili bir biçimde planlanıp aşamalandırılmadan, uyum ve koordinasyon boyutları
yeterince hesaplanmadan yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Kanunun geçici 1. maddesinde düzenlenen devir,
tasfiye ve paylaşım süreçlerinin adil, şeffaf ve etkin bir biçimde işletilmediği, özellikle yeni BŞB illerinde ve
ilçelerinde iki yıllık hazırlık döneminin etkin kullanılmadığı ifade edilerek, tecrübe edilen süreç personel, borçlar
ve birlikler gibi farklı boyutlarıyla eleştirilmektedir. Örnek olarak bkz. Akıllı ve Kızılboğa Özaslan, 2015; .Arslan,
2016; Çöpoğlu, 2017; Pank, 2016; Tekin, 2018; Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2016; Zengin, 2014. Mesela, Özgür
ve Savaş Yavuzçehre’ye göre (2016):“ 30 yılı aşan süredir devam eden büyükşehir belediyesi yönetimi
uygulamalarında devir teslim işlemleri sistemin işleyişini sekteye uğratmakta, uyum sorunları yaratmakta,
tartışma ve davalara yol açmakta, belediye yönetimlerinin ilgisini esas işlerden bir ölçüde uzaklaştırmaktadır.
Özellikle 6360 sayılı Kanunla çok sayıda yerel yönetim biriminin statüsünün sona ermesi, su ve kanalizasyon
idarelerinin kurulması gibi nedenlerle devir işlemleri daha karmaşıklaşmıştır.” (s. 924).
14

Örneğin, Çöpoğlu (2017: 149), büyükşehir belediye temsilcilerine atfen şu değerlendirmeyi aktarmaktadır:
“Belediye yönetimleri ile merkezi yönetim birimleri arasında mevzuat farklılıklarından dolayı kopukluk
yaşanmaktadır. Merkezi yönetim birimlerini ilgilendiren kanunların da 6360 sayılı Kanuna uyumlu hale getirilmesi
15
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3) Önceki iki konuyla yakından ilgili ve fakat ayrıca ele alınmasında fayda mülahaza edilen diğer
bir husus, reformlarla (münhasıran veya ağırlıkla) yerel yönetimlere bırakılan bazı görev ve
yetkilerin tedricen bizatihi merkeze ya da merkezi idarenin taşra kuruluşlarına dönmesidir, en
azından bunların müdahalelerine daha açık hale gelmesidir. Bir başka deyişle, literatürde “yeniden
merkezileşme” (re-centralization) olarak adlandırılan fenomenin yaygınlığına dair bir yakınma söz
konusudur. Farklı çalışmalarda yerel yöneticiler tarafından mütemadiyen bahis mevzuu edilen
örneklerin başında imar mevzuatında yıllar içinde yapılan değişikliklerle çok sayıda merkezi idare
kuruluşunun imar planlarına ilişkin giderek artan ve çeşitlenen yetkileri ve müdahaleleri gelmektedir.16
Kentlerin gelişimini ve kent yönetimlerinin işleyişini etkileyen kamu politikalarının başat unsurları
sayılabilecek imar planlama süreçlerinin ve araçlarının kullanımına dair görev ve yetkilerin merkezi
idare kuruluşlarıyla mahalli idareler arasındaki dağılımının mevcut halinin bir hayli sorunlu olduğu
değerlendirilmektedir.17 Dolayısıyla, ulusal düzeyde temel ilkeleri, standartları ve öncelikleri tespit etme
ve bunlara uygunluğu izleme ve denetleme gibi hususların merkezi idare birimlerinin uhdesinde
kalmasını, yerel düzeyde bütüncül ve sürdürülebilir planlama kararlarının yerel yönetimler tarafından
alınmasını temin edecek dengeli bir yetki-sorumluluk dağılımına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.
4) 6360 sayılı Kanun ile genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere aktarılan payın
artırılması, özellikle BŞB’lerin daha fazla hizmet üretme ve yatırım yapma imkânına kavuşması
olumlu ve önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Merkezi idareden mahalli idarelere aktarılan
payların ağırlıkla nüfus ve yüzölçümü gibi objektif ölçütleri esas alması ve BŞB’lerin hibe
programlarına

ve

kredilere

erişim

imkânlarının

artması

da

ekseriyetle

aynı

minvalde

değerlendirilmektedir. Öte yandan, önceki bölümde daha ayrıntılı olarak gösterildiği gibi, 2007-2013
yıllarında ortalama olarak milli gelirin %2,06’sı olan özgelirler, 2014-2019 döneminde ortalama olarak
milli gelirin %1,95’ine tekabül etmektedir. Aynı dönem ortalamalarına göre özgelirlerin toplam gelirler
içindeki payı %47,7’den %46’ya inmiştir. Belki daha da önemli bir husus, 6360 sayılı Kanun sonrasında

gerekmektedir.” 6360 sayılı Kanuna uyum ihtiyacı babında, İl İdaresi Kanunu, Köy Kanunu, Mera Kanunu gibi
bir dizi düzenleme sayılmaktadır.
“ “Sorun ne? Merkez-yerel ilişkileri, merkezin tutuculuğu her reformda tartışılan konulardan biridir. (…) Merkez
bazı yetkileri vermeye imtina ediyor, tutucu davranıyor, hatta mümkünse geri almayla ilgili operasyonlar yapıyor.
Bu bizim ülkemizin en büyük problemidir. (…) Planlama ile ilgili yetki verdik, yereldeydi. Ama Çevre
Bakanlarımız, biri istisna, hepsi şurasından dolaşıp, burasından dolaşıp neredeyse büyük Türkiye belediyesi
kurmaya dönecek kadar bu yetkileri tekrar merkeze devşirmenin, taşımanın gayreti, garabeti içerisindedirler.
(Dönemin TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı/AK Parti İstanbul Milletvekili Erol
Kaya’nın Konuşması, Ömürgönülşen & Sadioğlu, 2016: 113. Erol Kaya’nın 15 yıl süreyle İstanbul’un bir ilçesinde
(Pendik) belediye başkanlığı görevi yürüttüğü hususu burada not edilmelidir). Ayrıca ve özellikle bkz. Şahin, 2019.
16

Poyraz (2019), Türkiye’de neredeyse her bakanlığın İstanbul üzerinde planlama yetkisi bulunduğundan bahisle,
il hudutları içerisinde yaşayan nüfusun yüzde 95’ine hizmet sunmakla yükümlü İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin İstanbul’da bütün alanın yalnızca yüzde 40’ını planlayabilme yetkisine sahip olduğunu öne
sürmektedir.
17
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BŞB’lerin gelirlerindeki artışların, genişleyen hizmet alanlarını ve sorumluluklarını karşılamaktan uzak
olduğu, BŞB’lerin gelir ve kaynaklar bakımından merkezi idareye daha bağımlı ve daha borçlu hale
geldikleri yönündeki değerlendirmelerin mevcudiyetidir.18 Dolayısıyla, hem belediyelerin öz gelirlerini
artırıcı önlemlere, hem de genel bütçeden ayrılan payların artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
minvalde, 1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun kapsamlı biçimde gözden geçirilerek
değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi gerektiği proje kapsamında yapılan görüşme ve
toplantılarda önerilmektedir. Bir başka öneri ise merkezi bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan
payların dağılımına ilişkin esasların ve usullerin güncellenmesi, geliştirilmesidir. Örneğin, merkezden
aktarılan paylarda yüzölçümü yanında yerleşik alan ölçütünün kullanılması, coğrafi durum (arazinin
düzlük-dağlık olması vb.), kıyı/yol uzunluğu, yaz-kış/gece-gündüz nüfus oranı ve sığınmacı-göçmen
sayısı gibi (ilave) kriterler kullanılması talep edilmektedir. Ayrıca, şirketlerin vergilerini tesislerinin
bulunduğu, faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yere göre değil genel merkezlerinin bulunduğu büyükşehre
göre ödemelerinden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesinin doğru olacağı bildirilmektedir. Son olarak,
belediyelerin tahsil ettikleri vergilerden başka kurumlara pay ayrılması mecburiyetine (örneğin, emlak
vergisinden %10’luk kültür ve tabiat varlıkları payı ayrılması, kalkınma ajanslarına belediye
bütçelerinden pay verilmesi gibi uygulamalara) son verilmesine yönelik öneriler dile getirilmektedir.
5) 6360 sayılı Kanunla, 30 büyükşehir ilinde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıkları’nın merkez-yerel ilişkileri açısından idari yapılanma içindeki yerinin işlevsel
düzeyde tam olarak konumlandırılamadığı gözlemlenmektedir. YİKOB’lara ilişkin tartışmalarda
ortaya atılan görüşleri üç alt kümede toplamak mümkündür. İlk kümede, YİKOB’ları kabaca “il özel
idarelerinin il genel meclisi bulunmayan, valiye (dolayısıyla merkeze) daha bağlı/bağımlı” yeni
versiyonu şeklinde tanımlayan ve dolayısıyla yerel yönetimleri/yerel demokrasiyi güçlendirme
eğilimine/iddiasına aykırı bulanlar yer almaktadır.19 İkinci gruptakiler, YİKOB’ların esasen il özel
idarelerinin kapatılması sonrasında il düzeyinde merkezi idarenin yatırımlarının izlenmesi ve
koordinasyonuyla ilgili boşluğu doldurmak için kurulduğuna dikkat çekerek, sahada gelişen ihtiyaçlara

Yerel Yönetimler Reformu Projesi 3. Aşaması (LAR3) (Faaliyet A.1.1.2) kapsamında hazırlanan “Türkiye’de
Yerel Yönetim Kredi Sisteminin Güçlendirilmesi” başlıklı Rapor benzer tespitlerde bulunmaktadır: “Belediyelerin
sorumlulukları artarken gelirleri aynı seviyede kalmakta ve bu gelirlerin büyük kısmını da merkezi bütçe
gelirlerinden paylar teşkil etmektedir. Dikey olarak dengesiz yerel finansman koşullarında, belediyelerin önemli
bir kısmı yakın zamanda kredi alabilme kabiliyetlerini yitirecek; kamu ve özel sektöre olan ödenmemiş
yükümlülükleri ise artacaktır. (…) Merkeze bağımlılık açısından bakıldığında, büyükşehir ve il belediyelerinin,
merkezi bütçe paylarına diğer belediyelerden daha fazla bağımlı olduğu görülmektedir.” (s. 7)
18

19

Örneğin, Oktay’a (2016) göre “YİKOB’ların yatırımlar ve bazı harcamalarla ilgili kararları eski sistemde olduğu
gibi il genel meclisi denetimine tabi değildir; dolayısıyla büyük oranda yerel siyasetin denetimi söz konusu
olmadan merkezi yönetimin iradesini yansıtmaktadır.” (s. 111). Ayrıca bkz. Belli ve Aydın, 2017; Eldem, 2016;
Esen, Güneş ve Ünal, 2014; Taşçıer, 2018.
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binaen20 daha işlevsel kılınmaları gerektiğini savunmaktadırlar. Üçüncü gruptaki görüşlerin ortak
noktası ise ontolojik bir sorgulamadan ziyade, YİKOB’lar ile belediyeler arasında yaşanan görev ve
yetki çakışmalarının/çatışmalarının önlenmesi ve hizmetlerde/yatırımlarda mükerrerlikten ve israftan
kaçınılmasına yapılan vurgudur.21 Dolayısıyla, gelinen noktada YİKOB’ların 30 büyükşehir ilindeki
kamu

yatırımlarının

ve

hizmetlerinin

gerçekleştirilmesinde

ve

merkez-yerel

ilişkilerinin

biçimlenmesindeki yeni ve mevcut rollerinin yerel yönetim özerkliği bağlamında kapsamlı ve
karşılaştırmalı bir incelemeye tabi tutulmasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır.
6) Merkezi idare kuruluşları ile belediyeler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm istenen düzeyde
değildir. Uygulamacılar ve araştırmacılar arasında bu konuda yaygın düzeyde bir olumsuzluk algısı ve
yakınma hali mevcuttur. Mesele bir yönüyle, bazı merkezi idare kuruluşlarıyla belediyeler arasında
tarım ve hayvancılık, sosyal hizmetler gibi bazı alanlarda daha sık ve sıkıntılı bir biçimde yaşandığı
ifade edilen görev ve yetki çakışmalarına/çatışmalarına dayanmaktadır.22 BŞB’lerin DSİ ile derelerin
ıslahı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile gıda kontrolü/güvenliği konularında yaşadığı ifade edilen sorunlar
da aynı minvalde zikredilebilir.23 Meselenin bir başka boyutunu ise, yerel yönetim temsilcilerinin hali
hazırda merkezi idare kuruluşlarının uhdesinde bulunan kimi görev ve yetkilerin (kaynaklarıyla birlikte)
belediyelere devrine dönük talepleri yansıtmaktadır. Bu bağlamda sıklıkla gündeme getirilen iki örnek,
trafik hizmetlerinin (motorlu taşıtlar vergisinden yeterli düzeyde pay verilmek suretiyle) ve spor
hizmetlerinin (kaynaklarıyla birlikte) merkezi idare kuruluşlarından yerel yönetimlere tümüyle
devredilmesidir. Dolayısıyla, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev, yetki ve sorumluluk
paylaşımının bir yandan mükerrerliği ve müsrifliği önleyecek, diğer yandan kamu hizmetlerinin entegre

Özellikle bkz. Erol Kaya’nın konuşması, Ömürgönülşen & Sadioğlu, 2016, s. 100. Tasarının ilk halinde Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Merkezleri (YİKOM’lar), nihai halinde ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıkları (YİKOB’lar) şeklinde yer alan bu yeni birimlerin idari-işlevsel durumu sürecin başından itibaren
farklı boyutlarıyla tartışma konusu edilmiştir. Örneğin, Özel’e (2016) göre, merkezi yönetimin tarafından illerdeki
yatırım ve hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi ve dahi ‘yerel hizmetlerde aksama olması halinde
alternatif/yedek bir güç bulundurulması düşünülüyorsa’, YİKOB'lara mutlaka tüzel kişilik verilmesi
gerekmektedir. Nitekim YİKOB’ların ‘kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli’ birimler haline gelmesi 1 Eylül
2016 tarih ve 29818 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
3152 sayılı Kanunun 28/A maddesinde yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir.
20

6360 sayılı Kanunun TBMM’deki yasalaşma sürecinde yapılan görüşmelerde YİKOB’lara dair tartışmalarda da
birbirine zıt iki başat söylemin öne çıktığı söylenebilir. İlk görüşe bakılırsa YİKOB’lar büyükşehirlerde ‘il özel
idarelerinin kaldırılmasıyla oluşacak derin boşluğu’ dolduramaz, çünkü bir hayli kırılgan-kolayca kaldırılabilecek,
yetersiz-yetkisiz bir görünüm sergilemektedirler. İkinci görüş ise, bu birimlerle ilgili düzenleme ‘yerel yönetimlere
yetki devredildiği, yerelde demokratikleşmeye gidildiği‘ şeklindeki tezleri boşa çıkaran, ‘merkeziyetçiliğe dönüş’
anlamına gelen bir adımdır. Bkz. Acar ve Yıldız, 2017, s. 17-18.
21

22

Örneğin bkz. Kalkan, 2018.

Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi Ö.İ.K. Raporu, “idareler arası görev bölüşümünün net bir şekilde
yapılmamış olmasından kaynaklanan sorunlar” bağlamında şu konuları sıralamaktadır: sosyal yardım, gençlik
spor, tarım hayvancılık, kırsal hizmetler, çevre ve atık yönetimi, sosyal politika, su, afet, planlama, kentsel
dönüşüm. Bkz. Kalkınma Bakanlığı, 2018, s. 88.
23

36

ve etkili bir biçimde sunumunu sağlayacak bir sistematikle yeniden değerlendirilmesine gereksinim
vardır.
7) BŞB’ler ile kimi merkezi idare kuruluşları arasında, izin, onay, tahsis gibi işlemlerin çokluğu
ve karmaşıklığı yanında, süreçlerin tamamlanmasının çok uzun zamanlara yayılması ve
belirsizlikler içermesi farklı çalışmalarda sıklıkla dile getirilen hususlar arasında yer almaktadır.
KGM ile yol kenarına koşut içme suyu hattı döşenmesi izni; DSİ ile su tahsis izni; OGM ile ormandan
yol geçirme izni; ayrıca, merkezi idarenin atıl durumdaki yapılarının belediyelere tahsisine dair sorunlar
bu kapsamda gündeme getirilen örneklerden bazılarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sözü edilen türden
izin, onay ve tahsis süreçlerinin tetiklediği ya da ağırlaştırdığı sorunların giderilmesi için ne tür
yaklaşımlar ve yöntemler geliştirilmesi gerektiği hususunun, esaslı ve etraflı bir tarzda incelenmesine
ihtiyaç bulunmaktadır.
8) İdareler arası veri-bilgi paylaşımında eksiklikler bulunmaktadır. Veri-bilgi paylaşımı konusunda
merkez-yerel ilişkilerinde karşılıklı işbirliğine ve etkili eşgüdüme duyulan ihtiyaç sıklıkla ve yaygınlıkla
vurgulanmaktadır. Özlüce belirtmek gerekirse, yerel yönetim temsilcileri merkezi idare ile aralarındaki
veri-bilgi akışının genellikle tek-yönlü (yerelden merkeze doğru) işlediğinden bahisle, farklı alanlarda
merkezi idare kuruluşlarının uhdesindeki verilere-bilgilere erişimlerinin mütekabiliyet ve kamu yararı
gözetilerek genişletilmesini-geliştirilmesini talep etmektedirler. SOYBİS ve TAKBİS gibi
uygulamaların belediyelerce daha kapsamlı ve etkin şekilde kullanımının sağlanmasından, SGK
kayıtları üzerinden sorgulama yapma yetkisinin belediyelere de verilmesine kadar bir dizi öneriyi bu
kapsamda değerlendirmek mümkündür.24 Dolayısıyla, merkez idarenin mevcut veri tabanlarına ilgili
ve yetkili yerel yönetim birimlerinin ve görevlilerinin erişimlerinin nasıl sağlanabileceği hususunun
etraflıca tartışılmasına,

merkez ile yerel arasında kapsamlı, kurallı ve kademeli bir veri-bilgi

paylaşımının esas ve usullerinin gelişen teknolojiler ve ihtiyaçlar ışığında belirlenmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
9) Merkezi idare kuruluşlarına kamu kurumu hüviyetiyle tanınan bazı imtiyaz ve istisnalara
belediyelerin sahip olmaması belediyelerin etkin ve etkili olmasını engellemektedir. Belediyeler,
yerel nitelikli kamu hizmetlerinin temininde başat aktörler ve kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar
olmalarına rağmen, bazı alanlarda merkezi idare kuruluşlarına tanınan birçok imtiyazın/istisnanın
kendilerine ve bağlı kuruluşlarına tanınmadığını, bunun da kurumsal işleyiş ve itibar açısından birtakım
aksaklıklar ve olumsuzluklar doğurduğunu dile getirmektedirler. Tebligat mevzuatı ve e-haciz
uygulamalarıyla ilgili olarak karşılaşılan kısıtlardan, ulaşımda özel şirketlere tanınan araç başına
ödemelerden belediye araçlarının yararlanamamasına kadar bir dizi konu farklı vesilelerle tartışma
gündemine taşınmaktadır. Meselenin diğer boyutu ise, merkezi idare kuruluşlarına tanınan vergi ve harç

24

Karşılaştırma için bkz. Çelik ve Altıparmak, 2019; Çöpoğlu, 2017.
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benzeri yükümlülüklere ilişkin muafiyet ve istisnalardan belediyelerin ya hiç ya da yeterince
yararlanamıyor olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla, merkez-yerel ilişkilerinin bugünü ve geleceği konulu bir
inceleme-tartışma

sürecine

mezkûr

mevzunun

da

dâhil

edilmesinin

yararlı

olacağı

değerlendirilmektedir.
10) Mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir sağlanır şeklindeki anayasal ilkenin
uygulanmasında eksiklikler bulunmaktadır. Literatürde fonlanmamış yükümlülükler (unfunded
mandates) olarak bahsedilen konuyu ilginç kılan, belediyelerin kamu kuruluşu olarak istisna ve
imtiyazlardan yararlanmak istemesinin aksine burada belediyelerin talep eden değil, farklı kesimlere ve
kümelere tanınan istisna ve imtiyazlardan şikâyet eden bir pozisyonda bulunmalarıdır. Ezcümle,
belediyeler merkezi idarenin farklı kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yürütülmesine dönük olarak
ortaya koyduğu kimi düzenlemelerin ve kararların kendilerine yeni sorumluluklar ve yükümlülükler
getirdiğini, bunlardan neşet eden mali yükün merkezi yönetimce telafi/tazmin edilmesi gerektiğini
savunmaktadırlar.25 Örneğin, 65 yaş üstü yolculara sağlanan ücretsiz ulaşım imkânlarının yeniden
değerlendirilmesi ve düzenlenmesine ihtiyaç bulunduğu hususu muhtelif vesilelerle ve sıklıkla gündeme
getirilmektedir.

Büyükşehir Belediyeleri ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler
Yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın uygulamaya yansımalarını anlama sürecinde kritik önemi haiz
hususlardan biri de 6360 sayılı Kanun sonrasında ortaya çıkan yeni modelde BŞB’ler ile büyükşehir ilçe
belediyeleri arasındaki ilişkilerin nasıl yapılandırıldığı ve işletildiğidir.
6360 sayılı Kanun ile BŞB’lerin sınırlarının il mülki idare sınırlarına, sınırlarının ise ilçe mülki
idare sınırlarına genişlemesi hem BŞB’ler, hem de büyükşehir ilçe belediyeleri açısından benzer
bazı avantajlar ve dezavantajlar doğurmuştur. Örneğin, yetkili-sorumlu oldukları alanın mülki idare
sınırlarına doğru genişlemesi her iki düzey için de ortak bazı fırsatlar ve güçlükler sunmaktadır. Benzer
şekilde, söz konusu model, kentsel hizmetlerde deneyimli bu birimlerin yeni dönemde kırsal yerleşim
yerlerine de hizmet sunma yükümlülüğünü, tarım ve hayvancılığı destekleme gereğini doğurmuştur.
Ayrıca, merkez-yerel ilişkilerine dair önceki sayfalarda aktarılan hususlar her iki düzeydeki mahalli
idare birimlerini de çoğunlukla aynı yönde etkilemektedir. Nihayet, yeni modele geçiş ve adaptasyon
sürecinde söz konusu idarelerin aşmak durumunda kaldıkları zorlukların bir kısmı benzer niteliktedir.

“ “Mali açıdan baktığımızda merkez-yerel ilişkilerine, muafiyetler belediyeler üzerine gizli olarak yüklenen bir
sorundur. Merkez 65 yaşındaki insanlara diyor ki, ben bunları bedava taşıyacağım, parayı kim verecek? Kanunu
çıkartıyor, emrediyorsunuz. Emlaktan muafiyet getiriyorsunuz, çevre temizliğinden muafiyet getiriyorsunuz, [ona
muafiyet, buna muafiyet], tamam yapılsın ama bunların şehre yüklediği soruna baktığınızda bu muafiyetler çok
ciddi anlamda maliye bürokrasisinin yerele gizli yüküdür.” (Dönemin TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Başkanı/AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın Konuşması, Ömürgönülşen ve Sadioğlu,
2016: 113).
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38

Kısacası, yeni modelin hem BŞB’leri, hem de büyükşehir ilçe belediyelerini belli ölçüde ortak bazı
sorunlar ve seçimlerle karşı karşıya bıraktığı gözlemlenmektedir.
Ancak, 6360 sayılı Kanun sonrası oluşan sisteme ilişkin BŞB’lerin ve büyükşehir ilçe
belediyelerinin tecrübelerinde ve rol dağılımına ilişkin tercihlerinde farklılıklar bulunmaktadır.26
Bu noktada özenle altı çizilmesi gereken husus, 6360 sayılı Kanunun BŞB’leri (çoğu kez büyükşehir
ilçeler aleyhine) daha geniş yetkilerle donattığı, alan ve konu bazında görev ve sorumluluklarını artırdığı
konusunda uygulamacılar ve araştırmacılar arasında yaygın bir mutabakatın mevcudiyetidir. Ancak bu
yeni durumun olumlu mu, olumsuz mu olduğu konusundaki kanaatler zaman zaman ciddi ölçülerde
farklılaşabilmektedir ki, bunları kabaca iki alt kümede toplamak mümkündür. BŞB’lerden temsilcilerin
ağırlıklı olduğu ilk gruba göre, yeni sistemin öngördüğü yetki, görev ve sorumluluk dağılımı esas
itibariyle isabetlidir, belediyecilik anlamında çok olumlu gelişmelere imkân ve fırsat sağlayıcı
niteliktedir. Genellikle büyükşehir ilçe belediyeleri yöneticilerinin destek verdiği ikinci görüşe göre ise,
mevcut sistemin yetki-sorumluluk paylaşım kurgusu hayli sorunludur, büyükşehir ilçe belediyelerini
işlevsizleştiren ve güçsüzleştiren bir mahiyet arz etmektedir, sürdürülebilir değildir.27
Yeni modeli olumlu bulanlara göre, il düzeyinde yerel yatırımları ve hizmetleri tek elden
programlama ve yürütme, bu sayede etkinliği artırma ve ölçek ekonomilerinden faydalanma
imkânı doğmuştur. Örneğin, altyapı, ulaşım, toplu taşıma, su ve kanalizasyon gibi temel hizmetler
mevcut modelle daha etkili bir biçimde sunulabilmektedir.28 Yeni sistemde imar ve planlama açısından

Tabir caizse, bu birimler aynı gemidedirler, “yeni büyükşehir sistemi” gemisindedirler, yeni bir mecrada (ve
macerada) birlikte yolculuk etmektedirler. Ancak, gemideki konumları ve dolayısıyla gemideki koşulları ve
kararları etkileme kabiliyetleri farklılıklar sergilemektedir, dolayısıyla yolculuk deneyimleri ve değerlendirmeleri
belirgin çizgilerle ayrışabilmektedir.
26

Nitekim 6360 sayılı Kanunun öngördüğü yeni işlev-sorumluluk dağılımının yetkileri ve güçleri artan BŞB
temsilcileri tarafından (işlevlerinde ve sorumluluklarında nispeten ciddi azalma/aşınma yaşayan BŞB ilçe
belediyelerinden temsilcilerin aksine) kahir ekseriyetle olumlu-etkili bir değişiklik şeklinde değerlendirilmesinin,
bürokrasi teorilerine ve teamüllerine aykırı bir tespit ve telakki olmadığı hususu da burada not edilmelidir. Çapar
ve Demir (2017), 10 büyükşehir belediyesi ile 15 büyükşehir ilçe belediyesini kapsayan bir anket uygulamasında
katılımcılardan mevcut modelin farklı yönlerini değerlendirmelerini istemişlerdir. Araştırmada, bir dizi hususta ve
bu arada büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında görev, yetki ve kaynak paylaşımı konusunda, iki
grup arasında ciddi farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Örneğin, büyükşehir belediyelerinden katılımcılar;
büyükşehirler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki mevcut görev, yetki ve kaynak paylaşımının “dengeli
olduğu” görüşüne sahipken,, ilçe belediyeleri temsilcileri ise yeni modelin öngördüğü görev, yetki ve kaynak
paylaşımında “büyük dengesizlikler” bulunduğu, “ilçe belediyelerinin hizmet ve yetki yönünden etkisiz hale
getirildiği”, “büyükşehir belediyesine devrolan hizmetler nedeniyle sorunların çözümü ve hizmet sunumunda
büyük aksamaların ve karmaşaların meydana geldiği” kanaatindedirler (s. 50).
27

Bingöl, Yazıcı ve Büyükakın (2013), İstanbul ile birlikte 2004 yılından bu yana “il sınırında büyükşehir belediye
modeli” uygulanan Kocaeli tecrübesine dair gözlem ve bulgulara dayanarak, yeni modelde kamu hizmetlerinin
daha plânlı, uyumlu ve etkin sunumunun gerçekleşebilir olduğunu bildirmektedirler. Adı geçen yazarlara göre,
yeni model il genelinde herhangi bir koordinasyon zafiyetine yol açmak bir yana, bilakis kapsamlı ve üst düzeyde
eşgüdüm sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Öte yandan, uygulamacılar ve araştırmacılar arasında 6360 sayılı
Kanun açısından örnek ve hatta pilot uygulama olduğu söylenen İstanbul ve Kocaeli ile diğer 28 il arasında mevcut
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da önemli fırsatların ortaya çıktığı savunulmaktadır. Belde belediyelerinin kapatılması ve ilçe
belediyeleri tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının BŞB’lerce, BŞB
meclislerince üst ölçekli plana uygunluk açısından denetlenebilmesiyle birlikte düşünüldüğünde, il
düzeyinde planlama ve imar faaliyetlerinin bütüncül, disiplinli ve profesyonel bir biçimde
yürütülmesinin imkân dairesine girdiği düşünülmektedir.
Öte yandan, yeni büyükşehir modelinin belediye düzeyleri arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediği
ve merkeziyetçiliğin yerel düzeye taşındığı ileri sürülmektedir. Yerelde merkezileşme olarak
tanımlanabilecek bu görüş odak grup toplantıları ve çalıştaylar esnasında gözlemlendiği kadarıyla bazı
BŞB yöneticileri tarafından da paylaşılmakla birlikte, genellikle büyükşehir ilçe belediye temsilcileri ve
akademisyenler29 tarafından savunulmaktadır. Bu meyanda, BŞB illeri arasındaki yüzölçümü, coğrafi
yapı, ilin iki ucu arasındaki mesafe ve gelişmişlik düzeyi gibi farklılıklar göz önüne alındığında, il
düzeyinin tüm belediye hizmetleri için optimal ölçek oluşturduğu iddiası tartışmaya açılmaktadır.
Yapılan görüşme ve toplantılarda bazı katılımcılar yeni BŞB modelinden sonra yerel hizmetlerin il
geneline etkin ve ekonomik biçimde sunulduğuna dair elde yeterince veri olmadığını vurgulayarak,
geçiş sürecinde yaşanan olumsuzluklara ve mali-idari kapasite noksanlıklarına dikkat çekmektedirler.
Ayrıca gerek merkezi idarenin müdahaleleri gerekse BŞB’lerin kendi organları arasında ve büyükşehir
ilçe belediyeleri ile yaşadıkları koordinasyon ve işbirliği güçlükleri nedeniyle, il düzeyinde bütüncül ve
etkili planlama ve imar uygulamalarının da pek yaygın olmadığı ifade edilmektedir.
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise, 6360 sayılı Kanun sonrasında BŞB’ler ile büyükşehir
ilçe belediyeleri arasındaki ilişkilerin niteliğini etkileyen kilit hususları beş başlıkta toplamak ve
aşağıdaki gibi sıralamak makul gözükmektedir:
1) Yasada ölçek ekonomilerinden faydalanmak için büyükşehir belediyesini önceleyen yaklaşımın
uygulamada her durumda benimsenmediği, mevcut durumun büyükşehir ilçe belediyeleri
(özellikle de merkeze uzak ilçe belediyeleri) açısından ciddi bazı sorunlar ortaya çıkardığı
gözlemlenmektedir. Yukarıda da değinildiği yeni sistemin BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri
arasındaki görev, yetki ve sorumluluk paylaşımında BŞB’leri ziyadesiyle güçlendirdiği, ilçeleri işlevsizgüçsüz kıldığı tespiti yapılmaktadır. Başka bir deyişle, ilçelerin yeni sistemin “zayıf halkaları”30 olduğu

coğrafi büyüklük ve gelişmişlik-kentleşme düzeyleri gibi hususlardaki farklılıkların sebep olduğu süre giden bir
tartışma da mevcuttur. Ayrıntılar için bkz. Acar ve Yıldız, 2017: 45-49.
Örneğin bkz. Akıllı ve Kızılboğa Özaslan, 2015; Gül ve Batman, 2013; Gürbüz, Yıldırım ve Belli, 2014; Güzel,
2012; Keleş, 2012; Kızılboğa ve Alıcı, 2013; Mutlu, 2012; Özdemir ve Demirkanoğlu, 2015.
29

Örneğin bkz. Oktay, 2016, Turan ve Duru, 2014. Ayrıca, bkz. Prof. Dr. Kemal Görmez ve Prof. Dr. Hüseyin
Gül’ün konuşmaları (Ömürgönülşen & Sadioğlu 2016 içinde, sırasıyla s. 59-64 ve s. 95-97).
30

Bu minvalde, büyükşehirlerde ilçe bazında planlama ve hizmet bütünlüğünün aşındığı, ilçe belediyelerinin kendi
perspektiflerini sahaya yansıtmalarının güçleştiği, ilçelerde BŞB bağımlılığı oluştuğu, ayrıca BŞB’lerin ilçe
düzeyinde teşkilatlanmalarının BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında farklı sorunlara yol açtığı
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ve bunun ise yeni modelin bir bütün olarak etkili işleyişini engelleyen bir dizi aksaklık ve tartışma
doğurduğu hususunda geniş bir mutabakat mevcuttur. Ancak, BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri
arasında yeni bir görev-yetki dağılımının nasıl olabileceğine/olması gerektiğine dair tartışmalarda aynı
mutabakatın sürmediği gözlemlenmektedir. Örneğin, bir yandan büyükşehir ilçeleri arasında büyükşehir
merkezine uzaklık-yakınlık gibi kriterler esas alınarak farklı bir görev-yetki dağılımının yararlı
olabileceği dile getirilirken,31 diğer yandan nüfusu belli bir sayının altındaki büyükşehirlerde
merkezdeki ilçelerin kısmen ya da tamamen kapatılarak bunların görevlerinin BŞB’lere aktarılması da
önerilmektedir.
2) Mevcut modeldeki aynı yerel hizmete ilişkin yetki ve sorumluluğun BŞB ve büyükşehir ilçe
belediyesi arasında ölçeğe göre paylaşılması uygulamasının bir dizi farklı soruna sebebiyet
verdiğinden bahisle, bunun yerine her hizmet türünün iki yerel yönetim düzeyinden sadece birinin
uhdesine bırakılmasının daha uygun olup-olmayacağı tartışılmaktadır. Proje kapsamında
düzenlenen farklı etkinlikler esnasında, BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki rol
dağılımının, mevcut görev ve yetki paylaşımının dağılımının, hizmetlerde çakışmaları-çatışmaları
asgariye indirecek şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacının sıklıkla vurgulandığı gözlemlenmektedir.
Başka bir deyişle, zabıta hizmetleri, sosyal yardımlar ile yol ağları ve parklar gibi alanlarda mevcut
“paylaşılan yetkiler-görevler” yaklaşımının terk edilerek, her bir hizmet türü için yalnızca bir düzeyde
ve münhasıran yetkilendirme-görevlendirme yapılması talep edilmektedir. Kuşkusuz, olası bir yeniden
dağılımın içeriğine dair alternatifler çok ve çeşitlidir, ancak bir görev-bir idare fikri yaygın bir kabule
mazhar gözükmektedir.32
3) BŞB ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasında devredilebilir hizmetler konusunda getirilen
esnekliğin uygulamada yeterince benimsenmediği gözlemlenmektedir. 5216 sayılı Kanunun 7.
maddesinde 6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilen hüküm sonrasında BŞB’ler ile büyükşehir

belirtilmektedir. Yeni sistemde BŞB’lerin ilçeler üzerinde vesayetinin arttığı (örneğin bkz. Belli ve Aydın, 2017;
Gözler, 2013; Zengin, 2014), ilçe belediyeleri arası anlaşmazlıkları çözme yetkisinin büyükşehir belediye
meclislerine verilmesinin farklı yerel yönetimler arasında adeta hiyerarşik bir ilişki oluşturduğu (örneğin bkz.
Günal, Atvur ve Okudan, 2014) öne sürülmektedir.
Çapar ve Demir (2017) yaptıkları araştırmada, merkez (metropol) ilçeler ile merkez dışındaki ilçeler arasında
görev, yetki ve kaynak bakımlarından farklılaştırma ihtiyacı bulunup-bulunmadığı hususunda büyükşehir
belediyeleri arasında bir fikir birliği olmadığını, buna karşın büyükşehir ilçe belediyelerinin bu konuda tam bir
görüş birliği içinde bulunduğunu ve farklılaştırma seçeneğini desteklediklerini tespit etmişlerdir. Yazarların,
konuya dair kendi görüşleri ise şöyledir: “Büyükşehir merkezinde yer alan ilçeler ile merkezden uzak
konumlanmış ilçeler arasında açıkça farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple, statü olarak bir farklılaşma yapılması
konusu düşünülmelidir.” (s. 62)
31

