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“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir 
güç düşünülemez.”

Mustafa Kemal Atatürk
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İKİNCİ YÜZYIL Dergisi’nin beşinci sayısıyla karşınızdayız. Bu sayının ana konusu 
yerel yönetimler… 
 
Bu sayıda yazar kadrosu da oldukça güçlü. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem 
İmamoğlu, Özlem Çerçioğlu, Yılmaz Büyükerşen, İlçe Belediye Başkanları Ali 
Kılıç, Alper Taşdelen yazı ve sorularımıza yanıtlarıyla bu sayıya katkı sundular.  
 
Ayrıca, Rıza Türmen “Avrupa Yerel Yönetimler Şartı: Demokrasinin Demokratik-
leşmesi”, Dr. Kerem Kılıçdaroğlu “Kent Konseyleri ve Yerelde Demokrasi”, Ömer 
Faruk Gençkaya “Yerel Vergi Bilinci”, Ruşen Keleş “Sosyal Demokrat Bir Yöne-
tim Vizyonu”, Osman Savaşkan “Zor Zamanlarda Yerelde(n) İktidar Olmak”, Ece 
Öztan “Kentsel Çeşitlilik, Kent Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, Koray 
Velibeyoğlu “Kırsal kalkınma neden önemli”, Dr. Ali Mert Taşçıer “Yerel Yöne-
timlerde Deform: Bir Açmaz Olarak Yerel Yönetim Reformu”, Can Giray Özgül 
“Türkiye’de Yerel Demokrasi ve Kayyım Tartışması” , Hüseyin Can Güner “Yerel 
Demokrasinin Kayyum ile İmtihanı: “AKP Tipi” Belediye Anlayışı” başlıklı yazıları 
kaleme aldılar. Dergi’nin her sayısında konu başlıklarına göre yer alan “CHP Ne 
Diyor” bölümünü de Necdet Saraç derledi. 
 
ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUZ 
 
Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı’na iki sene kalmışken, İkinci Yüzyılda Cumhuri-
yeti demokrasiyle taçlandırmanın önemli adımlarından biri de hiç kuşkusuz fikri 
adımları büyütmek. 
 
Fikri adımları büyütmek için okuyucuların hem dergimizde yayınlanan yazılarla 
ilgili değerlendirmeleri, hem de genel olarak dergide yayınlanmasını ve tartışıl-
masını istediği konu başlıkları ile önerileri bizim için çok değerli. Bu anlamıyla 
önerilerinizi bekliyoruz… 
 
İKİNCİ YÜZYIL DERGİSİ Yayın Kurulu

Kasım 2021

Beşinci sayı ile merhaba…
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İkinci Yüzyıl Yayın Kurulu sordu
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Seyit Torun yanıtladı:

CHP’nin Yerel Yönetim Vizyonu

İkinci Yüzyıl Yayın Kurulu sordu,
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Seyit Torun yanıtladı:

CHP’nin Yerel Yönetim Vizyonu
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Sayın Başkanım yerel yönetimler hak-
kındaki partimizin vizyonunu ortaya 
koyarken üzerinde durduğunuz temel 
kavramların başında yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi geliyor. Yerel yönetimle-
rin güçlendirilmesinden ne anlamak ge-
rekir? Bu alanda hangi adımları atmayı 
planlıyorsunuz?

Türkiye’de kamu yönetimi, hizmetlerin va-
tandaşa daha etkili ulaştırılması amacıyla; 
merkezi yönetim ve yerel yönetimler ola-
rak ikiye ayrılmıştır. Yerel yönetim hizmet-
lerinin büyük bölümü seçilmiş belediyeler 
eliyle sağlanır. Belediyeler bir anlamda 
vatandaşa en yakın demokratik hizmet 
kurumlarıdır. Bu kapsamda; hizmetlerin 
vatandaşa etkin bir şekilde ulaştırılması 
hedefini sağlamak için yerel yönetimlerin 
yetkilerinin ve gelir kaynaklarının, belde 
halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir dü-
zeyde tutulması gerekir.

Ülkemizde, yerel yönetimlerin yetki ve ge-
lirleri ile ilgili tartışmalar, merkezi yöne-
timlerin siyasi tercihleri ekseninde yürü-
müştür. Ancak yerel yönetimlere en büyük 
zarar, 19 yıldır yönetimde bulunan Adalet 
ve Kalkınma Partisi iktidarları tarafından 
verilmiştir. Bu süre içerisinde belediyele-
rin yetkileri ve öz gelirleri azaltılmış, yerel 
yönetimler neredeyse her alanda merkezi 
yönetime bağımlı hale getirilmiştir. Sadece 
bir örnek vermek gerekirse; Türkiye’deki 
belediye sayısı 2002 yılında 3 bin 225 iken 
bu sayı 1390’a düşürülmüş, yani 1835 bele-
diye kapatılmıştır. Gelişmiş ülkelerde bele-
diye başına düşen kişi sayısı 10 binin altına 
inerken, ülkemizde bu sayı 60 binlere çıka-
rılmıştır. Bu da hizmetlerin vatandaşlardan 
uzaklaşmasına neden olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığı-
mız Yerel Yönetimler Politika Belgemizde, 
belediyelerin güçlendirilmesini üç başlıkta 
ele alıyoruz. Yetki, bütçe ve etkili hizmet. 
Hizmetlerin vatandaşa; etkili, hızlı ve ucuz 
olarak ulaştırılması için yerel yönetimlerin, 
merkezi yönetimle çakışmayan yetki kul-
lanımına ihtiyaç var. Hayata geçirilecek bu 
yetki güçlendirmesinin kullanılabilmesi için 
ise bütçeye ihtiyaç var. Bu bütçe ise merke-
zi yönetimin belediyelere transfer edeceği 
kaynaklara bağımlı olmamalı, belediyelerin 

kendi öz kaynaklarını oluşturmasının önü 
açılmalı. Örneğin yerel yönetimlere bazı 
alanlarda vergi toplama yetkisi verilmeli. 
Türkiye’de yerel yönetim giderlerinin gay-
risafi milli hasıla içindeki payı yüzde 3,8. 
Ancak Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 
13-14’lere kadar çıkıyor.

Belediyelerin yetkilerinin/kaynaklarının ar-
tırılması ve kendi bütçesini oluşturabilmesi 
her ne kadar yerel yönetimlerin güçlendi-
rilmesi için önemli adımlar olsa da, beledi-
yelerin bu yetkilerini ve bütçelerini verimli 
bir şekilde hizmet üretimine çevirme kapa-
sitesi zayıf olursa yerel yönetimlerin halkın 
ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde cevap vermesi 
mümkün görünmüyor. Bu sebeple beledi-
yelerin etkin hizmet üretme kapasitesini, 
yani yerel yönetim bürokrasisini tutarlı ve 
liyakate dayalı biçimde yeniden düzenle-
mesi gerekiyor.

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde 
gündeme getirilen “yeni bir merkez yerel 
dengesi” ne anlama geliyor? Bu alanda 
karşı karşıya bulunulan sorunlar nelerdir? 
Hangi adımların atılması gerekmektedir?

Maalesef ülkemizde merkezi yönetim ve 
yerel yönetim ilişkileri, tamamen siyasi ik-
tidarın gelişen siyasi ihtiyaçlarına göre şe-
killendirildi. Yerel yönetimlerde olması ge-
reken yetkiler merkezi yönetime aktarıldı, 
yerel yönetimler gelir kaynakları açısından 
da merkezi yönetimin vesayetine mahkûm 
edildi. Böylece merkezi yönetimin, yerel 
yönetimlerin yetki alanlarına doğrudan 
müdahalesinin önü açıldı. Bunun tek sebe-
bi muhalefet belediyelerinin etkili hizmet 
üretmesinin önünü kesmekti.

Oysa olması gereken, merkezi yönetimin 
kapasitesi ile yerel yönetimlerin halka doğ-
rudan ulaşma kapasitesini birleştirerek, 
hizmetlerin vatandaşa daha verimli ulaş-
masını sağlamaktır. Nasıl ki anayasamızda 
kamu yönetimi merkezi yönetim ve yerel 
yönetimler olarak ikiye ayrılmışsa, bu anla-
yışı doğru anlamak ve uygulamak gerekir. 
Evet İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz-
de vatandaşlarımıza söz verdik: Yeni bir 
merkez yerel dengesi kuracağız. Merkezi 
yönetim ile yerel yönetimler arasındaki iliş-
kiyi yeniden düzenleyecek, vatandaşın so-
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runlarının çözümünün önündeki engelleri 
kaldıracağız. Ve bu anlayışı yasal zemine 
oturtarak, yerel yönetimleri merkezi yöne-
timin vesayetinden kurtaracağız.

CHP’li belediyelerde sosyal yardımların 
durumu hakkında bir soru sormak isti-
yoruz. Bugün Türkiye’nin karşı karşıya 
bulunduğu sosyal politika sorunları dü-
şünüldüğünde yerel yönetimlere nasıl bir 
rol düşüyor? Bu alanda atılan adımları 
özetleyebilir misiniz?

Anayasamızın ikinci maddesinde Türki-
ye’nin sosyal bir devlet olduğuna vurgu 
yapılır. Sosyal devlet kavramı; vatandaşlar 
arasında ayrım yapmadan, toplumun eko-
nomik ve sosyal refahını sürekli olarak ileri 
taşımayı amaçlayan ve bu doğrultuda bi-
reylere yeni olanaklar sunmayı hedefleyen 
bir yönetim anlayışını ifade eder.

Sosyal belediyecilik kavramı da sosyal 
devlet anlayışıyla doğrudan ilişkilidir. Sos-

yal belediyecilik, sosyal devletin vatandaş-
lara sunduğu hizmetlere, yerel yönetimle-
rin de katılmasını ve bu alanlarda politika 
geliştirmesini ifade eder. Türkiye uzun sü-
redir sosyal devlet anlayışından kopuk bir 
görüntü veriyor. İktidar, vatandaşların ta-
mamının ekonomik ve sosyal varlıklarını 
artırmak yerine, küçük bir azınlığın menfa-
atlerini önceleyen bir anlayışla kararlar alı-
yor. Bu anlayış, toplumsal refahı baltalıyor. 
Devletin kaynakları sosyal destek adı al-
tında bazı vakıflara, derneklere aktarılıyor. 
Bunun örnekleri her gün karşımıza çıkıyor.
Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ise sos-
yal devlet anlayışını yerelde yaşatmak için 
mücadele ediyor. Belediyelerin kaynakları 
artık küçük bir azınlığa değil, vatandaşla-
rın tamamının refahı için harcanıyor. Örne-
ğin, siyasi iktidar yerel seçimler öncesinde 
‘CHP’li belediyeler göreve gelirse sosyal 
yardımları kesecek’ diye propaganda yap-
mıştı. Şimdi gururla söylüyorum ki dev-
raldığımız büyükşehir belediyelerinde bu 
rakamı tam iki katına çıkardık. Özellikle 
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pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi olduğu 
belirlenen 5 milyon haneye ayni ve nakdi 
yardım götürdük, götürmeye devam edi-
yoruz. Gerçekten bizim belediyelerimiz 
Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde sos-
yal yardımlar konusunda da siyasi iktidarın 
yapamadığını yapıyor.

Akıllı şehirler kavramı yeni yeni siyasal 
tartışmalara dahil oluyor. CHP’nin akıllı 
şehirler vizyonunun temel önceliklerini 
paylaşabilir misiniz?

Yerel Yönetimler Politika Belgemizin, ‘sür-
dürülebilirlik’ başlığı altında ‘akıllı şehirler’ 
kavramını da detaylı olarak ele alıyoruz. 
Şehrin yönetim verimliliğinin çağdaş tek-
nolojiler vasıtasıyla artırılması, ‘akıllı şehir’ 
yaklaşımıyla tanımlanıyor. Yerel yönetimle-
rin daha az kaynak kullanarak daha fazla 
hizmet üretebilmesini sağlamak amacıyla 
bu yaklaşımı önemsiyoruz.

Belediyeler hizmet ve politika verilerini, 
işlenebilir veri şeklinde kamuoyunun hiz-
metine sunmalı. Yerel yönetim verilerinin 
böyle tutarlı bir biçimde sunulması hâlinde 
hem kamu kuruluşları hem girişimciler hem 
araştırmacılar hem de siyaset bilimciler bu 
verileri kullanarak belediye hizmetlerinin 
iyileştirebilmesi için çeşitli çözüm önerileri 
geliştirebilir. Açık veri sistemlerinin kulla-
nışlı ve işlenebilir bir şekilde kamuoyu eri-
şimine açılması hâlinde trafik yönetimin-
den akıllı enerji tüketimine, toplu ulaşım 
yoğunluğunun düşürülmesinden güvenlik 
uygulamalarına kadar birçok alanda al-
ternatif çözümler üretilebilir. Ayrıca yerel 
yönetimler, maaş ödemelerini ya da sosyal 
yardımları dijital ödeme sistemlerini kulla-
narak yapabilir. Sonuç olarak, akıllı şehirler 
yaklaşımını önceliyoruz ve iktidara geldiği-
mizde, belediyelerin hizmet kapasitelerinin 
artırılmasına yardımcı olacak bu anlayıştan 
faydalanmayı hedefliyoruz.
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İkinci Yüzyıl Yayın Kurulu sordu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu yanıtladı:

İBB, İklim Krizi, Engeller

@ekrem_imamoglu
ekrem.imamoglu@ibb.gov.tr ekrem.imamoglu@ibb.gov.tr 
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1. Dünya bir süredir Küresel İklim Krizi’ni 
daha yoğun bir şekilde tartışıyor. İklim 
krizi karşısında yeni bir küresel yeşil mu-
tabakat ihtiyacı da sıklıkla gündeme ge-
liyor. Bu tartışmalarda kentlerin ve kent 
yönetimlerinin yeri de çok ciddi bir gün-
dem başlığı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı olarak iklim krizi hakkındaki 
görüşlerinizi ve İstanbul Belediyesi’nde 
bu konu hakkında attığınız adımları sora-
rak başlamak istiyoruz.