Arıkboğa’ya göre (2018: 19) ise, mevcut büyükşehir sistemi, BŞB ile büyükşehir ilçe belediyesi arasındaki yetki
bölüşümünde “sadece merkeziyetçi değil, aynı zamanda tek tipçi bir yaklaşımı benimsemiştir. Hâlbuki büyükşehir
içindeki yerleşimlerin niteliği dikkate alınarak, ilçe belediyelerinin yetki, sorumluluk ve mali kaynakları
farklılaştırılabilir.” (Özgün vurgu).
Yargı kararları ışığında iki kademeli büyükşehir sistemini inceleyen ve burada sıralananlara benzer önerilerde
bulunan bir çalışma için bkz. Alıcı ve Özaslan, 2017. Ayrıca bkz. Günal, Atvur ve Okudan, 2014.
32

41

ilçe belediyeleri arasında ‘devredilebilir hizmetler’ ile (terminaller, toptancı halleri, mezbahalar,
mezarlıklar, temizlik ve numarataj hizmetleriyle) ilgili olarak ortaya çıkan çatışmaları-sorunları tümüyle
giderecek yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir. Dolayısıyla, yerel
şartlara ve ihtiyaçlara uygun çözümler üretmeyi özendirmesi öngörülen esneklik tümüyle kaldırılmasa
da özellikle devirlerin yöntemi, süresi ve kaynağı gibi konularda asgari düzenlemeler getirilerek, iyi
uygulamaların paylaşılarak yerel karar süreçlerinde ve hizmetlerde aksamalara neden olan
belirsizliklerin ve çatışmaların giderilmesi önerilmektedir.
4) BŞB ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki mali transferlerin yerel idareler arasındaki
ilişkileri olumsuz etkilediği, bu alanda sadeliği ve netliği önceleyen bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu
değerlendirilmektedir. Farklı çalışmalarda sıkça tartışma gündemine taşınan bu husus 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu başta olmak üzere, mevcut mevzuatta yer alan ve BŞB’ler ile büyükşehir ilçe
belediyeleri arasında paylaşım/pay verme işlemi öngören hükümlerle ilgilidir. Anlaşılan odur ki, nerede
idareler arasında bir gelir paylaşım/pay aktarımı varsa, orada bunların terkibi, tahsili, takibi ve/veya
transferi süreçlerinde az ya da çok bir muğlaklık ve münakaşa cereyan etmektedir.33 Dolayısıyla, hem
merkezi idare ile mahalli idareler, hem de BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki
anlaşmazlık ve uzlaşmazlıkları, bunların tetiklediği karmaşayı ve karmaşıklığı azaltmak için mevcut
mevzuatta bu nevi hususların/hükümlerin külliyen ve harfiyen tetkik edilerek, kapsamlı bir yenileme ve
yalınlaştırma sürecine tabi tutulmasına, sistemin gelir bölüşümü/aktarımı, mahsuplaşma vb.
uygulamalardan arındırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.34
5) BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki işbirliği ve eşgüdümün istenen düzeyde,
ihtiyaç duyulan etkinlikte olmadığı, geliştirilmesinde en belirleyici engelin ise kültürel olduğu
düşünülmektedir. 6360 sayılı Kanun sonrasında BŞB’lerin, artan koordinasyon yetkisi ve gücüne,
ilaveten AYKOME ve UKOME gibi koordinasyon birimlerinin varlığı geniş bir eşgüdüm ve işbirliği
potansiyeli ortaya koymaktadır, genel olarak yeni modelin hanesine yazılması gereken olumlu hususlar
arasındadır. Ancak, farklı çalışmalarda ortaya çıkan tablo, BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri

Çelik ve Altıparmak (2019: 208-227), Sayıştay raporlarından alınma sayısız örnek eşliğinde, sorunun ulaştığı
düzeyi göstermektedirler.
33

Farklı çalışmalarda, BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak
paylaşımının uygulamada ortaya çıkardığı sorunları yoğun şekilde gündeme getiren yerel yöneticilerin, sözlerini
genellikle “belirsizliklere son verilsin, netlik olsun, kesinlik olsun” türünden ifadelerle tamamladıkları
gözlemlenmektedir. İzleyen alıntı bu manada tipik bir örnek teşkil etmektedir. “6360 sayılı yasanın özellikle
büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev, yetki ve kaynak paylaşımını netlikle, herhangi bir şeye meydan
bırakmaksızın netlikle belirlemesini (…) kişisel olarak iyi geçinme ya da kişisel olarak koordineli olma gibi bir
duruma mahkûm etmeden sistemsel olarak çözülmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.” (Dönemin Keçiören
Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız’ın Konuşması, Ömürgönülşen & Sadioğlu, 2016: 54). Benzer biçimde,
Çelik ve Altıparmak (2019: 206) uygulamacılara yönelik olarak, büyükşehir sınırlarındaki terminal, hal ve
mezbaha gibi hizmetlerin yürütülmesinde “kesinlikle ortak yönetişim modelinden uzak durulmalıdır” tavsiyesinde
bulunmaktadırlar.
34
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arasında ciddi düzeyde bir koordinasyonsuzluk halinin ve işbirliği eksikliğinin yaşandığını
göstermektedir.35 Eşgüdüm ve işbirliği önündeki en büyük engel bizatihi eşgüdüm ve işbirliği
kültürünün eksikliğine ilişkindir. Bu sorun kimi zaman belediye yönetimlerinde farklı siyasi partilerin
yer almasına yorulsa da aynı siyasi partinin yönetimde olduğu belediyeler arasında da görüldüğü
anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak; yukarıda izaha gayret edilen hususların, mevcut büyükşehir modelinin etkili olupolmadığına dair tartışmalar ve değerlendirmeler açısından, bilhassa BŞB’ler ile büyükşehir ilçe
belediyeleri arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin durumuna ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler
bakımından önemli bir kaynak olduğu, bir referans noktası teşkil ettiği söylenebilir.

Örneğin, Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi Ö.İ.K. Raporunda “büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri
arasındaki hukuki/idari ilişkinin belirsizliğinden” ve “yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve hizmet ortaklığı
mekanizmalarının yetersizliğinden” kaynaklanan sorunlar dile getirilmektedir. Kalkınma Bakanlığı, 2018: s. 87.
35
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Belediyeler ile Mahalleler Arasındaki İlişkiler
Genel olarak merkez-yerel ilişkilerinin ve bilhassa BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyelerinin
ilişkilerinin yoğunlukla ve yüksek sesle tartışıldığı ortamlarda nispeten geri planda kalmasına rağmen,
mahallelerin özellikle de büyükşehirlerin ‘yeni’ mahallelerinin belediyelerle ilişkileri ve etkileşimleri,
son dönemdeki yerel yönetim reformlarının başlıca unsurlarının kesiştiği kritik bir noktada
bulunmaktadır. Çünkü, BŞB’lerin yetki alanının il sınırlarına genişletilmesinden il özel idarelerinin
kapatılmasına, beldelerin kapatılarak, köylerin de tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye
dönüştürülmesinden büyükşehrin farklı kademeleri arasındaki görev ve sorumlulukların yeniden
dağıtılmasına kadar 6360 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerin neredeyse tümünün mahalleyi ve
mahalleliyi az ya da çok etkileyen yönleri bulunmaktadır. Ayrıca, katılım, etkililik gibi temel yönetişim
ilkelerinin yanı sıra, planlama ve imar, altyapı ve ulaşım gibi başlıca yerel hizmetlere ilişkin inceleme
ve tartışmalarda söz dönüp dolaşıp, mahallelere özellikle de köyden mahalleye dönüşen yerleşim
yerlerine, 6360 sayılı Kanun sonrasında dilimize giren, giderek kullanımı yaygınlaşan ifadeyle “kırsal
mahallelere” gelmektedir. Nitekim daha da ileri giderek, mahallelerin son dönemdeki yerel yönetim
reformlarının ‘yumuşak karnı’ olduğuna ilişkin tartışmalar da süregelmektedir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde, bilhassa kırsal alanlar ve hizmetlerin ele alındığı
bir odak grup toplantısında36 edinilen bulgular ve izlenimler ışığında, mahallelerin yeni büyükşehir
sistemindeki durumuna, belediyelerle ilişkilerine ve sorunlarına dair öne çıkan yedi hususu aşağıdaki
gibi özetlemek mümkündür:
1) Akademisyenler ve siyasetçiler ağırlıklı olmak üzere kimi kesimlerce yoğun bir şekilde
eleştirilmesine37 rağmen, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir illerinde il özel idarelerinin ve
beldelerin kapatılmasının sahadaki uygulamacılar nezdinde ciddi ve yaygın bir itiraza, tenkide
konu edilmediği gözlemlenmektedir. Kuşkusuz bu genel tespit, 2.1.1. no.lu Faaliyet kapsamında
gerçekleştirilen farklı etkinliklerde büyükşehir illerinde il özel idarelerinin ve belde belediyelerinin
kapatılmasına hiçbir itirazın ya da eleştirinin yöneltilmediği şeklinde anlaşılmamalıdır. Nitekim
özellikle geçmişte il özel idarelerinde ve beldelerde görev almış bazı katılımcılar başta olmak üzere,
muvazzaf kimi belediyecilerin bilhassa kırsal nüfusun temsili ve katılımı açısından zafiyet doğması ve
kapatılan beldelerdeki sosyal-ekonomik canlılığın azalması gibi gerekçelerle mezkûr çoğunluk görüşüne
karşı bir tutum sergiledikleri belirtilmelidir.

2.1.1 no.lu Faaliyet kapsamında 8-9 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 4. odak grup
toplantısında yerel yönetim reformlarının olumlu/olumsuz etkileriyle ilgili genel hususların yanında, özellikle
kırsal mahallelerle ve muhtarlarla ilişkiler, kırsal alanlara hizmet sunumuna ve tarımın desteklenmesine yönelik
uygulamalar ve sorunlar tartışılmıştır.
36

37

Konuyla ilgili ayrıntılar ve atıflar için, bkz. Acar ve Yıldız, 2017
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2) Buna karşın, köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasını olumlu bulmayan belediyecilerin sayısı çok
yüksektir. Bunların önemli bir bölümü de mahalleye dönüşen köylerin eski statüsüne geri dönmesini, en
azından diğer (kentsel) mahallelerden farklı olarak kırsal mahallelerdeki muhtarlara belli yetkilerin ve
kaynakların sağlanmasını savunmaktadır. Bu tespiti ve teklifi yapanlar arasında hem BŞB’lerden
gelenlerin hem de büyükşehir ilçe belediyesi temsilcilerinin bulunduğu not edilmelidir.
3) Yeni büyükşehir sistemiyle kırsal mahallelere götürülen hizmetlerin arttığı belediye
temsilcilerince aktarılmaktadır. Bu çerçevede kırsal mahallelere götürülen su, yol ve ulaşım gibi
belediyelerin geleneksel olarak verdikleri kentsel niteliği ağır basan hizmetlerde önceki dönemlere
kıyasla ciddi ölçüde artışlar ve iyileşmeler yaşandığı, buralarda yerleşik vatandaşların söz konusu
mahalli hizmetlere erişimi bakımından önemli ilerlemeler kaydedildiği, ilçe ve il merkezleriyle
bağlarının, bağlantılarının arttığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, BŞB’lerin bütçelerinin asgari
%10’nunu kırsal altyapı hizmetlerine ayırma zorunluluğu ve dahi kırsal mahallelere yönelik muafiyetler
ve indirimler olumlu bir tarzda değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, yeni kurulan ve geniş bir coğrafi
yapıya ve kırsal alana sahip olanlar başta olmak üzere, tüm BŞB’lerin kırsal alana yönelik hizmetlerin
organizasyonu ve sunumu hususunda ciddi sayılabilecek gecikmeler ve güçlüklerle karşılaştıkları, mali
kaynaklarının ve genel olarak hizmet kapasitelerinin epeyce zorlandığı da yapılan odak grup toplantıları
ve çalıştaylarda dile getirilen görüşlerden anlaşılmaktadır.
4) Kentsel hizmet sunumuna odaklana gelmiş belediyeler tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ile
kırsal altyapı hizmetlerinin sunumu konusunda uyum güçlüğü yaşamaktadır. Kentsel hizmetler
alanında uzmanlık ve deneyim sahibi BŞB’ler ve büyükşehir ilçe belediyelerinin, eskiden beri verdikleri
hizmetleri daha geniş alanlara sunma mükellefiyetinin yanında, tarım ve hayvancılığı desteklemek gibi
yeni görevler,38 dağlık alanlar, yaylalar ve orman alanları gibi geniş bir yelpazede sorumluluklar
üstlenmiş olmalarının, belediyeleri hizmet planlanması, organizasyonu ve finansmanı gibi bir dizi
alanda ciddi güçlüklerle ve zor seçimlerle karşı karşıya bıraktığı anlaşılmaktadır.
5) 6360 sayılı Kanunla getirilen sistemin kırsal mahallelerdeki en çetin sınavını planlama ve imar
konularında verdiği değerlendirilmektedir. Kentsel alanlar için geliştirilmiş planlama ve imar
kurallarının ve pratiklerinin kırsal alanlara tatbikinde ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Kırsal alanlar için,
bir yandan kaçak yapılaşmayı önleyecek ve üst ölçekli planlarla uyum sağlayacak, diğer yandan kırsalda
projelendirme ve ruhsatlandırma süreçlerinde vatandaşların idari ve mali yükünü azaltacak özel
düzenlemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi önerilmektedir.
6) Mahallelerin ve muhtarların belediyelerle ilişkilerinin iyileştirme ihtiyacı içinde olduğu
gözlemlenmektedir. Son dönemde belediyelerin mahalleler ve muhtarlarla iletişimlerin geliştirmeye

38

İlerleyen sayfalarda tarım ve hayvancılık hizmetleri ayrı bir alt başlıkta ele alınmaktadır.
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dönük yeni politikalar geliştirdikleri, bu amaçla yeni birimler ve imkânlar oluşturdukları
anlaşılmaktadır. Ancak, en küçük yerel yönetim birimi olan mahallelerin ve onların başındaki
muhtarların belediyelerle etkileşimlerinin daha katılımcı ve kurumsal bir zeminde sürdürülmesine
ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. Özellikle kırsal alandaki mahalle muhtarlarına tüzel kişilik
verilerek, yeterli yetki ve kaynaklarla donatılarak kuvvetlendirilmelerinin,39 hem bazı sorunların
mahallinde ve hızlı biçimde çözülmesine, hem de belediyelerin kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarla
ilişkilerinin iyileştirilmesine katkı yapacağı ifade edilmektedir40.
7) Kırsal mahalle sakinleri reformları olumlu karşılasa da bu durum kırsal mahallelere yönelik
istisna ve muafiyetlerden etkilenmektedir. BŞB ve büyükşehir ilçe belediyelerinden hizmet alınması,
il özel idarelerinin kapatılması ile köy ve beldelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına yönelik reformlar
yapılan hanehalkı araştırmasına göre eskiden köy ya da mahalle olan bölgelerde yaşayan sakinler
tarafından genel sonuçlara göre çok daha olumlu olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte
reformlara ilişkin görüşleri etkileyen en önemli faktörün hizmet memnuniyetinden çok büyükşehir
belediyesine yönelik ilkesel algılar olduğu yapılan analizde ortaya çıkmaktadır.41. Diğer yandan proje
kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda vergi ve ücretlere ilişkin muafiyet ya da indirimlerin kırsal
mahalleler için devam ediyor olmasının reformlarla ilgiyi algıyı etkilediği şeklindeki değerlendirme de
burada not edilmelidir.