Yaşadığımız dönemde insan doğayı şekil-
lendiriyor. Küresel iklim krizi de bugünü-
müze ve yarınımıza büyük bir tehdit oluş-
turuyor. İBB olarak bu kentin çocuklarına 
yaşanılabilir “yeşil’ bir kent bırakmayı so-
rumluluğumuz olarak görüyor; bu amaç 
doğrultusunda çalışıyoruz. İBB Başkanı 
olarak, 16 milyon İstanbullu adına “Paris 
Antlaşması”nın destekçisi olduğumu hem 
ulusal hem de C40 Dünya Belediye Baş-
kanları Zirvesi gibi uluslararası toplantı-
larda dile getiriyorum. Paris Antlaşması, 
altında imzası bulunan ülkelerin belediye-
leri ile birlikte uygulayacağı, gezegenimizi 
kurtaracak bir anlaşmadır. Biz, İBB olarak 
2050 yılına kadar karbon nötr bir İstanbul 
var edeceğimizi beyan ettik. Geçtiğimiz 
günlerde TBMM’de, tüm partilerin oy birliği 
ile Paris Anlaşması’nın kabul edilmesi çok 
olumlu bir gelişmedir. 

Ağustos ayında Ege’de, Akdeniz’de ciğer-
lerimiz yandı. Üstüne bir de sel felaketi 
yaşandı. Biz İBB olarak o bölgelerde tüm 
birimlerimizle operasyonlarda yer aldık. 
Ancak, iklim değişikliği ve beraberinde ge-
tirdiği bu tarz afetlerle artık ne yazık ki her 
sene yüzleşeceğimiz bir gerçek. 

 “Yeşil” İstanbul hedefimizi hem kent yaşa-
mında hem de ulaşım alanında hayata ge-
çirmek için önemli hizmetlerde bulunuyo-
ruz. Şu acı tabloyu da paylaşayım sizinle, 
İstanbul’daki orman alanları 1990 yılında 
285 bin hektar iken 2020 yılında yaklaşık 
50 bin hektar gerileyerek 238 bin hektara 
düşmüş̧. Yani 30 yılda orman alanlarının 
yüzde 17,5’i yok edilmiş. Yeşil alanlarımız, 
doğamız bizim geleceğimizin teminatı. 2,5 
senede İstanbul’a Kemerburgaz, Atatürk, 
Yakuplu olmak üzere üç tane kent ormanı 
kazandırdık. Meydan tasarımlarımızda ye-

şili ön plana çıkartıyoruz. İstanbul’da artık 
ağaçla, ormanla, doğayla iyi anlaşan bir 
belediyecilik anlayışı var.

Karbon salınımını artıran en önemli etken-
lerden biri kara ulaşımı. Bu alanında, metro 
ulaşımına çok önem veriyoruz. Dünya’da 
ilki başardık ve aynı anda 10 metro projesi-
nin yürütüldüğü tek kent, İstanbul oldu. Bu 
projelerimize uluslararası ilgi de var. Örne-
ğin, yaz başında Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) ile ‘Yeşil Şehir’ aksiyon pla-
nı mutabakatı imzaladık. Bu mutabakata 
göre 25.5 kilometre uzunluğundaki İncir-
li-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu EBRD’nin 
finans desteği ile hayata geçecek. 

2. Doğa ve çevreyi koruma tartışmaların-
da önemli başlıklardan biri de İstanbul’un 
kuzeyinin korunması. Hem İstanbul’un su 
kaynaklarının korunması için hem orman-
ların korunması için hem de 16 milyon 
İstanbullunun geleceği için bu konunun 
çok önemli olduğu anlaşılıyor. Ak Parti 
döneminde İstanbul’un Kuzeyi hakkında 
atılan adımları ve yatırımları nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Bu kapsamda Kanal İs-
tanbul’un tamamlanması durumunda bu 
projenin İstanbul’da yaratacağı doğa ve 
çevre sorunlarını da değerlendirebilir mi-
siniz? 

Bugün İstanbul ne yazık ki dünyada en 
fazla gökdeleni bulunduran 26’ncı şehir. 
150’den fazla gökdelen var bu kentte. Alt-
ta kalanın canı çıksın misali, dev betonlarla 
yeşili öldürdü bu son 20 yıldaki rant mera-
kı. Bir de herkesin “Kanal” diye adlandırdı-
ğı; ama bizim için “Beton”  proje olan bir 
garabeti tehdit olarak önümüze koydular. 
Bu proje de bahsettiğiniz gibi İstanbul’un 
kuzeyinde planlanıyor. 

İstanbul’un kuzeyine gözlerini dikmişler; 
ama vatandaşın fikrini soran yok. Hiç o va-
tandaşa gidip “Biz bu Kanal’ı yapacağız 
sizin buna rızanız var mı?” diye sordular 
mı? Hayır. Biz bu “Beton Kanal” hakkında 
halkı bilgilendiriyoruz. Bu projenin zarar-
larını anlatıyoruz. E bir bakıyoruz, kamu-
oyu araştırmalarına göre bu kentin yüzde 
50’sinden fazlası bu projeye olumlu bakmı-
yor, karşı çıkıyor, faydasına inanmıyor. Eğer 
yönetici koltuğunda oturuyorsanız ve bir 
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şehre yatırım çekecekseniz önceliğiniz o 
şehri korumak olmalı.

Biz, bu konuda katılımın yoğun olduğu 
çalıştay yaptık. Raporlarımızı paylaştık. 
Projenin planına baktığımızda en büyük 
tehditlerin başında susuzluk geliyor; 8 bin 
500 yıldır var olan İstanbul, sonsuza kadar 
yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybe-
decek. Bir tek kanalla 135 milyon metre 
karelik bir tarım alanı yok edilme tehlike-
siyle karşı karşıya kalıyor. Bunun neresi İs-
tanbul’a fayda? Bir avuç insanın, sermaye 
sahibi yabancıların banka hesapları, 16 mil-
yonun geleceğinden daha mı kıymetli? 

Bu kentin insanları beni ve ekibimi parası 
olana yatırım danışmanlığı yapmam için 
seçmedi. Ben bir belediye başkanı olarak, 
yeşil alanları, tarım alanlarını neden satışa 
çıkartayım, pazarlayayım? Aksine onları 
korumak benim sorumluluğum…

3. Belediye Başkanı seçildikten sonra 
oluşturduğunuz İstanbul Planlama Ajan-
sı hakkında bir soru sormak istiyoruz. Bu 
ajans fikri nasıl doğdu? Bu ajans bünye-
sinde hangi çalışmalar yapılıyor? Bu çalış-
maların genel olarak İstanbul vizyonunuz 
içindeki yeri nedir? 
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Yola çıktığımızda biliyorduk ki; yerel de-
mokrasiyi geliştirmek adına atacağımız 
adımlar, en çok da sessiz bırakılanların, 
yoksulların, yok sayılanların, işsizlerin, ka-
dınların gençlerin, çocukların; farklı kimlik 
ve inançtan kesimlerin bu şehirde özgürce, 
kamusal bir özne olarak var olabilmeleri-
nin önünü açabilecek. İstanbul Planlama 
Ajansı (İPA), işte tam da bu gerçeklikten 
ve gerekliliklerden doğdu. İPA, küresel sis-
tem içerisinde İstanbul’un rolünü, vizyonu-
nu, gideceği yönü belirleyecek; bu kentin 
gerçek sorunlarına bilimsel, akılcı ve kalıcı 
çözümler üreten bir oluşum. 

İPA, kurulduğu ilk günden yani Şubat 
2020’den itibaren bizim yönetimimizin, 
“Adil, yeşil, yaratıcı ve mutlu İstanbul” viz-
yonunun hayata geçmesinde çok önemli 
bir rol oynuyor. Çalıştaylar düzenliyor, aka-
demik araştırmalar yapıyor, konferanslar 
gerçekleştiriyor. Şimdi, Florya’da eskiden 
Başkanlık konutu olarak kullanılan alana 
İPA’nın yeni kampüsünü kurduk. Halkla 
teması olan bir alan oldu burası artık. Bu 
kampüs adeta bir “fikir üretim fabrikası” 
gibi çalışacak.
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Sadece kendi aklına güvenen kimse benim 
yol arkadaşım asla olamaz. İstanbul adı-
na fikir verenler sadece biz seçilenler ola-
mayız. Bizi seçenler de söz sahibi olmalı. 
İPA’nın fonksiyonunu burada daha iyi gö-
rüyoruz. İPA ve Kent Konseyi’mizin ortak 
çalışması ile “Katılımcı Bütçe” anlayışımızı 
geçtiğimiz aylarda hayata geçirdik. Bun-
daki amacımız da ortak akla dayalı beledi-
yecilik hizmeti sunmak, şeffaf ve katılımcı 
bir yönetim anlayışını İBB’de hakim kılmak. 
“Katılımcı Bütçe” ile İBB’nin 2022 yılı büt-
çesi 16 milyon birlikte hazırlanacak. İstan-
bullular yatırım öncelikleri belirleyecek. 
Böylece belediye kaynaklarının ne şekilde 
kullanıldığını da şeffaf bir şekilde takip et-
miş olacak.

Toplumsal gelişme stratejilerini belirlemek 
ve tariflemek; yenilikçi, kapsayıcı ve katı-
lımcı bir planlama anlayışını içeriyor. İstan-
bul’un en büyük ihtiyacı da; bu anlayışın 
etrafında, toplumsal bir uzlaşı ile bir araya 
gelebilmektir. Ancak bu şekilde, bugün ve 
yarın, her kim göreve gelirse gelsin İstan-
bul’a ihanet edenlerin önüne set çekebili-
riz.

4. İstanbul çok önemli bir tarihsel merkez. 
Birçok uygarlıklara evsahipliği yapmış 
bütün dünya için önemli bir şehir. Ancak 
İstanbul ne hakettiği turizm gelirlerine 
ulaşabiliyor ne de hizmet sektöründe kü-
resel bir kent olabilmek için gerekli insan 
gücünü dünyadan çekebiliyor. Sizden ön-
ceki yönetimin hangi yanlış politikası bu 
durumu yarattı? Bu sonucu değiştirmek 
için hangi adımları atıyorsunuz?

Dediğiniz gibi, İstanbul çok önemli bir ta-
rihsel merkez. Hatta, “dünya başkenti” 
şeklinde bir benzetmeyle vurgulanır bu 
tarihsel önem. İstanbul’un turizm gelirleri 
anlamında hak ettiği seviyede olmadığı-
nı üzülerek söyleyebilirim. Ama pek tabii 
bunda pandeminin de etkisi var; bu sade-
ce İstanbul ve Türkiye için de geçerli değil. 
Örneğin, İtalya’da turizm sektörü 2020’de 
önceki yıla göre 120 milyar Euro’ya yakın 
bir kayıp yaşadı. Aşının bulunmasından 
sonra turizm alanında ciddi bir ivme kaza-
nıldı. İstanbul, üç imparatorluğa ev sahipli-
ği yapmış; her sokağı tarih kokan bir kent. 
Demografi değişse bile İstanbul kiliseleri, 

camileri, sinagogları, surları, sarnıçları, pa-
zarları, sarayları ile bu kültürel zenginliği 
ebediyen taşıyacaktır. Gezmeye ömür yet-
mez. Ancak, bu kültürel zenginliğin daha 
çok dışa vurulması gerekiyor. 

Yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul’a ge-
len bir turist, kentin kültürünü yaklaşık iki 
buçuk günde geziyor. İstanbul’un bir sem-
ti bir-iki günde zor gezilebilirken, binlerce 
yıllık tarihe sahip bu kenti iki buçuk günde 
gezmek, İstanbul’un hakkını vererek gez-
mek anlamına gelmez. Bizim bu süreyi bir 
haftaya çıkarmamız lazım. 

Ben ve ekip arkadaşlarım, İstanbul’a hak 
ettiği turistik ilgiyi kazandırmak için, İstan-
bul Turizm Platformu’nu kurma kararı al-
dık. 2019’da kurduk bu platformu. Göreve 
geldiğimizde yaptığımız ilk işlerin arasında 
yer alıyor diyebiliriz. Bu platformda 16 İBB 
birimi ve 200’den fazla paydaşların temsil-
cileri yer alıyor. İstanbul’un marka değeri-
ni her alanda olduğu gibi yine ortak akılla 
yükselteceğiz. İBB olarak turizm alanında 
taşın altına elimizi altına koymaya hazırız. 

5. Hayata geçirmek istediğiniz birçok pro-
je merkezi yönetim tarafından engellen-
meye çalışılıyor. Oysa yerel kalkınma ve 
sorunların en yakın idari birim tarafından 
çözülmesi gibi politika ve ilkeler bakımın-
dan belediyelerin çok önemli bir rolü ol-
ması gerekir. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
merkez-yerel dengesi nasıl oluşturulmalı? 
Hangi adımlar atılmalı? 