Belediye Organları Arasındaki İlişkiler
Genel bir ifadeyle, belediyelerde meclis, başkan ve encümen arasındaki görev, yetki ve sorumluluk
paylaşımın nasıl oluştuğu ve işlediği hususu, hem belediye organları arasındaki güç dağılımının karar
süreçlerinde denge ve denetlemeye imkân verme derecesi, hem de mahalli müşterek ihtiyaçların
karşılanma düzeyi ile ilişkili olarak tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, belediye organlarının yapısı ve
birbirleriyle ilişkilerine dair kurgunun hem yerel demokrasinin gelişimine hem de yerel hizmetlerin
etkin sunumuna katkıları bağlamında ele alınması lazımdır. Proje kapsamında gerçekleştirilen
büyükşehir belediye meclis üyeleri odak grup toplantısı yanında, diğer görüşme ve toplantılar ile

Bu konuda farklı seçeneklerin masaya yatırılmasına, etraflıca tartışılmasına ihtiyaç
değerlendirilmektedir. Bu meyanda, örneğin, Arıkboğa (2018: 28) şöyle bir öneri ortaya koymaktadır:
39

olduğu

“Kırsal mahallelere, yerel yönetim altı bir statü verilebilir. Daha açık bir ifadeyle kırsal mahalleye kaynağını
yasadan alan bir tüzel kişilik, bu muhtarlıklara ilave bazı yetkiler, bu alanlarda yaşayanlara imar bakımından çeşitli
kolaylıklar ve belediyelerle kırsal mahalle yönetimi arasında kurumsal işbirliği imkanı verilebilir. Bu tüzel kişilik,
örneğin köy tüzel kişiliği gibi, bir yerel yönetim statüsü olmayacaktır.” (Özgün vurgu).
Bilvesile, Proje kapsamındaki 2.1.6 no.lu Faaliyet çerçevesinde, mahalle yönetiminin mevcut durumunu analiz
etmeyi, yeni büyükşehir sisteminde mahallelerin ve muhtarların rollerini ve konumlarını iyileştirmeyi hedefleyen
bir dizi etkinliğin planlandığı hususunu burada not etmekte yarar görülmektedir.
40

41

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Raporun 1.5 başlığında ve Ek 1’de verilmektedir.
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literatür incelemesi neticesinde büyükşehir belediyelerinde başkan, meclis ve encümen ilişkilerinin
durumuyla ilgili öne çıkan tespit ve teklifler aşağıda sıralanmaktadır.
Meclisin konumu güçlendirilmiş olsa da meclis ve başkan arasında sürdürülebilir bir denge
denetleme ilişkisi oluşmamıştır. Tarihsel süreçte Türkiye’de belediyelerin esas itibariyle ‘güçlü
başkan-zayıf meclis’ modeline dayandığı, meclisin (ve bilhassa encümenin) başkan karşısında
ziyadesiyle zayıf kaldığı öteden beri ifade edile gelmiştir. Ancak, mahalli idarelerle ilgili mevzuatta
2004-2005 yıllarında yapılan değişiklikler kapsamında, özellikle meclisin görev, yetki ve çalışma
usulleriyle ilgili getirilen hükümlerin önemli bulunduğu kaydedilmelidir. Örneğin, belediye
meclislerinin toplantı sayılarının artmasına, meclisin bilgi edinme ve denetim yollarının genişlemesine,
ihtisas komisyonlarının ve denetim komisyonunun oluşumuna dair değişiklikler genellikle olumlu
değerlendirmelere konu edilmektedir. Ancak, söz konusu değişikliklerin yerel yönetim organları
arasında, özellikle meclis ile başkan arasında sağlam ve sürdürülebilir bir denge-denetleme ilişkisi tesis
etmek için kâfi olmadığı kanaati yaygındır.42
6360 sayılı Kanun sonrasında meclis ve başkan arasındaki ilişki başkan lehine güçlenmiştir. Yeni
büyükşehir modeli ile ‘güçlü başkan modeline dayanan belediyecilik tecrübesinin’ yeni bir aşamaya
geldiği gözlemlenmektedir. İl mülki idare sınırında büyükşehir, ilçe mülki idare sınırında büyükşehir
ilçe uygulaması başkanların gücünü, hem görev ve yetkilerini kullandıkları alan ve nüfus, hem de oy
aldıkları seçmen tabanı itibariyle genişletmiştir. Bu durumun büyükşehir belediye başkanları için daha
geçerli olduğu, çünkü 6360 sonrasında BŞB’lerin kurumsal güçlerinde yaşanan artışın da meclislere
nazaran başkanların hanesine yazıldığı değerlendirilmektedir43. Gelinen noktada belediye başkanlarının
güçlenmesi bazı yerel yöneticiler tarafından icraatın kolaylaşması, karar ve uygulamalarda hızın artması
bakımından olumlu karşılanmakla birlikte, mevcut durum yani başkanların diğer organlara nazaran artan
gücü kimi yerel yönetim temsilcileri tarafından aşırı ve sakıncalı bulunmaktadır.44 Bir yandan,

Özgür ve Yavuzçehre’ye (2016: 923-924) göre: “3030 ve özellikle 5216 sayılı kanunlarda, büyükşehir belediye
başkanı ile büyükşehir belediye meclisi arasında bir güç dengesi kurma hedeflense de genelde büyükşehir belediye
başkanları meclise karşı güçlü çıkmaktadır. Meclis üyelerinin temsil ettiği siyasi partiler sandalye dağılımında
belediye başkanının partisine mensup üyeler yarıyı geçemiyorsa belediye başkanının gücü kırılabilir ve 5216’nın
hedeflediği güçlü başkan-güçlü meclis modeline geçiş daha mümkün hale gelebilir.”
42

Gül’e göre (2016: 64) “Yeni yasa ile büyükşehir belediye başkanı da tüm il seçmenlerince seçilen ve tüm ili
temsil eden güçlü bir lidere dönüşmüştür. Bu boyutuyla 6360 sayılı yasayla, 1963 yılında başlayan güçlü başkanlık
sisteminden, daha güçlü, etkili ve yetkili güçlü yerel liderlik modeline geçildiği söylenebilir. Daha önce sadece
kent ölçeğinde güçlü bir belediye yöneticisi olan belediye başkanı, yeni statüsü ile büyük-şehir yapılan 30 ilde,
tüm ilden sorumlu, ili ve il halkını yönetsel ve siyasal olarak temsil eden, tüm il ölçeğinde güçlü bir lidere
dönüştürülmektedir.
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Merkez Valisi Kayhan Kavas’a göre, güçlü belediye başkanı mevcut mahalli idareler mevzuatının “ortak bir
tercihidir, bilinçli bir tercihtir. Güçlü ve karar veren ve uygulayan belediye başkanı. Meclis üzerinde de etkili olan
belediye başkanı, bu kararları verirken hangi personeli seçeceğini de kendisi belirliyor.” Ömürgönülşen &
Sadioğlu, 2016, s. 137.
44
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büyükşehir belediye başkanlarının temsil-protokol görevlerinin çok ağırlaştığından, bunun da diğer
görevlerine ayırabilecekleri zamanı azalttığından bahisle, başkan yardımcılıklarıyla siyasi olarak
güçlendirilmesinin yanı sıra, yasal şartları karşılayan kişiler arasından genel sekreterleri doğrudan
atayabilmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, belediye başkanlarının iki turlu seçimle
göreve gelmesi ya da, belediye meclisi üyeleri arasından seçilmesi ve dahi meclis üyelerinin kendi
aralarından meclis başkanı seçebilmesi45 de savunulmaktadır.
Büyükşehir belediye meclisinin oluşumuna ilişkin tartışmalarda dört husus öne çıkmaktadır.
Birincisi, büyükşehir belediye meclisinin ilçe belediye meclisi üyelerinden oluşması uygulamasından
vazgeçilmesi, büyükşehir belediye meclisi üyeleri ile büyükşehir ilçe belediye meclisi üyelerinin farklı
kişiler olması, başka bir deyişle mevcut aktarmalı temsil ve çift görev yöntemi yerine, büyükşehir
belediye meclisinin ilçelerden doğrudan ve ayrıca seçilmesi yönündeki yaygın kanaattir.46
İkincisi, mevcut sistemde ilçelerin büyükşehir belediye meclisinde nüfuslarına nispetle dengeli bir
şekilde temsil edilmediği belirtilerek, nüfusu küçük (kırsal-çevre) ilçelerin nüfusu büyük (kentselmerkez) ilçelere nazaran büyükşehir belediye meclisinde aşırı/adil olmayan bir oranda temsil edilmesi
sıklıkla eleştiri konusu yapılmaktadır.47 Dolayısıyla, büyükşehir meclisine seçilecek üye sayılarının
ilçelerin nüfuslarına göre daha adil/dengeli biçimde belirlenmesi, ayrıca nüfus-belediye meclisi üye

Bu meyanda, Türkiye’de 2019’da gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinden sonra belediye organlarının
oluşumuna ve birbirleriyle ilişkilerine dair tartışmalarda çok sayıda alternatifin ve argümanın ortaya konulduğu da
not edilmelidir.
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Karşılaştırma için örneğin bkz. Esen, Güneş ve Ünal, 2014.
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Burada sözü edilen ilk iki hususu birlikte ele alan bir örnek için bkz. Çelik ve Altıparmak, 2019, s. 348.

Türkiye’de büyükşehir belediye meclislerinin oluşumu bağlamında temsilde adalet(sizlik) meselesini ayrıntılı
bir şekilde ele alan bir çalışma örneği olarak bkz. Arıkboğa, 2018. Yazara göre: “Büyükşehir belediye sınırlarının
il sınırlarına genişletilmesi sonrasında, BŞB meclislerindeki temsil adaletsizliğine merkez ve çevre ilçeler faktörü
de eklenmiştir. Böylece coğrafi ve siyasi temsil adaletsizliğinin, her birinin ikişer olmak üzere, toplam dört farklı
türü ortaya çıkmıştır.” (s. 35). Ayrıca bkz. Çiner ve Zengin, 2019.
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Öte yandan, 6360 sayılı Kanunla ilgili hazırlıklarda görev yapan bir bürokrat ‘küçük belediyelerin büyükşehir
meclislerinde fazla temsil edildiği’ yönünde bir öğretim üyesi tarafından yapılan değerlendirmeye karşılık şunları
söylemiştir: “Bu bilinçli bir tercihti. Büyük ilçelerin seçmen sayısı çok fazla, bunlar belediyeler üzerinde ciddi bir
baskı oluşturur. Küçük ilçeleri belediyeler göz ardı eder, nüfusu azdır, dolayısıyla seçmeni azdır. Hiç olmazsa
bunları mecliste biraz güçlü tutarak acaba bunu, o siyasi baskıyı dengeleyebilir miyiz? Bundan dolayı konuldu,
bilinçli bir tercih olarak.” (Dönemin Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, (hali hazırda Van Valisi) Mehmet
Emin Bilmez’in Konuşması, Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2016: 68).
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sayısına dair kuralın yeniden düzenlenmesi, hali hazırda büyük ilçelerin aleyhine işleyen tablonun48
dengeli bir temsili sağlayacak şekilde değiştirilmesi talep edilmektedir.49
Üçüncüsü, mahalli idareler temsilcilerinin bir kısmı (genellikle atanmışlar) belediye meclislerindeki
üye profilinin daha nitelikli bir hüviyete kavuşturulması gerektiğini savunurken, bazı uygulamacılar
meclislerin mahalle muhtarlarının da üye olabileceği kent konseyleri gibi bir yapıya dönüştürülmesi
fikrini tartışmaya değer bulurken, az sayıda temsilci ise konsül gibi işleyen dolayısıyla hızlı karar veren
bir meclis oluşturmak için büyükşehir belediye meclisinin yalnızca ilçe belediye başkanlarından
teşekkül etmesini önermektedir.
Dördüncüsü, belediye meclislerin gücünün ve etkinliğinin artırılması ile ilgili olarak getirilen öneriler
üyelerin liyakati, meclis sekretaryasının güçlendirilmesi ve siyasi kültürün geliştirilmesine
odaklanmaktadır. Bu kapsamda meclis üyelerinin özlük haklarının ve statülerinin iyileştirilmesi, mahalli
idareler seçimlerinin hemen ardından yeni dönem meclis üyelerinin bilgilendirme-oryantasyon
sürecinden yararlandırılmaları, meclis komisyonlarının çalışmalarında yardımcı olacak bir sekretarya
oluşturulması, meclis ihtisas komisyonlarının ve denetim komisyonun teşekkülünde ve işleyişinde
mesleki bilginin, uzmanlığın ve tecrübenin daha fazla dikkate alınması, gibi öneriler ortaya atılmaktadır.
Ayrıca, mecliste grup kararına uyma mecburiyetinin çoğu kez farklı siyasi partilere mensup üyeler
arasındaki işbirliği-uzlaşma potansiyelini berhava ettiğinden yakınılmakta, denetim komisyonunda ve
encümende meclis çoğunluğuna sahip olan siyasi parti/ittifak dışından, muhalefetten üyelerin de
bulunması gerektiği savunulmaktadır.

Başka bir deyişle, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun 5 maddesinin b fıkrasıyla, 6. maddesinde değişiklik talep edilmektedir. İlaveten bazı belediyeciler yedek
üyeliklerin hesaplanmasında ve boşalan üyenin yerine atama yapılmasında izlenen usulün de değişmesi gerektiğini
söylemektedirler.
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Belediye meclislerinde temsil sorununun yukarıda aktarılan hususu da içeren ama onu aşan (mesela cinsiyet,
meslek gibi değişkenleri de kapsayan) farklı boyutlarının bulunduğuna vurgu yapan çalışmalar için, örneğin bkz.
Acar, 2014; Güneş, 2017; Narcıkara, 2016.
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2.2. Yönetimin Temel Unsurlarına ve İlkelerine Yönelik Etkiler
Raporun bu kısmında, yerel yönetimlerle ilgili olarak ortaya konulan düzenlemelerin ve uygulamaların
bilhassa büyükşehir belediyeleri bağlamında yönetimin temel unsurları ve ilkeleri bakımından sahaya
nasıl yansıdığı ana hatlarıyla incelenmektedir. Bu çerçevede planlama, koordinasyon, örgütlenme, insan
kaynakları, mali yönetim, sevk ve idare, denetim, şeffaflık, hesap verebilirlik katılımcılık ve etkililik
konuları ele alınmaktadır. Büyükşehir ve bağlı idare yöneticileri ile gerçekleştirilen anket çalışmasından
elde edilen görüşlerin yanı sıra, gerçekleştirilen mülakatlar, odak grup toplantıları ve çalıştaylar
esnasında ortaya çıkan görüşler ve ilgili literatür birlikte değerlendirildiğinde, yönetimin temel unsurları
ve ilkeleriyle ilgili mevcut durumun aşağıdaki gibi özetlenmesi makul gözükmektedir.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin temsilcileri, son yıllarda yapılan düzenlemeleri stratejik
planlama perspektifinden genellikle olumlu ifadelerle gündeme getirmektedirler. Büyükşehirlerin
görev ve yetkilerinin il sınırlarına genişlemesinin, il düzeyinde tek merkezden bütüncül bir yaklaşımla
planlar hazırlamaya, yatırımları daha iyi programlamaya ve hizmetleri daha etkin şekilde sunmaya
imkân verdiği belirtilmektedir. Bunun ise, ölçek ekonomisinden yararlanmayı sağlamanın yanı sıra
mahalli ihtiyaçların daha hızlı ve ekonomik bir tarzda karşılanmasına da katkı yaptığı
değerlendirilmektedir. 5018 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatın da etkisiyle, stratejik
planlama ve modern mali yönetim süreçlerinin kullanımı hususlarında giderek daha fazla tecrübe
kazanıldığı sıklıkla dile getirilmektedir.50 Öte yandan, mahalli idarelerde stratejik planlama anlayışının
henüz belediyelerin genelinde tüm unsurlarıyla içselleştirilip uygulamaya yansıtılamadığı, yasal bir
formaliteyi (çoğu kez hizmet alımı yoluyla) yerine getirmenin ötesine geçilmek isteniyorsa, stratejik
planların teknik kapasiteyi geliştirerek ve bütçeyle altının doldurularak, geniş bir katılımla
hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.
Kurum-içi, birimler-arası koordinasyona dair değerlendirmelerin genel olarak olumlu bir nitelik
taşıdığı gözlenmektedir. Ancak, önceki sayfalarda daha detaylı biçimde değinildiği gibi, BŞB’ler ile
diğer kamu kurumları, bilhassa BŞB’ler ile BŞB ilçeleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği
mevzubahis olduğunda, ortaya atılan görüş ve örneklerin giderek negatif tonlar taşıyan bir seyir izlediği
görülmektedir. Öte yandan, mevcut yapılarına ve işleyişlerine yöneltilen kimi eleştirilere karşın,
AYKOME ve UKOME benzeri formel koordinasyon mekanizmalarının, sosyal yardımlar, tarımsal ve
kırsal hizmetler, zabıta hizmetleri, gibi alanlarda da oluşturulması yönündeki önerilere bakılacak olursa,
mevcut sistemin daha iyi işletilebilmesi için yerel düzeyde yaygın/etkili işbirliği ve eşgüdüme duyulan
ihtiyaç eskiye nazaran daha kritik bir hale gelmiştir. Her halükarda, mevcut modelin kurgusu ve