21.yy’da kentlerin uluslararası ilişkilerde 
yeri ve önemi artıyor. Bugün, farklı kıta-
lardan belediye başkanları bir araya gelip 
devlet başkanlarına önerilerde bulunabili-
yoruz. Dünyanın en önemli sorunlarından 
biri olan eşitsizliğin azalması ancak yerel-
den küresele demokrasinin hayat bulması 
ile mümkün olabilecek. Türkiye için de aynı 
durum geçerli. Belediyeler halkın ilk temas 
ettiği kurumdur. Merkezi hükümetler, yerel 
yönetimleri dinlemeli, daha çok alan açma-
lıdır. Çünkü merkezi hükümetler tek başla-
rına her problemi çözemezler. 2,5 senedir 
ortak akıl diye çağrıda bulunuyoruz. Ortak 
akıl olmadan doğru adımları atamayız. 

Ülkemizde bir adaletsizlik gerçeği var. Bu 
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dönemde devlet-vatandaş arasındaki iliş-
kilerdeki yerel yönetimlerin önemini bir kez 
daha görüyoruz. İyi bir sosyal belediyecilik 
anlayışının kentte yüzleri güldürebileceği-
ni ispat ettik. Bugün, bu kentin üniversiteli 
gençleri belediyenin ruhsatlı yurtlarında 
konaklayabiliyor, belediyenin eğitim deste-
ğinden faydalanabiliyor. Küçük çocukların 
süt ihtiyaçları belediye tarafından karışla-
nabiliyor. Aileler, belediyenin kreşlerine ço-
cuklarını teslim edebiliyor.

Bu adaletsizlik pandeminin en ağır yaşan-
dığı dönemde kendini daha çok gösterdi. 
Kovid-19 vakalarının yüzde 60’ından daha 
fazlasının görüldüğü ilk dönemde, tüm 
belediye imkanlarımızı, 16 milyon için kul-
landık. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ko-
naklama imkanı, çiftçilikle ilgilenen vatan-
daşlara tohum desteği sağladık. 860 bin 
aileye nakit desteği, 560 bine aşkın gıda 
paketi desteğinde bulunduk. Bir de tüm 
dünyada ilgiyle takip edilen ve ödüller alan 
“Askıda Fatura” gibi bir iyilik hareketini 
başlattık. 

Dediğiniz gibi, ülkemizde özellikle CHP’li 
belediyelerin hizmetlerine yönelik engelle-
melerle ne yazık ki karşılaşıyoruz. Siyasi çı-
karlar nedeniyle merkezi hükümet tarafın-
dan CHP’li belediyeler iş yaptırmama gibi 
bir çaba ile karşı karşıyayız. Bu çok üzücü…
Ben ve ekibim 2.5 senede nelerle karşı-
laştık… İBB’ye ait mülkler elimizden alındı, 
hakkımda akla mantığı sığmayan neden-
lerle soruşturma açma girişimleri oldu. Bu 
kentin daha iyi ulaşıma kavuşmasına değil 
bir avuç insandan oluşan çıkar lobilerine 
hizmet edenleri görüyoruz. 9 kez yeni tak-
si projemiz iptal edildi. Filomuza kazandı-
racağımız yeni otobüsler için gereken imza 
hala Ankara’da bekliyor. 

Onlar bu “halktan kopuk” duruşlarına, önü-
müze engeller koymaya devam ettikçe ben 
ve ekibim çözüm bulmaya, üretmeye, hiz-
met etmeye devam edeceğiz. Halka hiz-
met yolunda önümüze çıkarılan engellere 
aşıyoruz, aşacağız.  
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y_buyukersen
baskan@eskisehir.bel.tr

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yılmaz Büyükerşen yazdı:

Büyükşehir Belediyelerinin Yerel 
Yönetim Sistemine Ait Yapısal Sorunları 
ve Çözüm Önerileri
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A) Belediye Meclis Yapısı:

Yüksek malumları olduğu üzere, mevcut 
yerel yönetim sistemimiz liyakate dayalı 
hiyerarşik iki kademeden oluşmaktadır.
Şöyle ki, ilçe belediyesi yalnızca kendi 
hakimiyet alanındaki halkın ihtiyacı olan 
hizmetleri yürütmekte iken, büyükşehir 
belediyesi il hudutları içerisinde    (ilçeler 
de dahil) bütün il halkının ortak hizmet-
lerinin tamamından sorumludur. Örneğin: 
üst ölçekli bütün planların yapımı, su, yol, 
kanalizasyon, ulaşım, toplu taşıma, arıtma 
tesisinden, çöp bertaraf etme tesislerin-
den, bütün il halkına hizmet edecek yeşil 
alanlardan, kent içi trafik düzenlemele-
rinden, şehir halkının kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerinden, kırsal kesimdeki tüm köy 
(şimdi mahalle), belde ve ilçelerin tarım ve 
hayvancılık hizmetlerinin geliştirilmesi bü-
yükşehir belediyelerine görev olarak veril-
miştir.

Hal böyle iken, Özal Hükümeti döneminde 
tasarısı Bedrettin Dalan’a hazırlatılan Bü-
yükşehir Belediyesi Kanunu, eskiden oldu-
ğu gibi, genel yönetim sistemindeki ‘Millet 
Meclisi’ ve ‘Senato’ modeli benzeri bir ya-
sal yapıyla belirlenmiştir. Bunun sonucun-
da ortaya çıkan iki meclisli ve iki kademeli 
sistemde üst karar organı olarak Büyükşe-
hir Belediye meclisi, onun altında ise ilçele-
rin belediye meclisleri yer almıştır. 
Böylece ortaya çıkan yerel yönetim siste-
mi iki kademeli, hiyerarşik bir yapı oluştur-
muştur. Hiyerarşide ‘Büyükşehir Belediye-
si’ üst organ, ‘İlçe Belediyesi’ ise alt organ 
olarak yer almaktadır.

İlçe belediyeleri, mahallelerden oluşan yer-
leşim alanlarının sınırları içindeki halkın 
mahalli ihtiyaçlarını yerinden yönetimle 
karşılarken, ‘Büyükşehir Belediyesi’ il hu-
dutları içindeki tüm yerleşim yerlerinde ya-
şayan halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını, 
ortak faydalarını da göz önüne alarak, üst 
ölçekli planları yapar ve bütçelendirir.

1) Bu sisteme göre, ilçe belediyelerinin büt-
çeleri ve yalnızca 1/1000 ölçekli uygulama 
planları kendi meclislerinde karara bağlan-
makla beraber, sevk edildikleri Büyükşehir 
Belediye Meclisinden ‘kabul’ oyuyla geç-
meksizin yürürlüğe girememektedir. Bu 

doğru bir uygulamadır. Çünkü bir şehrin 
ahenkli ve uyumlu bir büyüme gösterebil-
mesi için her ilçede temel ilke ve esasların  
farklı şekilde uygulanmalarına müsaade 
edilmemesi gerekir. Bu nedenle ilçe meclis 
kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisin-
de incelenip, olumsuzlukları varsa düzelti-
lip onaylanması icap eder. Büyükşehir Be-
lediye Meclisi karar alırken, farklı ilçelerin 
farklı ihtiyaçlarını şehrin toplam faydasıyla 
tamamlayıcı bütünleştirici bir rol oynar. Alt 
belediyelerde alınabilecek hatalı kararları 
düzeltir ve regüle eder. Üst ölçekli planla-
rın yapımında da bu amaç vardır. Onun için 
üst ölçekli planlar Büyükşehir Belediyesin-
ce hazırlanıp yine kendi meclisinde kabul 
edilerek yürürlüğe girer.

İşte bu iki kademeli hiyerarşik ve liyaka-
te dayalı yapısı ile yerel yönetimleri ortak 
özellik ve faydada birleştirici bir sistem 
kurulması amaçlanmıştır. Ama ne yazık ki 
bu sistem sağlıklı olarak işlememektedir.  
Çünkü seçmenler ilçelerde (kırsal kesim 
dahil) ilçe belediye başkanını, ilçe belediye 
meclisini birde yalnızca Büyükşehir Beledi-
ye başkanını seçmekte ve fakat uygulama-
da Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri için 
oy vermemektedirler. Böylece Büyükşehir 
belediyesinde seçilmiş tek unsur başkan-
dan ibaret kalmaktadır. Çünkü Büyükşehir 
Belediye Meclisini de alt belediye başkan-
ları ile meclis üyeleri oluşturmaktadır. Bu 
çelişik durumun getirdiği sorunlar sürekli 
karşılaşılan problemlerin ana nedenidir.

2) Öte yandan belediye meclislerinin aldığı 
kararlar Büyükşehir Belediye Meclisinden 
geçmedikçe yürürlüğe girememektedir. 
Yasa bu kararların üst kademe olan Büyük-
şehir Belediye Meclisinden geçmesini ön-
görmektedir. Oysa büyükşehir meclisinin, 
alt kademedeki ilçe belediye başkanları ve 
meclis üyelerinden oluşturulması, sistemin 
mantığı ile garip bir tezat teşkil etmekte-
dir. Bunun sakıncaları oldukça büyüktür. 
Örneğin, nazım imar planları büyükşehir 
meclisinden geçerken, meclisi oluşturan 
çeşitli partilerden ilçe belediye başkanla-
rı ve meclis üyeleri, kendileriyle ilgili ko-
nularda, karşılıklı tavizlerle hazırladıkları 
önergelere (anlaşmalı) oy vermeleri nede-
niyle (–Sen benim değişiklik önergeme oy 
ver ben de seninkine…) değiştirdikleri imar 
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planlarını çağdaş uygarlığın gereklerinden 
ve plan ilkelerinden uzaklaştırdıkları bili-
nen bir gerçektir.

3) Mevcut sistemde bir başka garip çelişki 
de, ilçe ve büyükşehir meclis üyeliklerin-
den birinin istifa veya ölümüyle boşalması 
durumunda yerine gelecek yedeklerle il-
gilidir. 2972 Sayılı Kanunun 24.maddesine 
göre, ilçe belediye meclisinden bir üye is-
tifa ettiğinde, Seçim Kurulunca, o üyenin 
yerine aynı partiden yedek sırasındaki bir 
üye gönderilmektedir. Bu normaldir ve 
doğrudur. Ancak aynı durum Büyükşehir 
Belediyesinde böyle değildir. 

Büyükşehir belediye meclisinden istifa 
veya ölüm ile ayrılan üyenin yerine, seçim 
kurulu, sıra esasına göre, ayrılanın parti-
sinden olmayan bir başka partinin yedek 
üyesini asil üye olarak belirleyebilmektedir. 
Bu da son derece yanlış ve adaletsiz bir 
uygulama olup, boşalan Büyükşehir Bele-
diye Meclisi üyesinin yerine yine o partinin 
yedek üyesinin gelmesi (seçmen iradesini 
göstermesi bakımından) gerekmektedir.

4) Temsilde adalet ilkesi gereği, ilçelerden 
büyükşehire gelen belediye meclis üye sa-
yısı o ilçenin nüfusu ile doğru orantılı ol-
malıdır. Oysa mevcut uygulamada, tem-
silde adalet söz konusu değildir. Örneğin 
Eskişehir’de 700.000 nüfuslu Odunpazarı 
ve Tepebaşı Merkez ilçeleri büyükşehir be-
lediye meclisine 16 üye göndermekte ve 
toplam nüfusları yaklaşık 90.000 civarında 
olan kırsaldaki diğer on iki ilçe ise 29 üye 
göndermektedir. Bu durum, nüfusa göre 
temsilde adaletsiz sonuçlar doğurduğu 
gibi, demokrasiye de aykırıdır.

Sonuç

Sıralanan bu nedenlerle Türkiye’de modern 
ve çağdaş şehirlerin gerçekleştirilebilmesi 
ile yerel yönetimlerde gerçek demokrasiye 
ulaşılabilmesi için mevcut iki kademeli (alt-
üst) meclis sisteminin düzgün işleyebilme-
si gerekmektedir. Bunun için tek çözüm 
yerel seçimlerde bütün şehir seçmenleri 
tarafından büyükşehir belediyesi başka-
nı ile birlikte, büyükşehir belediye meclisi 
üyelerinin de ayrıca seçimi yapılmalıdır. 
Hatta (senatolardaki benzeri gibi) Büyük-

şehir Belediye Meclisinde sanayi, ticaret, 
turizm, mimar, mühendis, planlamacı oda-
ları, işçi konfederasyonu, doktorlar birli-
ği ve kent konseylerinin en üst organları 
tarafından belirlenmiş (parti listelerinden 
aday gösterilmeyen) birer kontenjan üyesi 
bulunmalıdır.

Hiç kuşku yok ki, büyükşehir belediye 
meclisine (kendileri ile ilgili ortak kararlar 
alınacağı için) ilçe belediye başkanları ile 
birer meclis üyesi de katılmalıdır.

B) Mali Konular ve Gelirler

6360 sayılı Yasa ile görev alanı il mülki 
sınırlarına genişleyen büyükşehir beledi-
yelerinin, görev ve yetkileri olağanüstü 
artmasına rağmen, gelirlerinde aynı oran-
da bir artış olmamıştır. Belediyelere gelir 
yaratmak için vatandaşa yeni vergiler ve 
mesuliyetler yüklenmesine, prensipte karşı 
olmamıza rağmen, aşağıda yazılı hususlara 
dikkat çekmek isteriz.

1) Belediye gelirleri, genel bütçe vergi ge-
lirleri tahsilatlarından alınan paylar ve öz 
gelirlerden oluşmaktadır. Genel bütçeden 
alınan payların dağıtımı, 5779 sayılı İl Özel 
İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Ka-
nuna göre yapılmaktadır. Payların dağılımı 
adaletsizdir. Bu konunun ivedilikle düzen-
lenmesi gerekmektedir.

2) Belediyelerin kamuya olan borçları, 
genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları 
paylardan kesilmektedir. Son aylarda, Be-
lediyelerimize gelen paylardan yapılan ke-
sintiler, mali yapımızı son derece olumsuz 
etkilemektedir. Geçici bir düzenleme ile 
belediyelerin kamuya olan borçları bir de-
falığına affedilmeli ya da en azından faizsiz 
bir şekilde yapılandırılmalı ve kaynaktan 
kesme uygulamasına son verilmelidir.