15 büyükşehir belediyesinin 2015-2019 stratejik planlarının incelenmesi suretiyle büyükşehir sisteminin GZFT
analizine tabi tutulduğu bir örnek olarak Uğur Sadioğlu’nun şu konuşmasına bakılabilir: “Stratejik Planlar
Üzerinden Yeni Büyükşehir Modelinin Değerlendirilmesi”, Ömürgönülşen ve Sadioğlu, 2016, s. 206-216.
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işleyişinin koordinasyon ve işbirliği odaklı bir sorgulamaya, ayrı ve ayrıntılı bir tartışmaya ihtiyaç
duyduğu düşünülmektedir.
Hem bazı merkezi idare kuruluşlarıyla belediyeler arasında, hem de BŞB’ler ile büyükşehir ilçe
belediyeleri arasında yaşandığı ifade edilen görev, yetki ve sorumluluk çakışmaları/çatışmaları
yerel niteliği ağır basan hizmetlerin hangi düzeyde, nasıl bir örgütlenmeyle sunulması gerektiği
hususunu ucu açık bir soru(n) haline dönüştürmektedir. Önceki bölümde de dile getirilen bu husus
ise, “kurumlar-birimler arasındaki görev ve yetkiler daha kesin çizgilerle belirlensin” (netleştirme
argümanı); “BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyelerinin kendi içlerindeki farklılıklar daha fazla dikkate
alınsın”; (kademelendirme argümanı); “eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak için yeni birimler-kurullar
kurulsun” (resmi koordinasyon argümanı) gibi alternatifleri tartışma gündeminin daimi mevzuları haline
getirmektedir. Anlaşılan odur ki, teşkilatlanmayla ilgili yukarıda sözü edilen türden seçeneklerin yanına,
“mevcut yasal-kurumsal yapıyı veri kabul edip, kurumlar arası koordinasyonu ve işbirliğini nasıl
geliştirebiliriz?” ve “mevcut teşkilat yapısını hangi süreçler ve araçlar yardımıyla daha etkili kılabiliriz?”
sorularının da eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu meyanda,

kurumlar arası işbirliği ve

koordinasyon süreçlerinde başarının önemli ölçüde ortak çalışma ve uzlaşma kültürünün
olgunlaşmasıyla ve yaygınlaşmasıyla mümkün olabileceği vurgulanmalıdır.
Mahalli idarelerin teşkilat şemalarını belirleyen norm kadronun sunduğu esneklik çerçevesinin
gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Yerel yönetimlerin teşkilat şemalarının ülke
düzeyinde yeknesaklığı sağlamaya matuf merkezi kurallar ve standartlarla mı, yoksa yerel düzeydeki
ihtiyaç ve tercih farklılıklarını öngören/içeren bir yaklaşımla mı ele alınmasının daha doğru olacağı
hususunun da politika yapıcılar ve karar vericiler tarafından hassasiyetle ele alınması gerekmektedir.
BŞB’lerin farklı hizmetler için bölge-ilçe düzeyinde teşkilatlanmalarının da bu ve benzeri yönlerden
esaslı ve etraflı bir biçimde incelenmesine ve tartışılmasına gereksinim vardır. Örneğin, 2006 yılında
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte yapılan değişiklikle büyükşehir belediyelerinin koordinasyon birimleri oluşturabileceğine
yönelik düzenleme 2018 yılında kaldırılmıştır. Ancak büyükşehir belediyeleri pratikte adı koordinasyon
birimleri olmasa da muhtarlık işleri daire başkanlıkları ya da mevcut dairelerin şubeleri şeklinde
ilçelerde örgütlenmektedir.
Norm kadro ile belediyelerde uzman ve teknik personel çalıştırılabilmesi kritik görülse de pratikte
insan kaynaklarına ilişkin sorunlar devam etmektedir. Norm kadro51 ile ilgili hususlar başta olmak
üzere, merkezi idarede görevli memurların belediyelerde görevlendirilebilmesi ve yıllık sözleşme ile

Türkiye’de mahalli idarelerde norm kadroya ilişkin literatür analizi yapan Yüceyılmaz ve Özgür (2019b),
incelemeye dahil ettikleri eserlerde konunun çoğunlukla teknik ve mevzuat yönüyle ele alındığına dikkat çekerek,
norm kadronun yerel yönetimlerde pratikte nasıl işlediğine, sorunlarına ve katkılarına dair saha araştırmalarına
duyulan ihtiyacın büyük olduğunu bildirmektedirler.
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uzman ve teknik personel çalıştırılabilmesi gibi düzenlemelerin, belediyelerin insan kaynaklarıyla ilgili
planlama ve pratiklerini rasyonel ve profesyonel tarzda geliştirme imkân ve potansiyeli sunduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca, 6360 sayılı Kanun sonrasında artan yetkilerinin ve güçlerinin BŞB’leri
nitelikli personel ve yöneticiler için daha cazip bir kurumsal seçenek haline getirdiği ifade edilmektedir.
Ancak, belediyelerde norm kadro ve benzeri alanlardaki mevzuat hükümlerine ve bütçe limitlerine çoğu
kez uyulmadığı belirtilmektedir. İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde liyakat-ehliyet ilkelerine
yeterince riayet edilmediği, siyasi kaygılarla, şirketler üzerinden ve hizmet alımları yoluyla personel
istihdamının sayılarda ve bütçelerde şişkinlik yarattığı, buna karşın ihtiyaç duyulan alanlarda ve
birimlerde nitelikli personel alımının ve KPSS yoluyla gelenleri görevde tutmanın pek mümkün
olmadığı sıklıkla öne sürülmektedir. İlaveten, belediyelerde filen aynı işi yapan personelin, istihdam
şekilleri, statüleri ve özlük hakları vb. yönünden sergilediği çeşitliliğin kimi durumlarda ve kurumlarda
işyeri barışını ve verimliliğini zedeleyen boyutlara ulaştığı iddia edilmektedir.52 Ayrıca, önceki
sayfalarda da değinildiği gibi, 6360 sayılı Kanun sonrasında kapatılan belde belediyelerinden ve il özel
idarelerinden BŞB’lere ve büyükşehir ilçe belediyelerine personel devir süreçlerinin, uzun yıllara sirayet
eden anlaşmazlıklara ve sorunlara sahne olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan kamu personel rejiminin
adeta kronikleşen kimi sorunları (örneğin, hizmet-içi eğitimlerin düzenli ve nitelikli hale getirilememesi,
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılmaması gibi sorunlar) yerel
yönetimlere yansımaktadır. Nihayet, yerel yönetimlere özel bir personel rejiminin kurulması,53 en
azından itfaiye ve zabıta hizmetleri gibi alanlarda istihdam edilen belediye personeli için mevcut
personel

mevzuatında

ayrı

bir

sınıflandırma

oluşturulması

fikrinin

tartışılması

gerektiği

savunulmaktadır. Her halükarda, yerel yönetimlerde insan kaynaklarının geliştirilmesi bağlamında
“yerel yönetimler meslek memurluğu/kariyer memurluğu”, “yerel yönetimler uzmanlığı”54 gibi yerel
hizmetlerin yürütülmesinde liyakati, profesyonelliği ve kurumsallaşmayı esas alan yasal-yönetsel
seçeneklerin ayrı ve ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmasına ihtiyaç vardır.

Aydın’da büyükşehir belediyesinden ve büyükşehir ilçe belediyelerinden seçilmiş ve atanmış 23 yöneticiyle yüz
yüze görüşmelerle yürütülen bir saha araştırmasına dayanan çalışmalarında Yüceyılmaz ve Özgür (2019a), yerel
yönetimlerde uzun zamandır ihtiyaç olarak dile getirilen norm kadro sistemine dair uygulamayı incelemişlerdir.
Adı geçen akademisyenlere göre, Türkiye’de yerel yönetimlerdeki norm kadro uygulaması teoride öngörüldüğü
gibi, örgüt analizi, iş analizleri ve iş tanımları gibi süreçlere ve yerel yönetimlerin insan kaynakları ihtiyaçlarının
yerinde tespitine dayanmamaktadır ve biraz da bu nedenledir ki personel için sayı kısıtlarının ve kadro unvanlarının
belirlenmesinden öteye geçememektedir. Yüceyılmaz ve Özgür (2019a), norm kadroyla ilgili mevzuatın yerel
yöneticiler tarafından kimi kez “yereldeki istihdam baskısına direnç gösterebilmenin yardımcısı olarak”
görüldüğünü, ancak söz konusu düzenlemelerin ve bütçe kısıtlarının bu kez de taşeronlaşmayı özendiren,
hızlandıran bir niteliğe büründüğünü aktarmaktadırlar. Siyasi, sosyal ve idari bir dizi etmenin katkısıyla yerel
yönetimlerde norm kadro sisteminin “parçacı, dönemsel ve sınırlı çabalar” içeren mevcut haliyle “hayal kırıklığı
yarattığını” ifade etmektedirler.
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Örneğin, Altan ve Karaca (2016), bir “Yerel Yönetimler Kanunu”nun çıkartılmasının gerekli olduğunu ve buna
ek olarak yerel yönetim personeliyle ilgili ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu değerlendirmektedirler. Bu
husus aynı zamanda Projenin 1.1.5 Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Sistemi Kurulması İçin Prensip
ve Standartlar Geliştirilmesi” faaliyeti çerçevesinde de ele alınmaktadır.
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Örneğin bkz. Çöpoğlu, 2017, s. 133.
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Modern kamu mali yönetimine yönelik düzenlemeler belediyelerin kurumsallaşmasına,
büyükşehir belediyesi ölçeğinin büyümesi kaynakların tek elden etkin bir şekilde kullanılmasına
katkı

sağlasa

da

kaynakların

artan

sorumlulukları

karşılamada

yeterli

olmadığı

değerlendirilmektedir. Kamu mali yönetimi alanındaki genel düzenlemelerle birlikte ele alındığında,
mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatta yapılan değişikliklerin, stratejik planlama ve performans
yönetimi gibi modern yönetim tekniklerinin yanı sıra, bütçe ve mali yönetim alanında da belediyelere
olumlu katkılar sunduğu anlaşmaktadır. Ayrıca, BŞB’lerin il düzeyinde tek merkezden, bütüncül bir
yaklaşımla plan ve bütçe hazırlamaları ve hizmetlerini ilçeler arasında dengeli-adil bir biçimde dağıtma
imkânına kavuşmaları olumlu değerlendirmelere konu edilmektedir. Bu minvalde, BŞB’lerin öz
kaynaklarını geliştirebilmelerinin önünün açılmış olması ve genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir
belediyelerine ayrılan payların artırılması genellikle olumlu bir tarzda değerlendirilmektedir. Ancak,
önceki sayfalarda değinildiği gibi, BŞB’lerin gelirlerindeki artışların genişleyen hizmet alanları ve
konularıyla ve bunların gerektirdiği ilave harcama artışlarıyla mütenasip olmadığı, belediyelerin
(özellikle büyükşehir ilçe belediyelerinin) gelir ve kaynaklar bakımından merkezi idareye giderek daha
bağımlı hale geldiği ve dolayısıyla belediyelerin mali imkânlarını ve kapasitelerini artırıcı köklü
tedbirlere acilen ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
Denetim alanında 2000’li yılların ilk döneminde yapılan reformlar ile modern bir çerçeve
oluşturulsa da uygulamada sorunlar devam etmektedir. 5393 sayılı kanun ile meclis denetim
komisyonlarının kurulması, 5018 ve 6085 sayılı kanunların da etkisiyle “yöneticinin sorumluluğu ve
hesap verebilirliği” nosyonunun gelişmesi, belediyelerde iç denetçilerin istihdamına imkân verilmesi
gibi hususlar, bazı belediye idarecileri tarafından denetim ve hesap verebilirliği iyileştirici-geliştirici
unsurlar arasında sayılmaktadır. Ancak, proje kapsamında yürütülen farklı çalışmalar esnasında,
BŞB’lerde iç denetim mekanizmalarının henüz tam olarak kurulup-işletilemediği, meclis denetim
komisyonlarının ve iç denetçilerin tespit ve tavsiyelerinin ilgililerce gerektiği gibi dikkate alınıp
değerlendirilmediğinin ifade edildiği gözlemlenmektedir.55 Hem iç hem de dış denetim süreçlerinde yol

Mali kontrol, Projenin 1.1.13 no.lu Faaliyeti kapsamında hazırlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının
Yerelleştirilmesinin Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çalışma ve Sorumlulukları Üzerindeki Etkisi—
Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu” başlıklı çalışmada incelenen dört ana başlıktan birini teşkil etmektedir.
Sözü edilen raporun, belediyelerde iç denetime dair burada sıralananların ötesinde, konuyla ilgili bir hayli detaylı
ve derinlikli tespitler ve öneriler içerdiği vurgulanmalıdır. Ayrıca, Proje kapsamında 2.2.3 no.lu Faaliyet
çerçevesinde hazırlanan “Yerel Yönetimlerin Şeffaflığını Ve Hesap Verebilirliğini Arttırmaya Yönelik İyi
Uygulamalar Ve Çıkartılan Derslerle Birlikte AB’deki Deneyimlerin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı taslak
raporun şu tespitlerini burada not etmekte fayda mülahaza edilmektedir: “Belediyelerdeki iç denetçilerin sayıca
yetersizliği, fonksiyonel bağımsızlıklarına ilişkin sorunlar; belediye şirketlerinin ve mahalli idare birliklerinin
denetiminin nicel ve nitel anlamda yetersizliği denetim alanında ortaya çıkan başlıca sorunlardır. Yardım ve
bağışlar ile ihale alanlarında iç denetim mekanizmalarının yeterince işletilememesi de yerel yönetimlerdeki
denetim zaafları arasındadır.” (s. 73).
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gösterici ve uygulamaları geliştirici politikalara ve pratiklere yeterince yer verilmediği, belediyelerin dış
denetiminin belediyeler arasında eşitlik ilkesini gözeten ve haksız rekabet yaratmayan bir tarzda
yürütülmesine ve hem denetleyenler, hem de denetlenenler açısından tutarlılık-kararlık sergileyen
örneklere ihtiyaç duyulduğu dile getirilmektedir. Nihayet, belediye şirketleri ve iştiraklerinin denetimin
zayıf halkasını teşkil ettiği şeklindeki yaygın kanaat de bu meyanda zikredilmelidir.56
Şeffaflık hususunda proje kapsamında yapılan çalışmalarda serdedilen görüşler sayıca az fakat
nispeten hayli müspet bir görünüm sergilemektedir. Belediye temsilcilerine göre, yapılan
çalışmaların ve yıllık değerlendirme raporlarının internet ortamında paylaşılmasının yanı sıra, elektronik
ihale sisteminin kullanımı ve ihalelerin web sitesinden yayımlanması şeffaf belediyecilik hususunda
önemli örnekler olarak tanımlanmaktadır. Aynı minvalde, belediye meclis toplantılarının canlı
yayınlanması, sosyal medya kullanımının artması, vatandaşların şikâyet ve taleplerini belediyelere
birebir anlatabilmesi, belediyeler ile kolay iletişim kurabilmesi gibi hususlar belediyeciler tarafından
son yıllarda yapılan düzenlemelerin ve değişikliklerin olumlu sonuçları olarak değerlendirilmektedir.57
Son yıllarda yerel yönetimlerle ilgili olarak yapılan düzenlemelerin ve değişikliklerin
katılımcılığın artışına imkân veren olumlu özellikler taşıdığı kanaatinin öne çıktığı proje
kapsamında yapılan çalışmalarda gözlemlenmektedir. Bu meyanda, meclis ihtisas komisyonlarına
STK’ların katılımı, belediye hizmetlerine gönüllü katılım ve stratejik plan hazırlıklarına yerel
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Örneğin bkz. Kalkınma Bakanlığı, 2018, s. 94, 131.