3) Belediyelerce 2464 sayılı kanunun 
34.maddesine göre alınan elektrik ve ha-
vagazı vergisinin, elektrik ve doğalgaz 
vergisi olarak düzenlenmesi gerekmekte-
dir. Çünkü günümüzde havagazı kullanımı 
sona ermiş olup bunun yerini doğalgaz al-
mıştır.
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4) Belediyelerce, 2464 sayılı kanunun 29 
ve 32. Maddelerine göre; telefon, data, te-
leks ve faks ücretleri üzerinden alınan ha-
berleşme vergisine, internet ve cep telefo-
nu ücretlerinden alınacak vergiler de dahil 
edilmelidir.

5) Özellikle turistik şehirlerde, konaklama 
tesisleri nedeniyle, alt yapı, yol, su, kana-
lizasyon, ulaşım gibi hizmetlerden dolayı 
belediye harcamaları artmaktadır. Bu se-
beple, gelişmiş Avrupa ülkelerinde oldu-
ğu gibi, konaklama bedeli üzerinden kent 
vergisi veya konaklama vergisi gibi bele-
diyelere yeni kaynak oluşturacak vergiler 
alınmalıdır. Şerefiye vergisi yeniden konul-
malıdır.

6) Toplu taşımada kullanılan akaryakıttan 
alınan %18 olan KDV oranının kaldırılması 
ya da düşürülmesinin yararlı olacağı dü-
şüncesindeyiz. Büyükşehir belediyelerinin 
en büyük gider kalemlerinden birini top-
lu taşıma oluşturmaktadır. Özellikle 6360 
sayılı yasa ile ilçe toplu ulaşımları da ekle-
nince, katlanması zor bir yükle karşı karşı-
yayız.

7) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
beyan esasıyla ilgili 14. Maddesinin 6. Fık-
rasında ‘Mükellefin bağlı olduğu vergi da-
iresi, kurumun kanuni veya iş merkezinin 
bulunduğu yerin vergi dairesidir.’ hükmü 
yer almaktadır.

Bu maddeye istinaden örneğin, Buzdolabı 
üreten Koç Holding’in Arçelik fabrikası; İs-
tanbul, Ankara ve Eskişehir’deki tesislerin-
de üretim yapılmasına karşın, işyeri mer-
kezi İstanbul’da olduğu için Eskişehir’den 
elde ettiği katma değerin, ticari kazanç pa-
yına düşen kurumlar vergisini de kurumun 
bağlı olduğu vergi dairesi itibariyle İstan-
bul’da ödemektedir.

Kurumlar vergisine tabi gelirlerin, elde 
edildikleri şehirde, yararlandıkları Bele-
diye hizmetlerine karşılık, ödenmesi ge-
reken payın önemli bir kısmı bir havuzda 
toplanıp daha sonra belediyeler arasında 
nüfuslarına göre dağıtılmakta, bundan da 
İstanbul, Ankara ve İzmir haksız olarak ya-
rarlanmaktadır. Böylece hak edilen gelir-
lerin dağılımında adaletsizlik olmaktadır. 
‘Vergi Adaleti’ kadar verginin dağılımında 
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da adaletsizlik yaratılmaktadır. Bu durum 
Melih GÖKÇEK’in Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olarak TBMM’de kanunlar çı-
karken yaptığı müdahaleler sonucu ortaya 
çıkmış ve durum bir türlü düzeltilememiş-
tir.

Aynı kanunun 7.Fıkrasında ‘Maliye Bakan-
lığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi da-
irelerini, kanuni veya iş merkezlerine bak-
maksızın belirlemeye yetkilidir.’ hükmü 
mevcuttur. Bu madde hükmünün Maliye 
Bakanı’nca uygulanması bile adaletsizliği 
ortadan kaldırabilecektir.

8) Yakın zamana kadar kolayca ödeyebil-
diğimiz dış kredi anapara ve faiz borçları-
mızı, son zamanda meydana gelen döviz 
artışlarından dolayı ödemede zorluk çek-
mekteyiz. Dövizdeki kur farkının getirdiği 
artışın hükümetçe üstlenilmesi zaruri hale 
gelmiştir. 

C) Görev ve Yetki

1) Şehir içi trafik hizmetleri, Belediye Ka-
nunu ile belediyelerin görevi olarak düzen-

lenmiş olmasına rağmen Emniyet ve Kara-
yolları ile yetki karmaşası yaşanmaktadır. 
Şehir içi trafik hizmetlerinin altyapısını 
oluşturmak belediyelere verilmişken, yö-
netimi ve denetimi (diğer bir deyişle yaptı-
rım gücü) verilmemiştir. Örneğin yaptırım 
gücü Trafik Polisindedir. Tüm bu hizmetle-
rin bir bütün olarak görülmesi ve sistemi 
kurma, işletme, denetleme, gerektiğinde 
ceza kesme yetkileri tek elde toplanmalı, 
bu yetkiler belediyelere verilmelidir.

2) ‘Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Ber-
taraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetme-
lik’ hükümlerine göre; atık ücretinin su ve 
kanalizasyon idareleri tarafından su fatura-
sı üzerinden tahsili öngörülmektedir. Su ve 
Kanalizasyon idarelerinin görevi olmayan 
ve büyük oranda ilçe belediyeleri için ya-
pacağı tahsilat, toplam fatura bedeli için-
de yer alacak ve su bedeli artışı gibi algı-
lanacaktır. Böyle bir uygulama, vatandaşta 
‘suyu daha pahalı alıyorum’ düşüncesine 
yol açacaktır. Yönetmeliğin uygulanması 
bu sorunlar nedeniyle 2011 yılından beri 
ertelenmektedir. Bu nedenle, ilçe bele-
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diyeleri bu alacaklarını emlak vergileri ile 
beraber tahsil etmelidir. Büyükşehir Bele-
diyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, bu 
vergilerin tahsilinde tahsildar olarak kulla-
nılmamalıdır.

3) İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilen 
otopark ücretlerinin, 5216 sayılı Kanunun 
27. Maddesine göre belirlenen sürede bü-
yükşehir belediyesi hesabına aktarılması 
gerekmektedir. Bu madde uygulamada 
pek çok zorluğa yol açmaktadır. Örneğin 
ilçe belediyesinin hesabında haciz bulun-
duğunda, haciz veya tedbir kalkmadan 
paranın transferi sağlanamamaktadır. Bu 
nedenle, otopark ile ilgili ücretin ilgilisi ta-
rafından doğrudan büyükşehir belediyesi-
ne yatırmasını sağlayacak hukuki düzenle-
me yapılmalıdır.

D) İmar ve Kentsel Dönüşüm 
Konuları

Küreselleşmeyle birlikte hızlanan kentleş-
me olgusu, günümüzde, kent yönetimlerini 
giderek büyüyen sıkıntılar ile karşı karşıya 
bırakmaktadır. Bir taraftan mevcut hizmet-
ler iyileştirilip il bütününde sunulmaya ça-
lışılırken, diğer taraftan giderek artan ve 
çeşitlenen hizmet taleplerine, maalesef gi-
derek azalan kaynaklarla, cevap verilmeye 
çalışılmaktadır.

Yerel yönetimlerin, yerelin sorunlarını, ta-
leplerini, ihtiyaçlarını en yakından bilen 
olduğu şiar edinilerek yapılacak her türlü 
uygulama, yerelin kimliğini koruyarak ge-
lişmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen 
plan yapmak, ruhsat vermek ve benzeri 
imar uygulamaları ilgili belediyelerin görü-
şü alınmadan yapılmakta ve plan bütünlü-
ğünü bozmaktadır. Bakanlıkların bu yetki-
leri kaldırılmalı veya sınırlandırılmalıdır. Her 
ölçekte plan yapma yetkisi münhasıran ye-
rel yönetimlere, belediyelere bırakılmalıdır.

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
ile 5393 sayılı Belediye Kanununa ilişkin 
yeni düzenlemelerin yapılması; sonrasında 
ise uygulama yönetmeliklerinin hazırlan-

masının Belediye Meclislerine bırakılması 
büyük önem arz etmektedir.

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (tip yö-
netmelik) doğrultusunda şehirlerin kendi 
hazırladıkları imar yönetmeliklerinin yürür-
lüğe girmesi yerelin şehir kimliğini ortaya 
koyması açısından önemlidir.

• 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi kapsa-
mındaki kentsel dönüşüm ve gelişme pro-
jeleri için uzlaşmaya dayalı imar uygulama 
yönetmeliği çıkarılmalı; bu alanlarda yürü-
tülen bürokratik işlemleri (tapu işlemleri, 
tebligat, kamulaştırma vb.) azaltacak dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Ko-
ruma Kanunu ve alt mevzuatları arasındaki 
çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekmek-
tedir.

• KUDEB Yönetmeliğinin büyükşehir bele-
diyeleri yetki ve sorumlulukları dahilinde 
güncellenmesi gerekmektedir.

• Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması-
na Ait Katkı Payı dağılımları valilikler tara-
fından yürütülen bir işlem olup kamu ku-
rumları arasında adil 
olarak paylaştırılmamaktadır. Kültür varlık-
larının korunmasına ve yaşatılmasına yö-
nelik en büyük yatırımları yapan büyükşe-
hir belediyeleri kaynak sıkıntısı yaşamakta 
olup, katkı paylarına dair adil paylaşımın 
zorunlu olacağı yasal bir düzenleme veya 
Katkı Payının dağıtılması görevinin büyük-
şehir belediyelerine devir işlemi yapılmalı-
dır.

E) Diğer Sorunlar

1) 2464 sayılı kanunun 86.maddesine göre; 
yol harcamalarına katılma payının alınması 
meclis kararına bağlanmıştır. Bu düzenle-
me, vergide kanunilik ilkesine aykırı olup 
belediyeler arası keyfi ve farklı uygulama-
lara yol açabilmektedir. Bu düzenleme kal-
dırılarak belediye meclislerine bu konuda 
herhangi bir yetki verilmemeli, yol harca-
malarına katılım payının belediyelerce alın-
ması kanunla zorunlu hale getirilmelidir.
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2) Toplu ulaşımda 65 yaş ve üzeri vatan-
daşların ulaşım hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanması, toplu ulaşım araçlarındaki 
doluluğu artırmakta ve özellikle işe-okula 
gidiş ve dönüş saatlerinde araçlarda büyük 
sıkışıklıklar yaratmaktadır. Bu sebeple üc-
retsiz yararlanma hakkı, doluluğun nispe-
ten az olduğu örneğin 10.00-16:00 saatleri 
gibi belli saatlere özgülenmeli ya da günde 
ancak iki defa kullanım gibi kısıtlanmalıdır. 
Bunun mümkün olmaması halinde, beledi-
yelerin ücretsiz toplu taşımadan kaynaklı 
maddi zararlarının, aynen özel halk oto-
büslerinde olduğu gibi, bakanlık tarafın-

dan finanse edilmesi gerekmektedir.

3) Pazarlık usulünün düzenlendiği 2886 
sayılı kanunun 51/g maddesinin belediye 
taşınmazlarında uygulanmayacağına iliş-
kin Sayıştay ve Danıştay kararları bulun-
maktadır. 2886 sayılı kanun kapsamında 
olan belediye taşınmazlarında bu usulün 
uygulanamayışı büyük sorunlara sebebi-
yet vermektedir. Bu nedenle anılan kanu-
nun 51/g maddesinin belediyelerde de uy-
gulanmasını sağlayacak yasal düzenleme 
yapılmalıdır.
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4)  Büyükşehir belediyelerinde, ilçe bele-
diyelerinde olduğu gibi meclis üyesi baş-
kan yardımcısı atama yetkisi verilmemiştir. 
Genel Sekreter ve yardımcıları kurum içi 
bürokrasiyi yönetmektedir. Bu nedenle bü-
yükşehir belediye başkanına meclis üyeleri 
içinden en az üç tane başkan yardımcısı 
atama yetkisi verilmelidir.

5) Belediye Kanununun 70. Maddesi, bele-
diyelerin görev ve hizmet alanlarında şir-
ket kurabileceklerini düzenlemiştir. Büyük-
şehir Belediye Kanununun 26. Maddesinde 
ise hafriyat sahası, toplu ulaşım hizmetleri, 

sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bah-
çelerinin işletmesini ihale mevzuatına tabi 
olmaksızın meclis kararıyla belediye şir-
ketlerine devredebileceği düzenlenmiştir. 
İki madde birbiriyle çelişmektedir. Beledi-
ye hizmet ve görevine giren tüm alanlar-
da şirket kurulabilmesi olanaklı olduğuna 
göre, belediye şirketlerinin tümü 26. Mad-
dede tanınan imkandan, sınırlama olmaksı-
zın yararlanabilmelidir.

Sayın Yunus EMRE ve “İkinci Yüzyıl Dergi-
si” ekibine, saygılarımla.
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İkinci Yüzyıl Yayın Kurulu sordu,
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
Özlem Çerçioğlu yanıtladı:

Aydın Örneğinde Yerel Kalkınma

@ozlem_cercioglu
ozlemcercioglu@ozlemcercioglu.com@ozlemcercioglu.com
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1- Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kır-
sal kalkınma alanında hangi adımları atı-
yorsunuz?