Öte yandan, konuyla ilgili başka bazı çalışmalarda ortaya konulan bulgular ve değerlendirmeler, yerel
yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlikle ilgili olarak uygulamacıların görüşlerini esas alarak yukarıda
aktarılan tablodan bir hayli farklı bir görüntü çizmektedirler. Örneğin, Türkiye’deki BŞB’leri şeffaflık ve hesap
verebilirlik açısından inceleyen Akdoğan ve Çetinkaya (2016), şeffaflığın e-belediyecilik anlamında
benimsenmesinden ziyade zorunlu olanı yerine getirmeyle sınırlı kaldığından bahisle, söz konusu idarelerce
yapılması beklenen bilgi paylaşımının yeterli düzeyde olmadığı ve hesap verebilirlik açısından gerekenden çok
uzak bir noktada bulunduğu kanaatine ulaşmışlardır.
57

Benzer biçimde, Proje kapsamında 2.2.3 no.lu Faaliyet çerçevesinde hazırlandığında yukarıda değinilen “Yerel
Yönetimlerin Şeffaflığını Ve Hesap Verebilirliğini Arttırmaya Yönelik İyi Uygulamalar Ve Çıkartılan Derslerle
Birlikte AB’deki Deneyimlerin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı taslak Rapor ve “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve
Hesapverebilirlik: Sorun Alanları ve Önerilen Çözümler” başlıklı çalıştay raporu, hem ihale, imar ve mali yönetim
başta olmak üzere yerel yönetimlerde şeffaflık hususundaki, bilhassa raporlama ve bilgiye erişim gibi alanlardaki
mevcut eksikliklere ve sorunlara dikkat çekmekte, hem de yerel yönetimlerde idari ve mali saydamlığı artırıcı
önemli öneriler sunmaktadırlar. Örneğin, taslak Raporda şu önerilere yer verilmektedir: “Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununda ya da tercihen 5393 sayılı Belediye Yasasında yapılacak bir düzenleme ile belediyelerin
hazırladıkları bütçe dokümanlarını açık ve anlaşılabilir bir dille izah ettikleri ‘Vatandaş Bütçesi’ dokümanı
çıkartmaları zorunlu hale getirilmelidir. Belediyelerin bütçe uygulama sonuçlarını içinde basit ve anlaşılabilir
izahatlar bulunan bir biçimde her ay gelir, gider, bütçe dengesi ve borçlanma ve borç stoku ile birlikte
yayınlamaları zorunlu hale getirilmelidir. Belediye bütçesinin kesin hesabı, ödenek gerçekleşmeleri ve sapmaları
ile sapmaların nedenlerinin açıklandığı ‘Yıllık Bütçe Uygulama Sonuçları ve Kesin Hesap’ başlıklı ayrı bir
doküman daha yayınlanmalıdır.” (s. 74).
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paydaşların katılımı gibi hususlar zikredilmektedir. Belediyelerin dernekleri ve vakıfları destekleme
imkânına kavuşması, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmeleri de
genellikle olumlu değerlendirmelere konu edilmektedir. Kent konseyleri, belediye yönetimine STK’lar
aracılığıyla katılım sağlanan önemli bir mekanizma olarak telakki edilmektedir. Farklı toplumsal ve
siyasal grupları bünyelerinde barındıran kent konseylerinin yerel sorunları ve talepleri belediye
yönetimlerine taşıma ve belediyelerin karar süreçlerini ortak yerel ihtiyaçların karşılanması
doğrultusunda etkileme anlamında önemli işlevler üstlenebilecekleri öne sürülmektedir. Buna karşın
velâkin, kent konseylerinin bütçe ve finans yönünden belediyelere ve belediye yöneticilerine sıkıca
bağlı/fazlaca muhtaç pozisyonlarının, söz konusu oluşumların belediyelerin denetim ve hesap
verebilirliklerini temine yönelik potansiyellerini ve pratiklerini bir hayli kısıtladığı da söylenmektedir.
İlaveten, kent konseylerinin kararlarının belediye meclislerinde gündeme alınıp görüşülmesi
uygulamasının arzulanan düzeyde yeterli/etkili olmadığı, hatta bazı durumlarda bir formalitenin yerine
getirilmesinden öteye geçemediği dile getirilmektedir. Kent konseylerinin işlevselliğinin artması ve
belediye karar süreçlerinde daha etkili olabilmeleri için, mahallelerle ve muhtarlarla düzenlilik ve
devamlılık ihtiva eden ilişkiler ve işbirliği yöntemleri geliştirmeleri gerektiği değerlendirilmektedir.58
Katılıma yönelik bir diğer unsur büyükşehirlerde belediye modelinin küçük belediyeler ile
köylerin tüzel kişiliğini ortadan kaldırarak birleştirmesiyle belediye yönetimi ve halk arasındaki
fiziksel mesafenin artışıdır. “Kentli sıradan vatandaşların” ve “kırsal mahallelerde yaşayanların” yeni
sistemde BŞB’lerin karar süreçlerine katılımının daha da zorlaştığı ve seçimden-seçime oy vermekle
sınırlı kaldığı öne sürülmektedir. “Kısıtlı katılım” ve “kırsal katılım” sorunlarını aşmaya yönelik yeni
politikaların yanında, ilin tamamını etkileyecek büyük projeler ve kritik kararlar söz konusu olduğunda
o kentte yaşayanların tercihlerini ortaya koyabilecekleri katılım araçlarının geliştirilmesi de
önerilmektedir. Nihayet, hemşerilerin kilit paydaşlar olarak yereldeki karar süreçlerine dâhil edilmesi,
her şeyi devletten/belediyeden beklemek yerine “elini taşın altına koyma” davranışının sergilenmesi,
vatandaşlık bilincinin ve kenti sahiplenme duygusunun gelişmesi ve gönüllülük kültürünün yerleşmesi
ile de ilişkilendirilmektedir.59

Koç (2018) Muğla deneyiminden yola çıkarak mevcut yapısıyla kent konseylerinin katılımcı ve etkili platformlar
olma işlevini yerine getiremediği görüşünü savunmakta, seçimle işbaşına gelen ve yaşadıkları yöreyi iyi tanıyan
(özellikle köyden dönüşen) mahallelerdeki muhtarların rolünün kent konseyleri üzerinden daha etkili hale
getirilmesini önermektedir. Türkiye’deki kent konseylerini Ankara örneği üzerinden katılımcılık açısından
değerlendiren kapsamlı bir çalışma için bkz. Şahin, 2015.
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Önceki sayfalarda değinildiği gibi, Projenin 2.1.6 no.lu Faaliyeti kapsamında yeni büyükşehir modelinde
mahalle yönetiminin mevcut durumunun analiz edilerek, geliştirici öneriler sunulacağı bir dizi etkinlik
planlanmaktadır ki bunların bir kısmının mahalle ölçeğinde yeni katılım yöntemlerine odaklanması da
öngörülmektedir.
59
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BŞB yöneticilerine uygulanan ve sonuçları önceki sayfalarda aktarılan ankette 6360 sayılı
Kanunun öngördüğü büyükşehir modelinin etkili bulunduğu, olumlu değerlendirmelere konu
edildiği görülmekte, bu görüş yapılan toplantı ve görüşmelerde de desteklenmektedir. Esas
itibariyle, yeni modelin il bütününü esas alan planlama ve bütçeleme sayesinde, kararların tek
merkezden ve hızlıca alınmasını, bürokrasinin azaltılması suretiyle hizmetlerde etkinlik ve kalite artışı
sağladığı savunulmaktadır. Öte yandan, şayet gerekli önlemler alınmaz ise, kaynak yetersizliklerinin ve
uygulamada ortaya çıkan kimi sorunların, söz konusu etkinlik-etkililik kavrayışının/algısının
sürdürülebilirliğine halel getirebileceği öne sürülmektedir. Her halükârda, altıncı yılını dolduran yeni
BŞB sisteminin etkinlik-etkililik konusunda sunduğu resmin, kapsamlı ve karşılaştırmalı bir şekilde
değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.60
Teknolojik imkânlar etkinliğe olumlu katkı sunmaktadır. e-belediye ve elektronik belge yönetimi
sistemi gibi dijital çağın ortaya çıkardığı imkânların, belediyeler tarafından kırtasiyeciliği azaltarak
kaynak tasarrufu sağlamak, hizmet sunumunda hızı, erişilebilirliği ve hemşeri memnuniyetini artırmak
gibi amaçlar için yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. E-Belediye altında uygulamaya giren
modüller belediye temsilcileri tarafından elektronik uygulamaları standartlaştırması ve yazılım
maliyetlerinden tasarruf sağlanması açısından olumlu karşılanmaktadır. Bununla birlikte ilerleyen
dönemde sunulan yazılım altyapısının asgari bir standart sunması, belediyelerin hizmet ihtiyaçları ve
politikaları açısından özgün ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediyeler tarafından geliştirilebilir olmasına
özen gösterilmelidir.

Burada önerilen türden çalışmaların önemine ve zorluğuna dair kimi hususları yansıtan mini örnekler olarak
Ömürgönülşen ve Sadioğlu (2016) içinde yere alan şu konuşmalara göz atılabilir. Erbay Arıkboğa, “Büyükşehir
Sistemi, Ölçek ve Etkinlik Meselesi” (196-205) ve Duran Bülbül “6360 Sayılı Kanun Kapsamında Büyükşehir
Belediyelerinin Finansman Kaynakları ve Uygulama Sonuçlarına İlişkin Öneriler” (182-195).
60
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2.3. Hizmetlere Yönelik Etkiler
Büyükşehir ve bağlı idarelerin orta ve üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen anket çalışmasından elde
edilen verilerin yanı sıra, gerçekleştirilen mülakatlar, odak grup toplantıları ve çalıştaylar esnasında
ortaya çıkan değerlendirmeler ve konuyla ilgili literatür birlikte ele alındığında, yerel hizmetlerle ilgili
mevcut başlıca tespit ve öneriler aşağıda sıralanmaktadır.
Ulaşım hizmetlerine dair büyükşehir belediye yöneticileri anketinde ortaya çıkan yüksek düzeyde
olumlu değerlendirme, mülakat ve odak grup çalışmalarıyla da teyit edilmektedir. Bu bağlamda,
6360 sayılı Kanun sonrasında ulaşım ana planlarının yürürlüğe konulması, il düzeyinde ulaşım ağlarının
yaygınlaşması, sınırların genişlemesiyle tek kart sisteminin yaygınlaşması ve UKOME aracılığıyla
sağlanan koordinasyon gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Mahalleye dönüştürülen eski belde ve köylerin
yanı sıra, kırsal niteliği ağır basan birçok küçük ilçeye ulaşım hizmetlerinin BŞB’ler eliyle götürüldüğü
ve buralarda yaşayan vatandaşların il merkezi ile bağlantısının arttığı belirtilmektedir. Ayrıca, ilçe
belediyeleri için gelir kaybı olarak görülse de, ilçelerdeki otogarların BŞB’lere devredilmesinin bakım
ve onarımda, işletimde iyileşmeler için fırsat doğurduğu dile getirilmektedir. Öte yandan, ulaşım ve yol
yapımına ilişkin olarak BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında yaşananlar başta olmak üzere,
kurumlar arası yetki ve koordinasyon sorunlarının giderilmesine, hizmetlerin etkin ve bütüncül bir
yaklaşımla sürdürülmesine ve BŞB’lerin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin ulaşım alanındaki mali ve
kurumsal kapasitelerini geliştirecek önlemlerin bir an önce alınmasına ihtiyaç duyulduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca, UKOME’lerin işlerliğinin artırılması, ulaşım hizmetlerinde kent içinde
otoparkların yaygınlaştırılması ve parkomat ücretlerinin tahsilinin kolaylaştırması, 65 yaş üstü yolculara
sağlanan ücretsiz ulaşım imkânı konusunun (suiistimali ve gelir kayıplarını önleyecek şekilde) yeniden
düzenlenmesi,61 toplu taşıma araçlarının akaryakıttan alınan vergilerden muaf tutulması önerilmektedir.
Nihayet, Toplu Taşıma Kanunu çıkarılması ve BŞB’ler bünyesinde Toplu Taşıma Genel Müdürlüğü
kurularak toplu taşımayla ilgili farklı kurumlardaki-birimlerdeki görev ve yetkilerin burada
birleştirilmesi gerektiği de savunulmaktadır.62

Önceki sayfalarda reformların merkezi idare- mahalli idare ilişkilerine yansımaları bağlamında işaret edildiği
üzere, merkezi idarenin belediyelerce uygulanmak üzere karar alıp, düzenleme yaparken, bunlarla ilgili kaynakları
da belediyelere aktarmayı ilke edinmesi (başka bir deyişle “finance follows function” prensibine uygun
davranması, “fonlanmamış yükümlülükler” getirmemesi) farklı çalışmalarda belediye temsilcileri tarafından
sıklıkla gündeme getirilen taleplerden biri hüviyetindedir.
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Karşılaştırma ve daha ayrıntılı bilgi için bkz. Çürüksulu, 2017, özellikle s. 55-59. Bu bağlamda, yeni bir idari
birim kurulmadan UKOME’lerin daha kapsayıcı ve işlevsel kılınması seçeneği yanında, şayet BŞB’ler bünyesinde
yukarıda önerilen tarzda toplu taşımayla ilgili yeni bir genel müdürlük kurulacaksa, bunun büyükşehir ilçe
belediyelerinin ulaşım işlerinden sorumlu birimleriyle irtibatının ve danışma kurulu gibi katılımcı mekanizmalarla
desteklenmesinin de tartışmalarda göz önünde bulundurulması yararlı addedilmektedir.
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Su ve kanalizasyon alanında bildirilen olumlu görüşlerin büyük çoğunluğu hizmetlerin il
düzeyinde SUKİ’ler marifetiyle tek elden yürütülmesine yöneliktir. Bu sayede eski sistemlerin
yenilendiği, yatırımların arttığı, altyapı hizmetlerinin standartlaştırarak etkin hale getirildiği, su
hizmetlerinin tüm yerleşim yerlerine sağlıklı, güvenilir ve etkin biçimde ulaştırıldığı ifade edilmektedir.
Buna karşın, SUKİ’lerle ilgili mevzuatın çok eski olduğu, ihtiyaçlara cevap vermekten uzak kaldığı,
kurumlar arası görev ve yetki çatışmalarını azaltacak ve kamu hizmeti sunan idareler olarak SUKİ’leri
ihtiyaç duyulan yetkilerle ve kaynaklarla donatacak şekilde yenilenmesi gerektiği sıklıkla
vurgulanmaktadır.63 İl düzeyinde geniş bir alana hizmet sunmanın getirdiği giderlerin yanı sıra, dere
yataklarına yapılan yatırım ve harcamalardan, halk sağlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen su analiz
işlemlerinden alınan ücretlerden yakınılmakta, merkezi idare birimlerince imara açılan alanlarda yerine
getirilmesi gereken öngörülmemiş hizmetlerden kaynaklanan harcama ve maliyet artışlarını kısmen de
olsa telafi/tazmin edecek unsurların yeni mevzuat çalışmalarında64 göz önünde bulundurulması talep
edilmektedir. İllere göre su fiyatlarının alt ve üst limitlerinin merkezi idare tarafından belirlenmesi/su
tarifelerindeki artışların TEFE-TÜFE ile ilişkilendirilmesi, yer altı sularının ücretlendirilmesi,
SUKİ’lerin enerji alanındaki teşviklerden ve indirimli tarifelerden yararlandırılması, çevre mevzuatına
aykırılıklarla ilgili idari ceza yetkisine kavuşturulmaları getirilen öneriler arasındadır.65
Planlama ve imar konusunda ortaya konulan olumlu değerlendirmelerin ağırlıkla ‘il düzeyinde
tek

elden

bütüncül

planlar

yapma

imkânının

doğmuş

olmasına’

dayandırıldığı

gözlemlenmektedir. Buna göre, BŞB’ler eliyle ilin bütününün planlanmasının yolunun açılması,
uygulama imar planlarının ve parselasyon çalışmalarının üst ölçeğe uyum açısından denetlenebilmesine
imkân sağlanması ve BŞB’lerin kentsel dönüşümle ilgili yetkilerinin artırılması olumlu gelişmeler
arasında sayılmaktadır. Bu durum, hem imar ve planlama unsurlarının daha kapsayıcı ve kontrol
edilebilir olması, hem de kaynakların daha verimli kullanılması adına önemli addedilmektedir. Ancak,
mevcut yapılanma ve işleyişe dönük ‘olumsuz’ ya da ‘olumlu ama yetersiz’ şeklinde kodlanan
cevapların da planlama ve imar alanıyla, mekânsal anlamda bütüncüllüğün henüz tam kavranamamış
olmasıyla, pratikte yeterince yaygınlık kazanmamasıyla ilişkilendirildiği not edilmelidir. Önceki
sayfalarda değinildiği gibi, planlama ve imarla ilgili olarak merkezi idare kuruluşları ile BŞB’ler ve

Demirkaya ve Topcu (2017: 93), yerel yönetim temsilcileri tarafından bir çalıştay esnasında ortaya konulan
önerilerden birini şu şekilde aktarmaktadırlar: “Bütün sularla (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suları) ilgili görev
ve sorumluklar, bütçesi karşılanmak şartıyla su kanalizasyon idarelerinde olmalıdır. Bu kapsamda 2560 sayılı
Kanunda düzenleme yapılmalıdır.”
63

Proje kapsamındaki 1.1.5 no.lu Faaliyet çerçevesinde, SUKİ’lerin mevcut yasal-kurumsal durumunun ve
sorunlarının AB üyesi ülkelerle karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi ve SUKİ’lere ilişkin düzenlemelere dair
öneriler geliştirilmesini hedefleyen bir dizi etkinliğin planlandığı hususu burada not edilmelidir.
64

Sezer (2017), SUKİ’lerle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini mali kapasiteye, kurumsal kapasiteye, yetki
karmaşası ve koordinasyona ilişkin olarak üç alt başlıkta ele almaktadır. SUKİ’leri ilgilendiren farklı konulara dair
bir dizi önemli tespitin ve teklifin yanında şu görüşü de paylaşmaktadır: “Su ve kanalizasyon idareleri her ne kadar
hizmetlerin sunulmasına yönelik teknik özellikleri ağır basan kuruluşlar olsa da hesap verebilirlikleri ve halkın
katılımına önem veren mekanizmalara yer vermeleri de” büyük önem arz etmektedir. (s. 184).
65
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BŞB’ler ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında yaşandığından yakınılan görev ve yetki
çakışmaları/çatışmalarının ve veri paylaşımında yaşanan sorunların da etkisiyle, mevcut modelin
öngördüğü bütüncül yaklaşımın uygulamaya tam olarak yansıtıl(a)madığı değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, imar ve planlama alanındaki mevzuatın çok sık, danışma ve tartışma süreçleri yeterince
işletilmeksizin değişmesi yanında, belli aralıklarla yürürlüğe konulan ‘imar affı’ uygulamalarının
planlama ve imar hizmetlerinin sürdürebilirliğini zora soktuğu bildirilmektedir. İlaveten, planlama ve
imar hizmetlerinde iç ve dış denetlemenin yetersiz olduğu, yapılan, değiştirilen ya da onaylanan
planların etkili bir biçimde denetlenmediği ve sorumlulara karşı yaptırımların yeterince işletilemediği,
örneğin bazı belediyelerde imar mevzuatına aykırılıkları gidermeye yönelik işlemlerin ve yaptırımların
hakkıyla uygulanmadığı öne sürülmektedir.66
6360 sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüşen yerlerde planlama ve imar alanında kentsel
alanlarda yaşanan sorunlar tekrar edilmekle birlikte bazı özgün sorunlar da ortaya
çıkarmaktadır. Karşılaşılan sorunlar olarak nüfusu artan yerlerde kaçak yapılaşmanın hızlıca
yayılması, köy yerleşik alanları ve köy gelişim alanlarının büyükşehir planlarıyla uyumsuzluğu ve hobi
bahçelerinin parsellerine binalar inşa edilerek imar barışı başvurularına konu edilmesi gibi bir dizi husus
sıralanmaktadır. Buna karşın, planlama ve imar faaliyetlerinin görev ve yetki çatışmalarından
kaynaklanan sorunları gidermeyi ve kurumlar arası işbirliğini ve eşgüdümün iyileştirmeyi önceleyen bir
yaklaşımla, kaçak ve çarpık yapılaşmayı önleyecek, kırsal alanın özelliklerini ve tarım alanlarını, kıyıları
ve çevreyi koruyacak ve yeşil alanları artıracak şekilde yürütülmesi önerilmektedir. Eski köy-yeni
mahallelere (kırsal yapıyla uyumlu) 1/1000 ölçekli planların yapılması/yaptırılmasıyla ilgili mevzuatın
öncelikle ele alınması ve planlama ve imar süreçlerinin, bilhassa izin verme-ruhsatlandırma işlemlerinin
daha şeffaf ve katılımcı bir yapıya kavuşturulması da bu minvalde zikredilmektedir.
6360 sayılı Kanun ile BŞB’lerin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı
desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilmesinin imkân dâhiline girmesinin
belediyeleri klasik/geleneksel kentsel hizmetlerin ötesinde bir iştigal alanında planlama ve hizmet
sunumuyla karşı karşıya bıraktığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan su ve kanalizasyon
gibi hali hazırda belediyelerin uhdesindeki hizmetlerin kırsal alana doğru genişletilmesi, diğer yandan