Kırsalda kalkınmayla ilgili sayabileceğimiz 
onlarca projemiz halen faal olarak işlerken, 
yeni projelerimizi de olgunlaştıkça devreye 
alıyoruz. Tek tek bu projeleri saymaktansa 
bu projelerin arkasındaki bakış açısını, işin 
felsefesini paylaşmanın daha yerinde ola-
cağını düşünüyorum: Bizler kalkınmanın 
yerelden başlaması gerektiğine inanıyoruz; 
temel çıkış noktamız bu. Aydın Büyükşehir 
Belediyesi kalkınma uygulamalarında kır-
sal kalkınma modelini her zaman referans 
olarak almaktadır. Diyebiliriz ki bizler de 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuri-
yetin kuruluş aşamasında hayata geçirdiği 
projelerin peşinden gidiyoruz. 

Örneğin deneme üretimleri yapıp, eğitimler 
vereceğimiz Aydın Çiftçi Merkezi, Aydınlı 
çiftçilerimize yol gösterecek. Çiftçilerimiz 
üretmek istedikleri ürünlerle ilgili bilgileri 
burada alıp isterse üretime geçecek. İklim 
koşullarına bağlı olarak değişen üretim sü-
reci, çiftçi merkezinde bilimsel verilerle ele 
alınıp çiftçimize aktarılacak. Tüm ovamızı 
ilgilendiren su kullanımı konusunda bilinç-
lendirici, tohum ve ilaç kullanımı konusun-
da da yine yol gösterici olacağız. Üretim 
süreci sonrasındaki pazarlama ve katma 
değer kazandırma konularında konusunda 
uzman kişiler çiftçimize sunumlar yapacak. 
Çiftçilerimizin de deneyim ve bilgi birikimi 
ile katkı sunacağı bu Merkez ile fark yara-
tan işlere imza atacağız.

Ayrıca bu merkezde Aydın tarımını daha 
da ileriye taşıyabilmek için alternatif tarım 
ürünleri denemeleri yapıyoruz. Yetiştirdi-
ğimiz ürünleri yaygınlaştırmak için üret-
tiğimiz fideleri ve tohumları çiftçilerimize 
hibe ediyoruz aynı zamanda elde ettiğimiz 
ürünleri Halk Ege Et marketlerinde vatan-
daşlarımızla buluşturuyoruz.

Bunların yanında projelerimizde destekle-

diğimiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyo-
ruz. Örneğin Aile Tipi Koyunculuk Proje-
mizde koyunlarımızı kendimiz üretiyoruz. 
Bu koyunları çiftçilerimize, özellikle de 
kadınlarımıza hibe ettikten sonra doğa-
cak kuzulara Halk Ege Et üzerinden alım 
garantisi veriyoruz, ödemeyi de değerinde 
ve peşin yapıyoruz. Böylelikle vatandaşı-
mız hayvanının ederini alabiliyor.

Üreticilerin önemli girdi maliyetlerinden 
biri olan yem konusunda önemli bir atılım 
yaparak; süt, besi ve arpa yemi konusun-
da destek oluyoruz. Üreticimizin kaliteli ve 
ekonomik yem ihtiyacının bu şekilde kar-
şılayabiliyoruz. Altyapısı güçlü bir sistem 
olan Halk Ege Et ile birlikte işleyen bu sü-
reçten hayvancılık yapanlar oldukça mem-
nunlar. 

2- Kırsal bölgeler üzerine tarımı, hayvan-
cılığı desteklemek gibi politikalar nasıl 
doğdu? Hangi talepler ve ihtiyaçlar böyle 
bir gelişmenin önünü açtı?

Günümüzde diğer tarım bölgelerimizde ol-
duğu gibi Aydın’da da coğrafi ve demog-
rafik koşullar bir yandan tarım yapılabilen 
alanları daraltırken, diğer yandan tarımsal 
işletme arazilerini de gittikçe küçültmekte-
dir. Bütün bunların üzerine iklim şartları ve 
dayanılmaz bir hal olan girdi maliyetleri de 
eklendiğinde ortaya tarımla geçinen çift-
çi vatandaşlarımızın bireysel olarak başa 
çıkamayacakları bir manzara çıkmaktadır. 
Bunun sonuçlarını güzel ülkemizin tarımsal 
ürünlerde gittikçe kendine yetemeyen, dı-
şarıya bağımlı bir ülke haline gelmesinden 
görüyoruz. 

Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol 
göstericiliğinden feyz alıp özellikle kırsal-
daki kalkınma projelerinde onun ilerici ba-
kış açısını uygulamaya gayret ediyoruz. 
Aydın’ın bir tarım ve hayvancılık kenti ol-
duğundan yola çıkarsak vatandaşlarımızın 
yaptıkları faaliyetlerden maksimum fayda-
yı almalarını tabii ki çok isteriz. Bunun için 

Kırsal Kalkınma, Üretim, 
Kooperatifçilik



26    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

de hem modern üretim yöntemlerini kul-
lanmalarını hem de katma değeri yüksek 
ürünlere yönelmelerini isteriz. Bütün bu 
gayelerimizi yan yana koyduğumuzdaysa 
vatandaşlarımızın tek tek güçlerinin yete-
meyeceği konularda örgütlenmesini sağ-
lamanın, onlara yol gösterici olmanın ve 
onların yollarını açmanın en doğrusu oldu-
ğuna karar verdik. Bunun için gerektiğinde 
sisteme girdi sağlayıcısı olarak, tedarikçi 
olarak, ürün alıcısı olarak veya yeni pazar 
ve pazarlama alanları yaratarak müdahale 
ettik. 

Üreticimizin refah seviyesinin artması, üre-
time katılmayan ailelerin üretime katılma-
ları, Ata Tohumları gibi yerel değerlerimi-
zin gelecek nesillere aktarılabilmesi gibi 
birçok motivasyon unsurumuz bizleri kır-
sal kalkınma alanında yeni projeler üretme 
noktasında hep cesaretlendirmiştir.

3- Kooperatifçilik alanında neler yaptınız,
Aydın’da kooperatifçilik alanında yaptığı-
nız uygulamaları özetleyebilir misiniz?
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Biz yaşamın tüm alanlarında örgütlü bir 
toplumun medeniyet ve kalkınma için çok 
önemli olduğuna inanıyoruz. 

Bu inancımızın kırsal kalkınma alanında an-
cak kooperatifleşmenin yaygınlaşmasıyla 
hayat geçeceğini düşünüyoruz. Böylelikle 
hem üretim hem de tüketim kanalındaki 
örgütlenme sonucunda üretici emeğinin 
karşılığını tam olarak alırken, tüketici de 
sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabile-
cektir. Böylelikle kazanan ve kalkınan ülke-
miz olacaktır. 

Öncelikle belirtmem gerekir ki, Aydın Bü-
yükşehir Belediyesi’nin uzun zamandır 
kooperatifçilik birimi bulunmakta ve faal 
olarak vatandaşlarımız için çalışmaktadır. 
Vatandaşlarımızın bir araya gelerek koo-
peratifleşmeye karar verdikleri andan iti-
baren onların alacak oldukları yolda her 
zaman yanlarındayız. Özellikle kadınlarımı-
zın üretmelerini ve ürettiklerini kooperatif 
çatısı altında değerlendirmelerini önemsi-
yoruz. Çoğu zaman vatandaşlarımıza koo-
peratifleşmeleri için de bizler önayak olu-
yoruz.
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Örneğin, sütünü uygun koşullarda saklama 
imkanı olmadığı için süt işleyen büyük fir-
maların bölgemizdeki süt toplayıcıları kar-
şısında pazarlık gücü olmayan üreticileri-
miz için, varsa o bölgedeki kooperatife süt 
soğutma tankları hibe ediyoruz, kooperatif 
yoksa da kurulmasına önayak oluyoruz. 
Böylelikle kooperatif üyesi olan çiftçileri-
miz hem satıcılar karşısında pazarlık gücü-
ne kavuşuyor, hem de kooperatifleşmenin 
gücünü görüyor. Diğer taraftan canlı hay-
van hibe ettiğimiz çiftçilerimizin ve piya-
sanın çok altında yem desteği verdiğimiz, 

çiftçilerimizin ürettikleri hayvanları koope-
ratifler üzerinden değerinde alıyoruz ve 
Halk Ege Et tesislerimizde işliyoruz. Ara-
cıları ortadan kaldırdığımız için çok uygun 
fiyata mal ettiğimiz etleri piyasanın çok al-
tında fiyatlarla Halk Ege Et marketlerimiz-
de halkımıza sunuyoruz. Böylelikle hem 
alın terinin karşılığını alan çiftçimiz hem 
de uygun fiyatlarla sağlıklı ürünlere ulaşan 
vatandaşlarımız kooperatifleşmenin sağ-
ladığı kazancı gözleri ile görüp yaşayarak 
deneyimleyebiliyorlar.  
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Bunlar gibi pek çok uygulama ile sisteme 
ve piyasa gerektiğinde alıcı, gerektiğinde 
tedarikçi ve gerektiğinde de pazar sağlayı-
cı ve satıcı olarak girerek vatandaşlarımıza 
işleyen bir kırsal kalkınma modeli sunuyo-
ruz. Bu durum özellikle çiftçi vatandaşları-
mız nezdinde kooperatifleşmeye olan ilgi, 
güven ve inancı günden güne arttırıyor. 
Kooperatifleşme, vatandaşlar tarafından 
gerek yerine getirilmesi gereken prose-
dürleri, gerek sürecin karmaşıklığı gerekse 
de piyasanın veya satış kanallarının tam 
olarak araştırılmamasından kaynaklı olarak 
bilinmezlerle dolu bir yol olarak görülüyor. 
Bizler de en başından itibaren vatandaş-
larımızın yanında yer alıp verdiğimiz eği-
timlerimizle onların işlerini kolaylaştırıp bu 
bilinmezleri ortadan kaldırıyoruz. Bu nok-
tada yeni satış kanallarının, yeni pazarların 
bulunması üreticiler ve kooperatifler için 
en büyük sorun olarak öne çıkıyor. Bunun 
için de kendi iştirakimiz olan Halk Ege Et 
marketlerinin raflarını onlara açarak yeni 
ve genişlemeye uygun bir pazar sunmuş 
oluyoruz.

Şimdiye kadar yüzlerce kadınımıza des-
tek olarak kooperatifleşmeleri konusunda 
onları cesaretlendirdik, açtığımız organik 
ürünler pazarları ile onlara yeni satış alan-
ları sağladık. Sattıkları ürünlerden elde et-
tikleri gelirlerle kızlarını okutan ekonomik 
söz sahipliği kazanan, yeri geldiğinde artık 
evini geçindiren kadınlarımızı bu konuda 
cesaretlendirmeye devam edeceğiz.

4- Kırsal alanda üretilen ürünlerin bir de 

pazara sunulması ve nihai tüketiciye ulaş-
ması boyutu var. Bu alanda Aydın’da ne 
durumdasınız? Tüketicilerden aldığınız 
geri dönüşleri özetleyebilir misiniz?

Az önce de ifade ettiğim gibi kooperatif-
ler başta olmak üzere küçük üreticilerin bir 
pazar sıkıntısı her zaman oluyor. Bunu ön-
gördüğümüz için de 2014 yılında 5 milyon 
liralık yatırımla modern hale getirdiğimiz 
Halk Ege Et’in marketlerine özel önem ver-
dik. Bugün Aydın ve İzmir’deki 14 marke-
timizde tüketicilere hem güvenilir, kaliteli, 
hijyenik, ekonomik et ile et ürünlerini sunu-
yoruz hem de Aydınımızın ve Türkiye’nin 
dört bir yanındaki kooperatiflerin ürün-
lerini... Büyüme planlarımız çerçevesinde 
bu sayıyı daha da artırarak öncelikli olarak 
Halk Ege Et’i bir bölgesel marka haline ge-
tirmek istiyoruz. Halk Ege Et fabrikamızın 
kapasitesini artırmak için de yeni bir yatır-
ma daha imza atıyoruz. Bu kapasite artı-
şı ile hem istihdam sağlayacağız hem de 
hayvancılık yapan üreticimiz için yeni bir 
ekonomik döngü sağlayacağız.

Tüketicilerin en güzel geri dönüşünün alış-
veriş yapmaya tekrar gelmesinin olduğunu 
düşünüyoruz. Hepimiz biliriz ki bir tüke-
tici alışveriş yaptığı yere bir kez daha, bir 
kez daha gidiyorsa, bunun anlamı oradan 
memnun kalmış olduğudur. Vatandaşları-
mızın bu memnuniyetini sağlamayı sorum-
luluk olarak alıyoruz. Bizim de Aydın’da ve 
İzmir’de böylesi birçok müdavimimiz var. 
Tüketicilerimizin en güzel geri dönüşünün 
de bu olduğunu düşünüyoruz. 
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Temsili demokrasi bütün dünyada kriz 
içinde. Bazı ülkelerde otoriter rejimlere 
yol açtı. Macaristan, Polonya, Türkiye bu-
nun örnekleri. İşleyen bir demokrasiye sa-
hip ülkelerde de katılımın düşük olması, 
insanların sisteme yabancılaşması büyük 
bir endişe kaynağı. Bunun yanında temsili 
demokrasinin ekolojik, epidemik, göç gibi 
günümüzdeki küresel sorunlara çözüm 
bulmakta yetersiz kaldığı görüldü.