Projenin 2.2.3 no.lu Faaliyet çerçevesinde gerçekleştirilen “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı”
kapsamında, imar uygulamalarıyla ilgili bir kısmına yukarıda da yer verilen sorunların başlıcaları şöyle
sıralanmaktadır: imar affı; mevzuat karmaşası nedeniyle aynı konuda farklı kararlar alınması; denetim eksikliği;
aynı alanda birden fazla kurumun plan yapma/onama yetkisi olması; belediyelerde yapılan parsel bazlı plan
değişiklikleri; imar paradigmasının ekosistem temelli olmaması; plan hazırlama, askı ve onay süreçlerindeki
şeffaflık ve hesap verebilirlik problemleri; BŞB’lerdeki kırsal alanların aniden kentsel alanlara dönüşmesi-kırsal
planlama eksiklikleri; mahallelerin planlama süreçlerinde görüşlerinin alınmaması ve ilçe belediyelerinde imarla
ilgili teknik personel eksikliği.
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ise yeni bir hizmet alanının, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi icap etmektedir. Başka faktörler
yanında, bu çift yönlü sorumluluk ve yük artışının belediye temsilcilerinin tarım ve hayvancılık
hizmetlerine dair değerlendirmelerinin mukayeseli olarak daha olumsuz tezahür etmesine neden olduğu
değerlendirilmektedir. Her halükarda, çalışma kapsamında yürütülen anketler, mülakatlar ve odak grup
toplantılarından elde edilen veriler ışığında, belediyelerin yeni sisteme adapte olma konusundaki
isteklilik düzeylerinin yanı sıra, tarım ve hayvancılıkla ilgili hizmetlerin teşkilatlanmasına ve icrasına
dair kapasitelerinin de ciddi farklılıklar sergilediğini söylemek mümkündür.
Gelinen noktada tarım ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda 6360 sayılı Kanun sonrası
ortaya çıkan sisteme dair görüşlerde birbirine zıt iki ana eğilimin öne çıktığı söylenebilir. Belediye
temsilcilerinin bir kısmı, tarım ve hayvancılık hizmetleriyle ilgili yetkilendirmenin-görevlendirmenin
ziyadesiyle geniş, ucu açık olduğunu, buna bir sınırlama-tanımlama getirilmesi gerektiğini
savunmaktadırlar. Başka bazı belediyecilere göre ise, ilgili hüküm belediyelere tarım ve hayvancılık
alanındaki hizmet ve faaliyetlerini ilin/ilçenin ihtiyaç ve imkânlarına göre önceliklendirme ve sunma
esnekliği tanımaktadır, bu haliyle aynen korunmalıdır.
Bununla birlikte belediye temsilcileri arasında yeni sistemin ortaya çıkardığı güçlükler hususunda
geniş bir mutabakat bulunduğu gözlemlenmektedir. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:
BŞB’lerin tarımsal sulama ile ilgili yetkilerinin belirsiz/yetersiz olması; tarım alanında çok fazla
kurumsal

aktörün

bulunmasının

doğurduğu

görev-yetki

çatışması,

mükerrerlik

ve

koordinasyonsuzluk;67 belediyelerin imar-ruhsat gibi alanlar başta olmak üzere kentsel alanlara göre
tasarlanmış kuralları kırsal yerleşimlerde aynen/hakkıyla tatbik etmekte zorlanmaları; kooperatiflere ve
birliklere destek konusundaki kanuni-fiili kısıtlar; belediyelerin tarım ve hayvancılıkla ilgili kurullarda
ve kararlarda yeni yetkileriyle mütenasip bir biçimde temsil edilmemeleri ve belediyelerin yeni sisteme
adaptasyonda mali ve idari kapasitelerinin yetersizlik/yetmezlik sergilemesi.68 Yeni sistemin daha iyi
işlemesi, belediyelerin tarım ve hayvancılıkla ilgili hizmetlerini daha etkili biçimde yürütebilmeleri için
ortaya atılan önerilerden bazıları şöyledir: kırsal alana götürülen hizmetlere, tarım ve hayvancılığa
ilişkin görev-yetki çakışmalarının-çatışmalarının azaltılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun
iyileştirilmesi, belediyelerin bu alanda kullanabilecekleri kaynakların artırılması ve imardan meralara
ve mirasa kadar bir dizi alanda mevzuat uyumunun sağlanması.
Yeni büyükşehir modelinin yol ve asfalt hizmetlerinin gelişimine önemli katkılar yaptığı
değerlendirilmektedir. Görev ve yetki alanı il sınırına genişleyen BŞB’lerin tek elden yürüttüğü
çalışmalarla hem şehir merkezlerinde, hem de kırsalda yol yapımlarını hızlandırarak yol ağlarını
yaygınlaştırdığı ifade edilmektedir. Öte yandan, tarla yollarının bakım ve onarımına dair yetki ve

Sağır ve Yalçın (2016), Konya Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden, tarım ve hayvancılık alanında merkezi
idare kuruluşları ve BŞB tarafından üstlenilen farklı rollere dikkat çekmektedir.
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Karşılaştırma için bkz. Çöpoğlu, 2017, s. 85-91.
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sorumluluğun daha net bir şekilde belirlenmesine, akarsu yatakları ve çevrelerinde bulunan köprülerin
yapım ve bakımlarının DSİ’ye devredilmesine, yayla yollarının bakımı hususunda farklı kurumlar
arasında daha sıkı bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğu savunulmaktadır.
Atık yönetimi konusunda 6360 sayılı Kanun sonrasında atık yönetimiyle ilgili oluşan
yapılanmanın esas itibariyle etkili bir işleyişe imkân verdiği dile getirilmektedir. Bu kapsamda atık
yönetim sistemlerinin gelişimine, katı atıkların depolanması ve bertarafına olumlu katkı yaptığı, ‘sıfıratık’ ve ‘mavi bayrak’ gibi uygulamaların yaygınlaştığı ifade edilmektedir. Katı atıkla ilgili yeni
yapılanmanın, hizmetlerin ve süreçlerin planlanması bakımından olduğu kadar, potansiyel yatırımcıları
çekmek açısından da isabetli olduğu, vahşi depolamanın azaldığı, BŞB’lerin bütünleşik katı atık
yönetimi uygulamalarıyla elektrik üretimi ve geri dönüşüm gibi faydalar oluşturabilme imkânına
kavuştuğu söylenmektedir. Atık yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde öne çıkan dört husus ise, bu
alandaki yetki çakışmalarının/çatışmalarının giderilmesi, atık yönetimi birliklerinin kapasite ve yeni
BŞB modeline uyum sorunlarının giderilmesi, bu alanda ihtiyaç duyulan yeni yatırımlar ve hizmetler
için belediyelere proje ve bilhassa finansman desteği sağlanması ve belediyelerin yaptırımlar
uygulamaya/ceza kesmeye dönük yetkilerinin netleştirilmesi/artırılmasıdır. Ayrıca, SUKİ’lere benzer
bir örgütlenme modelinin atık yönetimiyle ilgili olarak da benimsenebileceği savunulmaktadır.69
Belediyeler tarafından sunulan sosyal hizmetlerde ve yardımlarda son 15 yılda ciddi düzeyde bir
genişleme ve çeşitliliğin ortaya çıktığı görülmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışının
yaygınlaşmasıyla, belediyelerin sosyal hizmetler ve yardımlar için tahsis ettikleri kaynaklarda önemli
ölçüde artışlar yaşandığı savunulmaktadır. Sosyal hizmet alandaki olumlu görüşlerin, ağırlıkla kadın ve
çocuklar için geliştirilen projelerin çeşitlenmesine, evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve
kentlerdeki farklı toplumsal grupların yanı sıra kırsal kesime de dokunmasına dayandırıldığı
gözlemlenmektedir. Mevcut mevzuatın, bu alanlarda belediyeleri genel bir yetkiyle donattığı,
dolayısıyla belediyelere kurumsal öncelikleri ve bütçe imkânları doğrultusunda serbestçe programlayıp
yönlendirilebilecekleri geniş bir harekât alanının bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bunu rağmen, sosyal
hizmetler ve yardımlarla ilgili olarak yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve kaynaklarının artırılması
ihtiyacının sürdüğü, bu alanda ‘yetki’ değil, ‘yetkinlik’ ve ‘yeterlilik’ sorunu olduğu savunulmaktadır.
Sosyal hizmetlere ve bilhassa sosyal yardımlara ilişkin koordinasyon eksikliğinin ve
mükerrerliğin mevcut kaynakların daha etkin kullanımının önünde ciddi bir engel teşkil ettiği
hususu sıklıkla dile getirilmektedir. Bu alanda, hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi
merkezi idare kuruluşlarının, hem valiliklerin ve kaymakamlıkların, hem de BŞB’lerin ve büyükşehir

Atık yönetimini de içerecek şekilde BŞB’lerde çevre yönetimiyle ilgili güncel bir çalışma örneği olarak bkz.
Bingöl ve Yıldırım, 2017.
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ilçe belediyelerinin çalışmalarının olduğundan bahisle, daha etkili bir eşgüdüm sağlanarak bu alandaki
çakışma ve çatışmaların önlenmesine ihtiyaç bulunduğu vurgulanmaktadır.70 Bu bağlamda, farklı
kurumların sosyal hizmetler ve yardımlar alanında daha fazla işbirliği ve bilgi paylaşımı yapmasının
önemli olduğuna, SOYBİS türü veri tabanlarına belediyelerin erişimlerini kolaylaştırıcı adımların
atılması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca, sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili usul ve esasların
belirlenmesinin, belediyelerin sahada meslek elemanlarını/uzman kişileri görevlendirmelerinin keyfiliği
ve israfı azaltıp etkinliği artıracağı dile getirilmektedir. Evde sağlık hizmetlerinin ve yaşlı bakım
hizmetlerinin son yıllarda giderek artmasının yanı sıra, iş ve meslek edindirme, dil ve beceri kursları
gibi eğitim hizmetlerinin dönem içinde yaygınlaşması da olumlu gelişmeler hanesine yazılmaktadır. Öte
yandan, yerel düzeyde spor hizmetleriyle ilgili görev ve sorumlulukların tümüyle yerel yönetimlere
devredilmesi önerilmektedir.
Yeni sistemde park, bahçe ve yeşil alan hizmetlerine yönelik yatırımların arttığı ancak hala
yetersizliklerin bulunduğu bildirilmektedir. Bazı BŞB temsilcilerine göre ilçe belediyelerinin parkbahçe alanlarında, özellikle refüjlerde bitki hastalıkları ve zararlıları konusunda yeterli mücadeleyi
yapmaması karşısında BŞB’lerin yaptırım uygulama yetkisinin bulunmaması ciddi bir mesele haline
gelebilmektedir.
Zabıta hizmetleri alanında 6360 sayılı Kanun sonrasında standartların oluşumu ve gelişiminin
kayda değer bir düzeyde olduğu, ancak BŞB’lerin çevre ilçelerde ve kırsal alanlarda teşkilatlanma
ve etkinlik açısından henüz yeterli düzeye ulaşamadığı, eskiden köy şimdi mahalle olan yerleşim
birimlerinde ruhsat denetimlerinin bir hayli zayıf kaldığı öne sürülmektedir.71 Belki daha da
önemlisi, önceki sayfalarda da değinildiği gibi, zabıta hizmetlerinin hem BŞB’lerin uhdesinde, hem de
büyükşehir ilçe belediyelerinin yetkisinde bulunmasının, aynı hizmetle ilgili iki ayrı yapılanmaya
gidilmesinin doğru olmadığı, zabıtanın iki birimden (yalnızca) birinde örgütlenmesi gerektiği sıklıkla
dile getirilmektedir.
Ruhsatlandırma hizmetleri babında, iş yeri ruhsatları konusunda yetki karmaşası olduğu,
ruhsatlandırmayı yapanın denetim sorumluluğunu da taşıması gerektiği ifade edilmektedir.
Merkezi idare kuruluşlarının ise mahalli idarelerin uhdesinde kalması gereken izin-ruhsat yetkilerini

6360 sayılı Kanun sonrasında BŞB’lerde sosyal belediyecilik ile ilgili gelişmelere ve sorunlara dair daha fazla
bilgi ve karşılaştırma için bkz. Bingöl ve Köse, 2017
.
71
Hem karşılaştırma, hem de zabıta ve ruhsat denetimiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Oktay, 2017. Zabıta
hizmetleriyle ilgili mevzuatın güncellenmesi ve zabıtalar konusunda bir teşkilat kanununun çıkarılması ve dahi
taşeron zabıta personeli uygulamasının kaldırılması gerektiği de savunulmaktadır. Bkz. Çöpoğlu, 2017.
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üstlenmek yerine, inşaat ruhsatları ve yapı kontrol işlemleri gibi alanlarda standartları geliştirme ve
bunlara uyumu gözetleme-denetleme işlevini yerine getirmesi savunulmaktadır.72
Yeni büyükşehir modelinde itfaiye hizmetlerinin tek elde toplanmasının olumlu olduğu
belirtilmekte, bu durumun itfaiye müfrezelerinin nicelik ve niteliğinin yükseltilmesine ve
hizmetlerde etkililiğin arttırılmasına katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ancak, mevcut Belediye
İtfaiye Yönetmeliğinin yetersiz kaldığı ve yenilenmesi gerektiği, itfaiye hizmetlerinde standart ve
kapasite

geliştirilmesine,

personel

ve

gönüllü

sayısının

artırılmasına

ihtiyaç

bulunduğu

savunulmaktadır.73
Cenaze hizmetlerinin son yıllarda geliştiği ve standartların iyileştiği belirtilmekle birlikte,
mezarlıkların ilçe belediyelerine devredilmesi önerilmektedir. Aynı minvalde, büyükşehir merkez
ilçeler dışında kalan ve şehir ile fiziki bağlantısı bulunmayan yerlerde yolcu ve yük terminalleri
hizmetlerinin yürütülmesi görevinin ilçe belediyelerine verilmesi önerilmektedir.

Bu noktada, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme ile ilgili konuların halen Projenin 1.1.4 no.lu Faaliyeti
kapsamında incelenmekte olduğunu belirtmekte yarar vardır.
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Karşılaştırma ve daha ayrıntılı bilgi için, bkz. Kırışık, 2017.
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SONUÇ YERİNE
Mahalli idarelerle ilgili mevzuatta 2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen temel kanuni düzenlemelerin,
hem genel olarak yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki, hem de yerel düzeyde seçimle
işbaşına gelenler ile atanmış kamu görevlileri arasındaki görev, yetki ve sorumluluk paylaşımında yerel
yönetimlerin ve yereldeki seçilmişlerin lehine daha demokratik bir denge tesis etmeyi hedeflediğini
söylemek mümkündür. Ayrıca, ilgili kanuni düzenlemelerin gerekçelerine bakıldığında; halka en yakın
kamu kurumları olarak belediyelerin karar verme ve hizmet üretme süreçlerinde katılım, şeffaflık ve
hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmenin yanı sıra, yerel düzeyde kamu hizmetlerinin
sağlanmasında hız, esneklik, ekonomiklik ve etkililik gibi değerlerin esas alınıp uygulamaya
yansıtılması öngörülmektedir.
Yürürlüğe konulan yerel yönetim reformlarıyla, bir yandan mahalli müşterek ihtiyaçların hakkıyla
karşılanması ve yerelde kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması, diğer yandan ise yerelde
iyi yönetişim unsurlarının hayata geçirilmesi ve demokrasinin gelişmesi amaçlanmıştır. Son 15 yılda
yürürlüğe konulan yerel yönetim reformlarının ilk setini teşkil eden düzenlemelerle belediyelerin idari,
mali ve demokratik açıdan güçlendiği, kentlere ve vatandaşlara geniş bir yelpazede hizmetler sunan
kamu kurumları olarak etkilerinin ve görünürlüklerinin arttığı, belediyelerin ve belediyeciliğin kentlerin
gelişimindeki rollerinin, kamusal alandaki imaj ve itibarının yükselişe geçtiği not edilmelidir. 20042005 yıllarında ortaya konulan yasal-kurumsal çerçevenin yetki, görev ve sorumluluk paylaşımında
belediyeleri öne çıkaran, merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisini
sınırlandıran/hafifleten bir dizi unsura sahip olduğu belirtilmelidir.
Ancak, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla vesayet odaklı bir yapıdan politika odaklı
bir yapıya geçişin hedeflendiği not edilmekle birlikte, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki
ilişkilerin mevcut durumuna dair uygulamacılar tarafından ortaya konulan ve önceki sayfalarda aktarılan
görüşlerin de işaret ettiği üzere, 5393 sayılı Kanunu şekillendiren âdemi merkeziyetçi yerel yönetim
anlayışınınım devam ettiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. Yeniden merkezileşme ve yerelde
merkezileşme yönelimlerinin bileşik etkisiyle, 6360 sayılı Kanun sonrasında yerel yönetim sisteminin
esasen büyükşehir belediyeleri üzerinden ve etkinlik kaygısıyla şekillendiği değerlendirilmektedir74.
6360 sayılı Kanunun temel uygulamaları özellikle büyükşehir belediyesindeki orta ve üst düzey
yöneticiler tarafından büyük ölçüde olumlu bulunmaktadır. Daha önce büyükşehir sisteminde olmayan
ilçe belediyeleri sundukları hizmetlerin çeşidi ve kapsamı azalsa da 1) iki düzeyli kısmen hiyerarşik bir
belediye sistemi içine girmenin 2) hizmet coğrafyasının genişlemesinin yol açtığı uyum sorunları
yaşamaktadır. 6360 sayılı Kanun bazı hizmetlerde belediye düzeyleri arasında yetki devri esnekliği

Karşılaştırma ve daha fazla tartışma için, örneğin bkz. Acar ve Yıldız, 2017; Arıkboğa, 2018; Çiner ve Zengin,
2019; Gül, 2016; Övgün, 2016; Taşçıer, 2018.
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getirmiş olsa da büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında çözüme kavuşmamış sorunlar varlığını yeni
modelde de korumaktadır.