Temsili demokrasilerde, seçimle işbaşına 
gelen iktidarın çoğunlukta olduğu mec-
lisle, bu meclisten çıkan yürütmenin aynı 
partiden olması, dolayısıyla yasamanın 
yürütme üzerinde etkili bir denetiminin 
bulunmaması, öte yandan halkın temsilci-
leri olan milletvekillerinin seçildikten sonra 
kendilerini seçenlerden bağımsız hareket 
etmeleri ve bu nedenle halkın görüşlerinin, 
tercihlerinin parlamentoya yansımaması, 
seçmen iradesinin 4 yılda bir anımsanma-
sı, çoğunluğa sahip partinin azınlığı her 
türlü karar alma mekanizmalarının dışında 
bırakması, otokrat bir liderin bulunduğu 
ülkelerde parlamenter demokrasinin ko-
laylıkla otoriter bir rejime kaymasına yol 
açtı. Türkiye’de de AKP’nin demokrasiden 
uzaklaşarak otoriter bir rejime geçmesi, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden 
önce, parlamenter sistem çerçevesinde 
başladı.

Parlamenter demokrasinin günümüz ko-
şullarında yetersiz kalması,sorunlara çö-
züm bulamaması, halkın sisteme yabancı-
laşması, üstelik popülist-otoriter iktidarlara 
yol açması, “demokrasinin demokratikleş-
mesi” arayışlarını doğurdu. Artık, seçimle 

iş başına gelmek demokrasi için yeterli sa-
yılmıyor. Hatta liberal demokrasinin hukuk 
devleti,insan hakları,yargı bağımsızlığı gibi 
temel unsurlarının bulunması bile yeterli 
görülmüyor Bunların ötesinde demokrasi-
ye yeni bir kan verecek katılımcı demok-
rasi, müzakereci demokrasi gibi modeller 
üstünde duruluyor.

Bütün bu modellerin amacı, halkı siyasetin 
içine çekerek siyasetin alanını genişletmek, 
katılımı sağlamak, halkı siyasetin öznesi 
yapmak.

Türkiye’de de demokrasinin yeniden inşa-
sı sürecinde Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminden parlamenter sisteme geçiş 
demokrasi için  yeterli olmadığı gibi,gele-
cekte aynı deneyimin tekrarlanmaması için 
de yeterli güvenceye sahip değil. Otokratik 
eğilimli liderlerin siyasal ihtiraslarını frenle-
yecek yeni bir demokrasi anlayışı yerleştir-
meye gereksinim var. Katılımcı demokrasi 
bu nedenle önemli. 

Katılımcı demokraside, karar verme sü-
recinde insanlar, kendi yaşamlarını etkile-
yecek kararlar hakkında tartışır, öneriler 
yapar, karar verir ve uygularlar. Karar ver-
me sürecinin, temsilciler aracılığıyla değil, 
doğrudan yapılması sorunlara odaklanıl-
masını sağlar ve toplumdaki kutuplaşma-
yı ortadan kaldırır. Katılımcı demokrasinin 
parlamenter sistemle birlikte yürümesinde 
bir engel yok. İkisi birbiriyle çelişen değil, 
birbirlerini tamamlayan sistemler. “Güç-
lendirilmesi parlamenter sistem”den söz 
ederken parlamenter sistemin nasıl güç-
lendirileceği önemli. Parlamenter sistem 

Avrupa Yerel Yönetimler 
Şartı: Demokrasinin 
Demokratikleşmesi
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ancak aşağıdan yukarı, halkın öznesi oldu-
ğu bir demokrasinin inşasıyla güçlendirile-
bilir, mevcut aksaklıkları giderilebilir.

Böyle bir demokrasi için katılımcı demok-
rasinin kurumlarının kurulması ve yeni bir 
yurttaşlık anlayışının yerleştirilmesi önem-
li. Bu ise, yerelde gerçekleştirilebilir. O ne-
denle yerelde yeni bir örgütlenmeye gidil-
mesine gereksinim var. 

Böyle bir demokratik değişimde, Türki-
ye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı yeni bir önem ka-
zanmakta. Yerel Yönetimler Şartı ile üstlen-
diğimiz yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
koyduğumuz çekincelerin kaldırılması, Ek 
Protokol’e taraf olmamız, yerel demokra-
sinin güçlendirilmesinin, merkez-yerel ara-

sındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasının 
önemli bir adımını oluşturacak.

Avrupa Yerel Yönetimler Şartı, Avrupa Ko-
misyon Konseyi’nin bir organı olan Avrupa 
Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi’nin 
(CLRAE)’nın girişimleriyle yaşama geçiril-
di. Yerel Yönetimler Kongresi, Avrupa Kon-
seyi üyeleri devletin seçilmiş yerel yönetim 
temsilcilerinden oluşuyor. Seçimle işbaşına 
gelmek önemli. Seçilmiş yöneticiler yeri-
ne hükümet tarafından atanan kayyumlar 
Kongre’ye katılamazlar.

CLRAE’nin 1968’de Bakanlar Komitesi’ne 
önerdiği Yerel Özerklik İlkeleri Bildirisi, 
1985’te bir uluslararası sözleşmeye dönüş-
tü ve  CLRAE’nin Genel Kurul toplantısın-
da imzaya açıldı. Hazırlık görüşmelerindeki 

Rıza Türmen
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temel sorun, devletlerin değişik yerel yö-
netim sistemleri nedeniyle bağlayıcı bir 
uluslararası belgenin hazırlanmasındaki 
güçlüklerdi. Bu nedenle bağlayıcı olmayan, 
genel ilkeleri kapsayan bir belge üstünde 
duruldu. Ancak böyle bir anlaşmanın CL-
RAE’nin amacına hizmet etmeyeceği, yerel 
yönetimlere yeterli bir koruma getirmeye-
ceği göz önünde tutularak devlet bakımın-
dan bağlayıcı yükümlülükler içeren bir an-
laşma hazırlandı. Esneklik ise hükümlerin 
içeriğinde değil, taraf devletlere bazı mad-
deleri kabul etmemek gibi bir seçimlik hak 
vererek sağlandı. 

Şart’ın 12 maddesine göre, taraf devlet-
ler, yerel yönetimlere ilişkin ilkeleri içeren 
birinci bölümdeki 30 paragraftan 20’sini 
kabul etmek zorundalar. Bu 20 paragraf-
tan 10’u, bir listede yer alan paragraflardan 
oluşmalıdır. Türkiye Şart’ın 9 paragrafına 
çekince koymuştur.

Şartın amacı, yerel yönetimlerin haklarının 
belirlenmesi ve korunması bakımından Av-
rupa Standartlarını oluşturmak ve yurttaş-
ların kendi yaşamlarını ilgilendiren konu-
larda karar mekanizmalarına katılımlarını 
sağlamak.

Şartın giriş bölümünde yerel yönetimlerin 
demokratik rejimlerin temel direği olduğu 
belirtilir. 

3. maddesinde, yerel yönetimlerin kendi 
zorunlulukları altındaki kamusal işlemi yü-
rütme hakkına sahip oldukları ve haklarını 
seçilmiş organların aracılığıyla kullanacağı 
belirtilir. 

4/2 maddesi özellikle önemli. Bu maddeye 
göre, yerel yönetimler kendi yetki alanları 
dışında bırakılmayan ya da başka bir ma-
kamın görev alanına girmeyen bütün ko-
nularda yetkilidir. 

5. maddeye göre, yerel yönetimlerin sınr-
ları, yerel yönetimlere önceden danışılma-
dan değiştirilemeyecektir. 

6. maddeye göre, yerel yönetimler kendi iç 
idari yapılarını belirleme hakkına sahiptir.

7. maddenin amacı, seçilmiş temsilcilerin 

işlerini yapmasının dışarıdan müdahaleler-
le engellenmemesini sağlamak, keyfi bir 
biçimde görevden alınmalarını önlemek.

8. madde yerel yönetimlerin denetiminin 
korunmak istenen çıkarlarla orantılı olma-
sını öngörür.

9. madde, yerel yönetimlerin mali kaynak-
larına ilişkin. Yerel yönetimlerin üstlendik-
leri sorumluluklarla orantılı mali kaynaklara 
sahip olmaları, kaynakların dağılımı konu-
sunda yerel yönetimlere danışılması, mali 
kaynakların kullanılmasında yerel yönetim-
lerin takdir yetkisine sahip olmaları öngö-
rülmekte.

11. madde yerel yönetimlerin  yargıya baş-
vurma hakkını kapsar.

2009’da yürürlüğe giren Şart’a ek protokol 
ise katılım hakkını düzenler ve bu konuda 
ayrıntılı hükümler içerir.

Türkiye Yerel Yönetimler Şartı’nı 1988’de 
imzalamış, 1993’de onaylamıştır. Bunu ya-
parken Türkiye 9 paragrafa çekince koy-
muştur. Türkiye’nin kabul etmediği, çekin-
ce koyduğu konular şunlar:

1. Yerel yönetimlerle ilgili konularda yerel 
yönetimlere danışılması.

2. Yerel yönetimlerin kendi örgütlerini be-
lirlemesi

3. Yerel yöneticilerin görevden alınmasının 
yasadan kaynaklanması.

4. Yerel yönetimlerin üzerindeki denetimin 
orantılı olması.

5. Yerel yönetimlere işlevlerini yerine getir-
melerini sağlayacak mali kaynakların veril-
mesi.

6. Mali kaynakların ayrılmasına ilişkin yasa-
nın yapılması sürecinde yerel yönetimlere 
danışılması.

7. Yerel yönetimlere kaynak tahsisinin pro-
je temelinde değil, blok halinde yapılması 
ve nasıl kullanılacağı konusunda yerel yö-
netimin takdir yetkisine sahip olması.
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8. Yerel yönetimlerin aynı konuda çalışan 
uluslararası topluluklara üye olmaları hak-
kının tanınması.

9. Başka devletlerdeki yerel yönetimlerle 
işbirliği yapılması.

Türkiye’nin koyduğu çekincelerden, yerel 
yönetimlere ilişkin yaklaşımı da ortaya çık-
makta. Türkiye, merkezi yönetimin yerel 
yönetimler üzerinde sahip olduğu yetkiler-
den ödün vermek istememekte. Başka bir 
deyişle, Anayasa’nın 127. Maddesinde ön-
görülen merkezi yönetimin yerel yönetim 
üzerindeki “vesayet yetkisinde” gedik açıl-
masını önlemeye kararlı. O nedenle yerel 
yönetimlere danışılması ya da yerel yöne-
timler üzerindeki denetimin orantılı olması 
ya da yerel yönetimlerin kendi örgütlerini 
belirleme hakkına sahip olması gibi hü-
kümlere çekince koymuş.

Bunun yanında Türkiye, yerel yöneticileri 
keyfi bir biçimde görevden alma konusun-
da elinin serbest kalmasını istiyor. Yasadan 
kaynaklanan nesnel kriterlerle bağlı olmak 
istemiyor. Bu çekince özellikle AKP iktida-
rının seçilmiş yerel yöneticileri mahkeme 
kararı olmadan görevden alarak yerlerine 
kayyum atamak yolundaki uygulaması ba-
kımından önemli.

Türkiye, yerel yönetimlerin mali kaynak-
ları konusunda da dizginlerin merkezi yö-

netimde olmasını istiyor. Bunun için yerel 
yönetimlere mali kaynakların ayrılması ve 
harcanmasına yetki veren hükümlere çe-
kince koymuş. Ne var ki Anayasa’nın 127. 
Maddesinin son fıkrası “Bu (yerel) idarece 
görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağla-
nır.” demekte. O zaman Şart’ın yerel yöne-
timlere görevlerini yerine getirmeleri için 
gerekli kaynakların sağlanmasını öngören 
hükümlere neden çekince konulduğunu 
anlamak güç.

Türkiye, yerel yönetimlerin yurt dışında ye-
rel yönetimlerle ya da bu konuda çalışan 
uluslararası kuruluşlarla ilişki içinde olma-
sını istemiyor. Dış ilişkilerin her türlüsünün 
merkezden yönetilmesi gerektiği gibi mer-
keziyetçi bir zihniyet kadar yerel yönetim-
lere karşı duyulan güvensizliğin de işareti. 
Oysa örneğin, sınır ötesi işbirliğini öngören 
bir Avrupa Sözleşmesi var.

Bunların yanında Türkiye Ek Protokol’e de 
taraf olmadı. Ek protokol yurttaşların yerel 
yönetimlere katılma hakkını öngörüyor ve 
taraf devletlere bu katılma hakkını sağla-
yacak düzenlemeler yapmaları yükümlülü-
ğünü getiriyor.

Bütün bunlar Türkiye’nin merkezi yöneti-
min yetkileri korumaktaki kararlılığını gös-
teriyor. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi 47 
devlet arasında en merkeziyetçi yönetime 
sahip olan ülke. Yapılan kıyaslamalar bunu 
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gösteriyor. Türkiye’de otoriterleşme arttık-
ça, bütün iktidarların tek bir elde toplan-
ması eğilimi güçlendikçe, yerel yönetimler 
merkezi yönetim karşısında daha kırılgan, 
daha bağımlı bir konuma girdi. Güney-
doğu keyfi kararlarla görevden alınan 94 
yerel yöneticinin il ve ilçeleri bakımından 
ise yerel demokrasi bütünüyle rafa kalkmış 
durumda.

Nasıl ki bu sorun Yerel Yönetimler Kong-
resi Denetim Komitesi’nin 2019’da Türki-
ye’ye yaptığı ziyaretten sonra yazdığı ra-
porda ve bu rapora dayanan Kongre’nin 
kararında eleştiri konusu oldu. (Seçilmiş 
yerel yöneticilerin görevden alınmaları ve 
kayyum atamaları, AB ve Avrupa Konseyi 
çerçevesinde düzinelerce kararın konusu. 
Ancak Kongre’nin raporu ve kararı konuy-
la doğrudan ilgili organ tarafından alındığı 
için ayrı bir öneme sahip.)