Kırsal alan yönetimi, gerek belediyelere ilk defa tanınan tarım ve

hayvancılığı destekleme görevi bağlamında gerekse uygulama anlayış ve refleksleri kentsel alan
konusunda gelişmiş bu idarelerin karşılaştıkları kırsal alan imar konuları meyanında ciddi bazı zorluklar
oluşturmaktadır. Büyükşehir belediye yöneticileri anketinde köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve
yerel yönetim reformlarının tarım hayvancılığa etkisinin genel olarak olumsuz bulunması bu konuya
paralellik oluşturmaktadır. Yöneticilerle yapılan toplantılarda da söz konusu hizmetlere yönelik davranış
ve uygulama biçimlerinin henüz yerleşmediği anlaşılmaktadır
Köy ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesinde temsil ve yerindelik açısından ortaya çıkan boşluk
mahalle yönetimi tarafından doğası itibariyle aynı şekilde doldurulamasa da 6360 sayılı Kanun
hanehalkı tarafından olumlu karşılanmakta özellikle kırsal mahallelerde kanunun temel uygulamalarına
ilişkin onaylama düzeyi genel ortalamaların üzerinde seyretmektedir. Ancak hanehalkı anketinin
istatistiksel analizleri göstermektedir ki hanehalkı algısını etkileyen en önemli faktör hizmet
memnuniyetinden ziyade büyükşehir belediyesinin ilkesel düzeydeki değişkenlerle sorgulanan
yönetişim kalitesine yönelik algılarıdır. Diğer yandan anketin saha çalışmalarının yapıldığı 18 Kasım30 Aralık 2019 döneminde yerel seçimler üzerinden 8-10 ay (İstanbul’da tekrarlanan seçimler için 5-7
Ay) geçmiş olması vatandaşların halen seçimlerdeki tutumlarını sorulara olumlu ya da olumsuz olarak
yansıtmasında etkili olabileceği unutulmamalıdır. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör ise 6360
sayılı Kanunda köylerden dönüşen mahallelere tanınan vergi, harç ve katılım payları ve su giderlerine
ilişkin imtiyazların devam ediyor oluşudur.75 Bu imtiyazların devam etmesi nedeniyle kırsal nitelikli
mahalleler büyükşehir ve ilçe belediyelerinden kent merkezindeki bir mahalleyle aynı yetkiler
kapsamında hizmet alırken ya da hizmet talep ederken görece avantajlı bir statüden yararlanmaktadır.
Bu nedenle köylerin, beldelerin mahallelere çevrilmesi, büyükşehir sisteminin yaygınlaşması, özel
idarelerin kapatılması gibi reformları kentsel mahallelere göre daha olumlu bulmuş olabilirler.
6360 sayılı kanunun yerel yönetim gelirleri konusunda büyük ölçüde genel bütçe vergi gelirlerinden
transferlerle finanse edilen büyükşehir belediyelerinin sayı ve kapsam olarak yaygınlaşmasıyla özgeliri
azaltıcı bir etkisi olduğu, harcamalar konusunda ise mal ve hizmet alımlarını artırdığı tespit
edilmektedir. Yasayla ilgili özellikle yasama çalışmalarında getirilen eleştirilerden biri olan kentsel
sistemin yaygınlaşmasıyla köylerde nüfus kaybına yol açacağına yönelik görüşün geçerli olmadığı nüfus
verilerinin incelenmesinde görülmektedir. Hizmetlere ilişkin toplantı ve görüşmelerde büyük ölçüde
olumlu görüşler kaydedilmiştir. Aynı zamanda 2014 öncesinden bu yana takip edilen ve yerel

İstanbul ve Kocaeli illerinde 2008 yılında mahalleye dönüşen köyler istisna oluşturmaktadır. İstanbul ve
Kocaeli’nin il sınırlarının büyükşehir belediyesi sınırları olarak düzenlendiği 2008 yılından itibaren köyden
mahalleye dönüşen mahalleler 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar vergi, harç ve katılım payları ile
su giderlerine ilişkin imtiyazlardan yararlanmamaktaydı. 6360 sayılı kanun ile tanınan bu imtiyazlara İstanbul ve
Kocaeli’nin dâhil edilmesine Temmuz 2019’da yapılan kanun düzenlemesiyle son verilmiştir. Proje kapsamında
gerçekleştirilen saha anketi söz konusu mahallelerde çok az gözlem olduğu için bu fark analiz edilememiştir.
75
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yönetimlerle ilişkilendirilebilecek sonuç göstergeleri olarak kişi başına su ve atıksu arıtma miktarının
değişimi incelenmiş söz konusu göstergelerin yeni 14 büyükşehir ilinde büyükşehir olmayan 51 ilden
olumlu yönde ayrıştığı saptanmıştır.
Büyükşehir modelinin diğer illere yaygınlaştırılması, modelin etkilerinin değerlendirilmesinin ve temel
eksikliklerinin-aksaklıklarının giderilmesinin ardından makul bir adım olarak ortaya çıkmaktadır. Buna
yönelik üç eğilim söz konusudur. İlki ve en yaygın olanı “mevcut sistemin iyileştirilmesi, temel bazı
eksikliklerin ve sorunların giderilmesi, hazırlık, geçiş, devir-tasfiye gibi süreçlerin iyi planlanması
kaydıyla, uygulama tüm illere yaygınlaştırılsın” biçimindedir. İlkine göre daha az sayıda kişi tarafından
savunulan ikinci görüş, mevcut modelin tüm unsurlarının değil, yalnızca bazı unsurlarının (örneğin,
SUKİ’lerin ve benzeri yapıların, genel bütçe vergi gelirlerinden daha fazla pay verilmesi/bir yerde
toplanan vergilerin belli bir kısmının ilgili belediyelere aktarılması gibi uygulamaların) diğer illere de
yaygınlaştırılması yönündedir. Kısıtlı sayıda kişi tarafından dile getirilen üçüncü görüş ise, ‘kurgusu ve
işleyişi bir hayli sorunlu’ bu modelin diğer illere taşınmasının doğru olmayacağı istikametindedir.
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Ek 1. Büyükşehir Reformlarına İlişkin Algıyı Etkileyen Değişkenlerin Analizi
Belediye sisteminde gerçekleşen reform ile gelen değişimlere yönelik algıya hangi değişkenlerin etki
ettiğini belirlemek için doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Bu modelde yedi bağımsız değişken
yer almıştır. Başta bağlı değişken olmak üzere modelde kullanılan değişkenlerin bir bölümü birden fazla
değişkenin endekslenerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan değişkenlerdir. Hanehalkı anketinde
katılımcılara yöneltilen soru kümeleri değişkenler arasındaki ilişkileri en iyi açıklayacak şekilde faktör
analizine tabi tutularak değişken sayısı azaltılmış ve faktör grupları oluşturulmuştur. Bu gruplarda yer
alan değişkenlerin aritmetik ortalaması alınarak modeldeki değişkenler elde edilmiştir. Modelde
kullanılan 7 bağımsız değişken (D1 – D7) ve bağlı değişken parantez içinde yer alan kısaltmalarıyla
beraber şu şekildedir:
•

•

•

•

•

Bağlı Değişken: Belediye sistemi reformu ile gelen değişimlerin olumlu olduğuna dair
ifadeyi onaylama düzeyi (BŞB reform): Büyükşehir belediye sisteminde gerçekleşen reform
sonrası bazı köylerin mahalleye dönüştürülmesi, il özel idarelerinin kapanması, yeni ilişkilerin
kurulması, beldelerin mahalleye dönüştürülmesi, büyükşehir ve ilçe belediye sınırlarının
genişletilmesi ile büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılığın desteklenmesi
sorumluluğunun verilmesinin olumlu olduğuna ilişkin önermelere vatandaşların onay düzeyini
1-5, kesinlikle katılmıyorum – tamamen katılıyorum ölçeğinde sorgulayan 6 farklı soruyu
içermektedir. Bu sorular faktör analizi neticesinde farklılaşmamış, tek bir faktör görüntüsü ortaya
koymuşlardır. Bağlı değişken söz konusu altı değişkenin aritmetik ortalamasının alınmasıyla
elde edilmiştir.
D1: Günlük karşılaşılan belediye hizmetlerinden memnuniyet algısı (Hizmetlerden
memnuniyet):Belediye tarafından sunulan hizmetler içerisinden vatandaşların hemen hemen
tümünün günlük olarak karşılaşmalarının olası olduğu hizmetlerden memnuniyetlerini ölçen bir
değişkendir. Hizmet memnuniyetine ilişkin soruların indirgenmesiyle oluşan 8 farklı soruyu
kapsamaktadır. Çocuk bakım hizmetleri, spor olanakları gibi konular dışarıda bırakılmıştır.
Toplu taşıma hizmetlerine erişim, temizlik hizmetleri, su hizmetleri, kanalizasyon hizmetleri,
mahallenin kaldırımları – yolları – sokakları ve binalarının durumu, parklar, mahalle/semt pazarı,
trafik düzenlemeleri – ışıklar – üst ve alt geçitlerle ilgili hiç memnun değilim – çok memnunum
arasında 1-5 ölçeğinde değerlendirilen sorular aritmetik ortalama alınarak D1 değişkeni
oluşturulmuştur.
D2: Kentte yaşamaktan memnuniyet (Kentten memnuniyet):
“Genel olarak bu kentte yaşamaktan memnunum” önermesine verilen yanıtları yansıtan bir
değişkendir, hiç katılmıyorum – tamamen katılıyorum arasında 1-5 ölçeğinde değerlendirilmiştir
D3: Belediyeye yönelik yönetişim algısı (Yönetişim algısı):
Büyükşehir belediyesinin yönetişim kapasitesine ve olgunluk düzeyine ilişkin algıyı ölçebilmek
amacıyla 9 farklı soruyu yansıtan bir değişkendir. Faktör analizi sonucu söz konusu dokuz
değişken tek bir faktör görüntüsü vermiştir. Bu kapsamda belediyenin uygulamakla yükümlü
olduğu kuralların bilinmesi ve bunlara uygun işlem yapması, vatandaşlara davranışlarda eşitlik,
vatandaşlara doğru ve yeterli bilgi verme, karar alımında vatandaş ve STK’ların katılımı, yeterli
sayı ve kabiliyette personele sahip olma, kaynakları verimli kullanma, hizmetleri makul bir
sürede sonuçlandırma, kamunun menfaatini gözetme ve vatandaşların daha iyi yaşamasını
sağlamak üzere yeni çözüm ve fikirler geliştirme ile ilgili performansı hiç katılmıyorumtamamen katılıyorum arasında beşli ölçekte değerlendirilmiştir. Dokuz değişkenin ortalamasının
alınmasıyla D3 değişkeni elde edilmiştir
D4: Hanenin kendi gelirine yönelik algısı (Gelir algısı):
72

Hanelerin gelirlerine ilişkin algıyı ölçmeyi hedefleyen bir sorudan oluşmaktadır; vatandaşlara
hanelerinin ekonomik durumunu çok kötü – çok iyi arasında 1-5 ölçeğinde değerlendirmeleri
istenmiştir.
D5: Hanenin gerçek gelir aralığı (Gerçek gelir)
Hanelerin gerçek gelirlerine ilişkin aralık belirttiği bir sorudan oluşmaktadır.
D6: Hanenin büyükşehir sınırları içinde yer alması (Eski büyükşehir)
Hanenin bulunduğu adresin büyükşehir belediye sisteminde yaşanan reform öncesinde de
büyükşehir sisteminde bulunup bulunmadığını ortaya koyan bir değişkendir.
D7: Katılımcının yaşı (Yaş)
Anket katılımcılarının yaşını yansıtmaktadır.

•
•

•

Bu değişkenler ile aşağıdaki formda bir doğrusal regresyon modeli kurulmuştur;
BŞB reform= (β0)+(β1*Hizmetlerden memnuniyet)+(β2*Kentten memnuniyet)+(β3*Yönetişim
algısı)+(β4*Gelir algısı)+(β5*Gerçek gelir)+(β6*Eski büyükşehir)+(β7*Yaş)
Kurulan doğrusal regresyon modelinde bağımsız değişkenler tarafından açıklanabilen bağımlı değişken
içindeki varyans oranı (R2) 0,538 seviyesinde olmuştur. Bu, bağlı değişkendeki değişimin yaklaşık
yüzde 54’ünün modeldeki bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı anlamına gelmektedir.
Regresyon modeli aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlıdır (F(7,6660)=1109, p < .0005). Modelde
yer alan bağımlı değişkenlerin her biri de istatistiksel olarak anlamlı bir katsayı vermiştir. Ancak
belirleyicilerin etkisini teker teker değerlendirmek değişkenlerin katsayıları ile mümkün olmaktadır. Bu
katsayılar, değişkenlerin bağlı değişken üzerindeki etkisini göstermektedir. Analiz sonucunda elde
edilen regresyon denklemi şu şekildedir;
BŞB reform= (0,582) + (0,184*Hizmetlerden memnuniyet) + (0,99*Kentten memnuniyet) +
(0,596*Yönetişim algısı) + (0,040*Gelir algısı) + (-0,010*Gerçek gelir) +
(0,081*Eski büyükşehir) + (-0,004*Yaş)
Bağımsız değişkenlerin Büyükşehir Belediye Sitemi Reformu ile gelen değişimlerden memnuniyet
düzeyini ne kadar etkilediğini yukarıdaki regresyon denklemine bakarak yorumlayabiliriz. Bağımlı
değişkenler içerisinde en fazla etkili olanı, yönetişim algısı olarak ön plana çıkmaktadır. Diğer tüm
değişkenler sabit tutulduğunda, yönetişim algısına ilişkin yöneltilen değişkene (D3) verilen yanıtlardaki
ortalama 1 puanlık artış, BŞB reformuna ilişkin memnuniyette ortalama 0,60 puanlık bir artışa neden
olmaktadır. İkinci en belirgin değişken olan Hizmetlerden memnuiyet (D1), bağlı değişken üzerinde
0,18 puanlık bir etkiye sahiptir. Kentten memnuniyet (D2) ve eski büyükşehir (D6) değişkenleri ise
sırasıyla 0,10 ve 0,08 puanlık pozitif bir etkiye sahiptir. Gelir algısı (D4) değişkeninin ise bağlı değişken
üzerindeki etkisi 0,04 kadar zayıftır. Gerçek gelir (D5) ve yaş (D7) değişkenleri ise istatistiksel olarak
anlamlı olsalar da etkisi itibariyle çok kısıtlı (sıfıra yakın) bir etkiye sahiptirler.
Model Summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1
,734a
,538
,538
,60791
a. Predictors: (Constant), Yaş, Eskibüyükşehir, Hizmetlerdenmemnuniyet,
Gerçekgelir, Kenttenmemnuniyet, Geliralgısı, Yönetişimalgısı
b. Dependent Variable: BŞB reform

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

2871,145
2461,221
5332,366

df

Mean Square
7
6660
6667

410,164
,370

F
1109,892

Sig.
,000b
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a. Dependent Variable: BŞB reform
b.
Predictors:
(Constant),
Yaş,
Eskibüyükşehir,
Kenttenmemnuniyet, Geliralgısı, Yönetişimalgısı

Hizmetlerdenmemnuniyet,

Gerçekgelir,

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model

B

1

,496
,184
,099
,596
,040
-,010
,081
-,004

(Constant)
D1: Hizmetlerden memnuniyet
D2: Kentten memnuniyet
D3: Yönetişim algısı
D4: Gelir algısı
D5: Gerçek gelir
D6 Eski büyükşehir
D7: Yaş
a. Dependent Variable: BŞB reform

Std. Error
,051
,015
,009
,014
,014
,004
,015
,001

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
t

,158
,102
,541
,027
-,025
,045
-,059

9,808
12,387
10,535
42,514
2,926
-2,762
5,399
-7,045

Sig.
,000
,000
,000
,000
,003
,006
,000
,000

Tolerance
,427
,739
,428
,806
,844
,989
,427

VIF
2,342
1,354
2,338
1,240
1,184
1,011
1,019
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