Raporda, Denetim Komitesi, Türkiye’yi Te-
rörle Mücadele Kanunu’ndaki çok geniş 
terörizm tanımını değiştirmeye, seçilmiş 
belediye başkanlarını mahkeme kararı ol-
maksızın görevden alma yolundaki uygula-
maya son vermeye, belediye başkanlarının 
başkanlığı askıya alınırsa, Belediye Mecli-
si’nin yeni bir geçici başkan seçmesine ola-
nak tanımaya davet ediyor.

Raporda ayrıca, yerel yönetimlerin karar-
larına merkezi yönetimin müdahalesi, mer-
kezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki 
aşırı kontrolü, yerel yönetimler sınırlarında 
değişiklik yapılırken yerel yönetime danı-
şılmaması, yerel yönetimlerin mali özerkli-
ğe sahip olmaması eleştiriliyor, bu hususla-
rın düzeltilmesi talep ediliyor.

Türkiye’de iktidar değişikliğinde bir de-
mokratikleşme hareketinin başlaması 
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içinde bulunduğumuz otoriter rejimden 
çıkmak bakımından büyük önem taşıyor. 
Ancak demokrasinin daha sağlam temel-
lere oturtulması, ikide bir çıkan demokrasi 
krizlerine son verilmesi, ancak halkın öz-
nesi olduğu aşağıdan yukarıya bir demok-
rasinin inşasıyla mümkün olabilir. Bunun 
gerçekleşeceği alan ise yerel yönetimler. 
O nedenle Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa 
Yerel Yönetimler şartı, günümüz koşulla-
rında yeni bir önem kazanmış bulunmakta. 
Demokrasinin yerelde inşasına, halkın ka-
tılımının sağlanmasına açılan kapı rolünü 
oynayabilir. Bu yönde bir demokratikleşme 
süreci başlatmak isteyen bir iktidarın, Yerel 
Yönetimler Şartı ile ilgili olarak atması ge-
reken  üç adım var:

a. Şartın kabul ettiğimiz hükümlerini uy-
gulamak, bunun için gerekli yasal düzen-

lemeleri yapmak. Bu zaten bir uluslararası 
sözleşmeye taraf olmanın getirdiği yüküm-
lülük. Şartın uygulanmasındaki aksaklıklar 
konusunda Yerel Yönetimler Kongresi’nin 
raporlarında gerekli bilgi var.
 
b. Yerel Yönetimler Şartı’na konulan dokuz 
çekincenin kaldırılması ve bu hükümlerin 
uygulanması.

c. Katılım hakkını düzenleyen Ek Protokol’e 
taraf olunması.

Bu konular gerçekleştirildiği ve Türkiye’yi 
yönetenler Avrupa Yerel Yönetimler Şar-
tı’na egemen olan temel düşünceyi benim-
sediği takdirde, Türkiye’de demokrasi yeni 
bir raya oturacaktır. 
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kerem.kilicdaroglu
@tedu.edu.tr

Kerem Kılıçdaroğlu
Akademisyen

Kent Konseyleri ve Yerelde 
Demokrasi
Aslında Türkiye’de pek de yeni olmayan 
kent konseyleri, demokrasinin yerelleşme-
si için önemli kurumlardan bir tanesi. Yerel 
düzeyde örgütlenen yüzlerce sivil toplum 
örgütlerinin, devlet kurumlarının, üniver-
sitelerin, muhtarların, derneklerin, odala-
rın ve siyasi partiler gibi birçok kurumun 
katılımıyla oluşan kent konseyleri şehirle-
rin, ilçelerin veya mahallelerin sorunlarına 
çözüm ararken bunu demokratik yollarla 
hayata geçiriyor. Bu bakımdan kent kon-
seyleri tartışma, uzlaşma ve müzakere kav-
ramlarını merkeze alarak ortak akıl üretilen 
yerler oluyor. 

Kent Konseylerinin Kısa Tarihçesi

1992 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çev-
re ve Kalkınma Konferansı’nda tartışılan 
sürdürülebilir kalkınma konusu üzerine ge-
liştirilen ‘Gündem 21’, küresel eylem planı 
sonrasında geliştirilen kent konseyi kav-
ramı, Türkiye’de ilk kez 1997 yılında uygu-
lanmıştır. Kent konseyleri yerel düzeyde 
yönetimle sivil toplumu birleştirirken mer-
kezine Birleşmiş Milletler kalkınma hedefle-
rini alan bir yönetişim modelini ve bu yolla 
katılımcı demokrasiyi teşvik etmeyi planla-
mıştır. Her ne kadar yeni bir kurum olmasa 
da kent konseylerinin geçmişten günümü-
ze  Türkiye’de pek de aktif oldukları (bir-
kaç istisna hariç) söylenemez. Seçilmiş be-
lediye başkanlarının çağrısı ile kurulan ve 
kurulması Belediye Kanunu’nda belirtilmiş 
olan kent konseylerinin maalesef ülke ge-
nelinde pek de aktif oldukları söylenemez. 
Türkiye’de toplam 1390 belediye bulunur-
ken kent konseylerinin sayısı bugüne kadar 
en fazla 400 civarına çıkabilmiştir.  Kurulan 
kent konseylerinin ne kadarının tamamen 
aktif olarak işlediği bilinmemekle birlikte 

aktif kent konseylerinin sivil toplumu oluş-
turan paydaşları karar alma süreçlerine dâ-
hil ederek yerelde demokrasinin gelişimine 
olumlu katkı yaptığı söylenebilir.  

Yerelde Demokrasi

Kent konseylerinin yerelde demokrasiye 
en büyük katkısı belki de müzakereci de-
mokrasi kavramının katılımcı/çoğulcu bir 
yöntemle hayata geçmesi şeklinde ger-
çekleşiyor. Müzakereci demokrasi kısaca 
katılımcıların meseleleri ortak bir zeminde 
tartışmasına ve müzakere etmesine daya-
nıyor. Tartışma ve fikir alışverişleri bir karar 
alınırken her paydaşın fikrine danışılması-
nı ve doğal olarak alınan kararların bir fikir 
süzgecinden geçirilmesini sağlıyor. Ortak 
zemin yaratılması ise katılımcıların sisteme 
dâhil edilmesi ve diğer paydaşlarla tartış-
ması sayesinde mümkün oluyor. Bu durum 
da katılımcılığın artması, yani halkın karar 
alma süreçlerine katılımıyla mümkün. Bir 
ülkenin geneli düşünüldüğünde katılımcılı-
ğın kısıtlı kalması olası fakat kent konsey-
leri özelinde söz konusu katılım istenildi-
ğinde yüksek olabiliyor. Bu yöntemle sivil 
toplum belediye ve devlet kurumlarıyla 
bir araya gelirken vatandaşlar sivil toplum 
kuruluşları aracılığıyla sürece aktif olarak 
dâhil olabiliyor. Bu durum vatandaşları sa-
dece demokrasinin seçmen unsuru olarak 
değil, yerel yönetim içerisinde yönetişimin 
de bir parçası haline getiriyor. 

2019 Yerel Seçimlerinde Mansur Yavaş’ın 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçil-
mesiyle yeniden kurulan Ankara Kent Kon-
seyi’nin (AKK) kurulmasıyla yeni bir oluşu-
ma da şahitlik ediyor. Tıpkı parlamentodaki 
komisyonlar gibi işleyen çalışma grupları 
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ve meclisler, TBMM’deki komisyonların ak-
sine gerçek anlamda tartışmaların olduğu 
fakat uzlaşı kültürünü de içinde barındıran 
yerler. Paydaşların katılımıyla ortaya çıkan 
yeni fikirler ince elenip sık dokunduktan 
sonra belediye meclisine sunuluyor ve ka-
bul edilirse hayata geçiriliyor. Örnek olarak 
yaklaşık iki yıllık bir süreç içinde birçok ko-
nuyu ele alan kent konseyinin iklim eylem 
planı ve sıfır atık gibi önemli ve tüm kenti 
ilgilendiren tavsiye kararları meclisten geç-
miş durumda.  

Kent Konseylerinin Limitleri

Her ne kadar AKK yerelde demokrasi fikri-
ni hayata geçirmiş olsa da AKK’nin ve Tür-
kiye’deki kent konseylerinin önünde bazı 
zorluklar ve olası kısıtlamalar bulunuyor. 
Öncelikle kent konseyleri belediye başkan-
larının girişimleriyle 
kurulan ve paydaşla-
rı sayesinde ‘gerçek 
anlamda’ işleyen ku-
rumlar. Ancak Ankara 
Büyükşehir Belediye-
si’nin önceki dönem-
leri düşünüldüğünde, 
ortada somut bir kent 
konseyinin olmadığı 
ve başkana yakın ki-
şiler tarafından oluş-
turulduğu görülüyor. 
Bu bize kent konseyi 
kuruluşunun bir yer-
de belediye başkan-
larının inisiyatifine 
bağlı olduğunu gösterirken genel olarak 
kent konseylerinin gelişimini ve kurumsal-
laşmasını etkileyen bir unsur olarak karşı-
mıza çıkıyor. Süreklilik konseylerin kurum-
sallaşmasını olumlu yönde etkilen bir unsur 
çünkü konseylerin halk tarafından destek 
görmesi ve kanıksanması uzun vadede ye-
relde demokrasi kültürünün oluşmasına da 

önemli bir katkı sağlayacaktır. Son olarak 
kent konseylerinin bütçesinin bulunmama-
sı faaliyetlerini nispeten kısıtlıyor. Fakat bu 
durum aslında konseylerde gönüllülüğün 
ön plana çıkmasına ve kişisel çıkarların 
azalmasına vesile oluyor. 

Sonuç Olarak

Kent konseylerinin amaçlarından biri yerel 
düzeydeki problemlere çözüm aramak ise 
bunun yapılış biçiminin çok paydaşlı, yani 
katılımcı demokrasi yöntemiyle yapıldığı-
nı söyleyebiliriz. Özellikle gerçek anlamda 
işleyen kent konseylerinin üye yapılarına 
bakıldığında çeşitlilik ön plana çıkmakta-
dır. Katılımcılığın yüksek olması çalışma 
gruplarında çeşitliliği arttırırken paydaşlar 
arası iletişim demokratik işleyişi bir ba-
kıma temsili demokrasiden katılımcı de-

mokrasiye taşımaktadır. 
Bu geçiş yerel düzeyde 
yaşansa da demokratik-
leşme adına önemli bir 
gelişmedir. Çünkü işin 
vatandaşlık boyutu göz 
önünde bulunduruldu-
ğunda vatandaşların sa-
dece seçim zamanında 
aktif olan seçmenler-
den oluşmadığı, aksine 
sivil toplum örgütleri 
aracılığıyla aktif rol üst-
lendikleri görülüyor. Va-
tandaşların konseylere 
katılımı ise yerelde de-
mokrasinin işlemesini 

sağlarken vatandaşların da yönetimde söz 
hakkının bulunmasını sağlıyor. Özellikle 
toplumsal kutuplaşmanın yüksek olduğu 
düşünülürse kent konseyleri – Ankara ör-
neğinde olduğu gibi – katılımcılık, tartışma 
ve danışma kültürünün oluştuğu ve ortak 
akılla kutuplaşmanın önüne geçilen yerler 
oluyor.

“Ankara Partisi” - Ankara Kent
Konseyi Örneği
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@bskalikilic
maltepebelediyesi@

hs01.kep.tr

Ali Kılıç
Maltepe Belediyesi Başkanı

Hastalıklara karşı bir ilaç üretimi sürecinde 
yan etkileri hesaplanır ve ya kullanan için 
önlem alınır ya da ilaçta bazı olumsuz so-
nuçları gidermek üzere iyileştirmeye yö-
nelik düzenlemeler yapılır. Planlar projeler 
de hayata geçirilirken sonrası masaya ya-
tırılır. Yani, “Ben yaptım oldu” mantığına 
yaslanmadan kullanım/hizmet aşamasında 
ortaya çıkabilecek olası sorunlar irdelenir. 
Aksi takdirde ‘sil baştan’ yolu ne bir önlem 
ne de kullanılabilir bir hizmet ortamı oluş-
turur. Çok sayıda insanı bağlayan her tür-
lü adımın çok daha fazla dikkatle atılma-
sı hem zorunluluk hem de sorumluluktur. 
 
1960’lar Almanya’ya işçi gönderdiğimiz yıl-
ların başlangıcıdır. Binlerce insan trenlere 
dolarak yeni bir yaşama yelken açtı. Farklı, 
daha doğrusu hiç bilmedikleri/tanımadık-
ları bir toplumda tamamen yabancı olduk-
ları dil, inanç, davranış biçimleri içinde var 
olabilmenin zorluklarını göze aldılar. Aynı 
şekilde Almanya da değişik kültürlerden 
gelen misafirleriyle bir süre birlikte yaşa-
manın getireceği sorunları kestirebiliyordu. 
Ancak, misafir işgücü henüz ‘göçmen’ ola-
rak tanımlanmadan yeterli olmasa bile bazı 
altyapı hazırlıklarına gidildi. Sadece Türki-
ye’den gidenlerin sayısı ilk etapta yüzbin-
lere ulaşırken her hangi biri ne sokakta 
kaldı ne de çadırda yaşadı. Kimi yerlerde 
bir odada birden fazla kişi bir arada yaşa-
dı ancak ne üşüyen ne de aç kalan oldu. 
Misafirlik zamanla ‘göç’e dönüştü ve misa-
firler de birer göçmen olarak kabul edildi. 
Almanya bu konuda 60 yıllık bir deneyime 
sahip olmasına karşın çoğu pürüzleri gi-
dermiş olsa da sorunları hala sıfırlayamadı. 
Yine de başta Almanya olmak üzere göç-
menlere yaşam ortamı hazırlayan Avrupa 
ülkelerinin ekonomisi çökmedi, aksine ön-

cenin misafiri bugünün göçmelerinin katkı-
sıyla daha da güçlendi. Hal böyleyken ilgili 
ülkeler 5 milyona yakını Türkiye kökenli 20 
milyon göçmene kucak açan Almanya’nın 
deneyiminden ders almadı, yararlanamadı. 
 
Bu konuda ilgili ülkelerin başında Tür-
kiye geliyor. Çünkü Türkiye konumuna, 
gücüne ve olanaklarına göre çok faz-
la göçmene kucak/sınır açtı. 1990’lı yıl-
lar başlarken 37 ülkenin bir araya ge-
lerek Irak’a karşı açtığı savaş 500 bin 
Iraklıyı Türkiye sınırına yığdı. Dağlarda ku-
rulan çadırlara yerleştirilen savaş mağdu-
ru Iraklıların binlercesi soğuktan öldü, or 
talık düzeldikten sonra geri dönenler, 
üçüncü ülkelere gidenlerden geri kalanlar 
da Türkiye’de yaşam sürdürmenin yolla-
rını aradı. Bu, Türkiye açısından ders alı-
nacak bir deneyimdi ancak öyle olmadı. 
 

 
 
Suriye’de başlayan önce iç savaş sonra da 
Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkenin 
müdahil olduğu süreç yine ülkemizin sınır-
larını zorladı. İş bu kez öyle bir aşamaya 
geldi ki, Türkiye Suriyelilere adeta bir ‘göç 
daveti’ çıkardı. Ancak Almanya ve Irak ör-
neği görmezden gelindi. Can derdine dü-
şen Suriyeliler çadırlara yerleştirilerek il-
kel bir yaşam ortamının kollarına emanet 
edildi. Çadırlar taştı, ortak noktaları inanç 
olan insanlar şehirlere dağıldı. Üçüncü ül-
kelere sığınmak isteyenler göç yolunda 
can verdi. Çocuklar gözlerimizin önünde 
yaşama veda ederken Türkiye’ye dağılan 
Suriyelilere karşı halk arasında neredey-
se ‘cadı avı’ boyutuna varacak gereksiz 
bir karşı duruş sergilendi. 900 kilometre-

Göç, Türkiye’yi Göçertmeden

Göç  ve  Göçmen  Bakanlığı 
Kurulmalı
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lik sınır komşumuz Suriye’den böyle bir 
akın beklenmesine karşın hiç bir önlem 
alınmadan kapılar açıldı. Sonuç ortada... 
 
Türkiye, göç ve göçmen politikasını Avru-
pa Birliği’nin maddi desteğine güvenerek 
ayakta tutmaya çalışıyor. AB’ye karşı ‘Kapı-
ları açar, Türkiye’deki göçmenleri başınıza 
bela ederiz’ kozunu her an kullanacak şekil-
de masaya seriyor. Ama bu bir çözüm değil-
dir. Suriyelilere Afganların da eklendiğini ve 
eklenmeye devam edeceklerini göz önün-

de bulundurursak, göç ve göçmen olayı bi-
rinci derecede bizi ilgilendirdiği için çözü-
mü de kendi içimizde aramalı, üretmeliyiz. 
 
Evet, Türkiye kayıtlı kayıtsız 5 milyon Su-
riyelinin burada yaşadıkları sürece yeni 
yurtlarıdır, göç almaya devam edecek bir 
göçmen ülkesidir. Bunun anlamı; işsizler 
ordumuza nerede patlayacağı belli olma-
yan serseri mayınların alınmasıdır ve teh-
likeli olduğu da gayet açıktır. Türkiye’nin 
göçmen yurttaşlarının eğitim, istihdam ve 

Ali Kılıç
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en önemlisi uyum sorunlarının giderilmesi, 
savaştan kaçan insanların halkımız tarafın-
dan benimsenip kabul edilmesi gibi elzem 
çalışmalara ivedilikle ihtiyacımız vardır. 
Daha derin çıkmazlara gömülmeden; göç, 
ülkemizi göçertecek bir aşamaya gelme-
den düzensizlikten kurtaracak ve yan etki-
lerini zamanında bertaraf edecek bir ‘Göç 
ve Göçmenlik Bakanlığı’ kurulması kaçınıl-
mazdır.

Yerel Yönetimler Sorumluluk 
Alabilir
 
Mülteciler alacakları genel hizmetler açısın-
dan ne öncelikli ne de ihtiyaçları ötelene-
cek insanlardır. Bu çerçevede kendilerine 
en yakın kurumlar belediyelerdir. Onlar da 
yerel yönetimlerin rutin mesleki kursların-
dan Türkçe kurslarından yararlanarak ken-
dilerini istihdam edinme fırsatı konusunda 
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bir basamak yukarı taşıyabilirler. Barınma 
konusuna yine yerel yönetimler kentlerin 
yapısına göre daha hızlı çözüm getirebilir-
ler. Belirlenecek görev ve sorumluluk cer-
çevesinde kentin oturmuş yaşam biçim ve 
kurallarına adapte olmalarına hız verilebilir. 
 
Merkezi idarenin yerel yönetimlere yapaca-
ğı destek ve aktaracağı bütçeyle yurttaşla-

rımız ile mürteciler arasında var olan sosyal 
aralığın kapanmasına büyük katkı sunula-
bilir. Toplumsal barışın tesisi, korunması ve 
selameti açısından mültecileri ötekileştir-
menin önüne geçmek ve uyumlu bir yaşam 
ortamı oluşturmak için yerel yönetimler 
üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu ye-
rine getirmeye hazırdır.
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İkinci Yüzyıla Doğru 
Doğru Belediyecilik

@alpertasdelen06
alpertasdelen@cankaya.bel.tr

1-Çankaya Belediye Başkanı olarak mer-
kezi yönetimle ilişkilerinizde karşılaştığı-
nız en önemli zorluklar nelerdir? Bir ilçe 
belediye başkanı olarak yeni bir mer-
kez-yerel dengesinin oluşması için hangi 
adımları gerekli görüyorsunuz?

Türkiye son dönemde yönetime vatandaş 
katılımının engellendiği, karar alma süreç-
lerinin gittikçe merkezileştiği ve tek elde 
toplandığı, sivil toplumun ve yerel inisiya-
tiflerin devre dışı bırakıldığı bir süreçten 
geçmektedir. Ülkenin tüm yönetim meka-
nizmalarını ve toplumun bütün katmanla-
rını etkileyen bu durum ülkedeki ciddi de-
mokrasi krizinin de asıl nedenidir. 

Sadece bir ekonomik kriz içinde bulunmu-
yoruz, bir demokrasi krizi de yaşıyoruz ve 
demokrasi krizini aşmadan da ekonominin 
düzelmesini beklemek beyhude bir bekle-
yiştir. Daha yerel ve merkez ayrımına gel-
meden, devleti bir arada tutan en önemli 
saç ayağı kurumların, yani yargı, yürütme 
ve yasamanın tekleşme krizinden doğru-
dan etkilendiğini söylemek gerekmekte-
dir. Ne yazık ki, toplumu bir arada tutan ve 
demokrasiyi tesis eden medya, üniversite, 
STK’lar gibi toplumsal kurumların hatta 
din kurumunun bile merkezi bir siyasallaş-
ma içinde olduğunu görmekteyiz. Her şey-
den önce, tüm kurumlarımızın bağımsız ve 
kendisi olarak hareket etmesinin imkanı 
yaratılmalıdır. Yerel yönetimler yani bele-
diyeler de bunlardan ayrı düşünülemez. 
Ancak, içinde bulunduğumuz sorun, yerel 
yönetim – merkezi yönetim arasında gö-
rülen veya görülebilecek teknik sorunların 
çok üzerinde, çok derininde ve çok daha 
ciddi boyuttadır. Çoğulcu demokrasiye her 
zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Demokrasi olmadan hiçbir krizin üstesin-
den gelemeyeceğimiz tartışmasız bir ger-
çektir. 

Ülkenin acilen her alanda tekçi anlayış-
tan kurtulması ve demokratikleşmesi ge-
rekmektedir. Toplumun refahının artması, 
hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, kal-
kınmacı ve hakça bölüşümün sağlandığı 
sosyal adaletçi bir ekonomik düzenin ku-
rulması ve sistemin demokratikleşmesi bü-
tün kurumların işlevlerine dönmesine ve 
sivil alanının genişlemesine bağlıdır. 

2-Değerli Başkanım size göre siyasal de-
ğerler yerel yönetimlerde ne ölçüde yön-
lendirici ya da rehberlik edici bir işleve 
sahiptir? Farklı siyasal ideolojilere ve fi-
kirlere sahip partilerin yerel yönetim poli-
tikalarını değerlendirirken hangi hususla-
ra dikkat etmek gerekir?

Yerel yönetimlerin bütçe öncelikleri, ya-
tırım ve hizmetleri, personel politikaları 
yani tüm karar ve uygulamaları doğal ola-
rak belli bir siyasal program ve bakış açısı 
doğrultusunda oluşur. Halkçı, toplumcu, 
insana dokunan ve herkese eşit yakınlıkta 
duran bir program uygulayabilmeniz için 
bu tür bir uygulamanın önünü açan siyasal 
değerlere sahip olmanız gerekir. 

Hem sadece belli bir kesimin çıkarı için 
çalışıp hem de “Halkçı belediyecilik uygu-
luyorum” diyemezsiniz. Biz yaptığımız işe 
“doğru belediyecilik” diyoruz ve  “doğru 
belediyecilik ranta değil, halka hizmet et-
mektir” vurgusu yapıyoruz.  Çünkü belli bir 
toplumsal ve siyasal değere olan yakınlığı-
mız, adalete ve insanlığa inancımız gere-
ği böyle yapıyoruz. Örneğin, kentinin en 
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değerli arazilerini halkın hizmetine sunan 
siyasal anlayış ile bu arazileri belli bir dar 
çevre arasında bölüşme hırsı içinde olan 
anlayış taban tabana terstir. 

Elbette bizim inancımıza göre şunu vurgu-
lamak gerekir: Belediye Başkanı partilidir 
ancak partici veya partizan değildir. Bele-

diye başkanının dikkat etmesi gereken en 
önemli nokta, uyması gereken en önde ge-
len değer budur. 

Ulu önder Atatürk, 29 Ekim 1933 tarihinde 
okuduğu 10. Yıl Nutku’nda heyecanla “Az 
zamanda çok ve büyük işler yaptık” diye 
haykırır. Ancak Atatürk’ü asıl ifade eden 
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cümle hemen ardından gelir; “Fakat yap-
tıklarımızı asla kâfi göremeyiz.” İşte bizim 
Atatürk’ün hatırasından da, siyasi prog-
ramdan da anladığımız asıl şey budur. 
Çalışmak, kimseyi ayırt etmeden ve yap-
tıklarımızı kafi görmeden daha fazlası için 
çalışmak… Bunun için yorulmak bilmeme-
liyiz. Fakirin, muhtacın, kimsesizin kimsesi 
olmalıyız. Gençlere yeni ufuklar yaratmalı, 
kadına ve erkeğe eşit fırsatlar vermeliyiz. 
Kentimizin temizliği, yollarımızın düzeni, 
parklarımızın çokluğu ve insanlarımızın 
mutluluğu için sürekli gayret göstermeli-
yiz. Öyle ya, belediye vatandaşın aklına ge-
nellikle bir sorun olunca gelir. Yol bozuksa, 
kaldırım işgal altındaysa, parklar ışıksızsa, 
sokaklar kirliyse akla gelir belediye.

Ne kadar çok park varsa, ne kadar çok ye-
şil alan varsa ve bunlar ne kadar düzenli 
ve güvenliyse, vatandaş o kadar mutludur. 
Doğru belediyecilik kentte yaşayan insan-
ları kentin tüm nimetleriyle buluşturmaktır, 
örneğin, parklar ve yeşil alanlarla, örneğin 
kültürel etkinliklerle, örneğin sporla, örne-
ğin sosyal hizmetlerle… Politik öncelikler 
buralardadır. 

3- Sosyal demokrat bir yerel yönetim viz-
yonunun temel özellikleri nelerdir? Çan-
kaya Belediye başkanı olarak toplumcu 
belediyecilik alanında uygulamaya koy-
duğunuz temel politikaları paylaşabilir 
misiniz?

Pandemi koşullarında, dünyanın geleceği-
nin toplum, birey ve kamu dayanışmasına 
bağlı olduğunu gördük. Kamu harcamala-
rının, kamu yatırımlarının, kamusal sağlık 
ve eğitim hizmetlerinin, güvenliğin en aza 
indirgendiği bir dünyada pandemi musi-
beti bize kamunun vazgeçilmezliğini hatır-
lattı.  Salgın, genci yaşlısı, zengini yoksulu 
ile hepimizin geleceğinin birbirine bağlı 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Burada 
asıl bizim savunduğumuz sosyal demokrat 
- toplumcu anlayışla hizmet götürmenin 
vazgeçilmezliği bir kez daha ortaya çıktı. 

Sorunumuz sadece salgın da değil. Örne-
ğin ülkemizde yüreğimizi yakan deprem-
lerde veya sel felaketlerinde de “kamu mü-
dehalesi” kavramının öne çıkması tesadüf 
değildir. Bu felaketlerde belediyeler emsali 

bulunmayan, deneyimlenmemiş yeni gö-
revlerle karşı karşıya kalmıştır.  Dünyanın 
içinde bulunduğu korona salgını ve iklim 
krizinin Türkiye’ye etkisi, deprem gibi za-
ten bir afet ülkesi olan ülkemizde acilen 
daha güçlü ve daha adil bir sistem kur-
mamızı zorunlu kılmaktadır.  Bu sistemin 
kurulması ise sonuçta “dayanışmayı örgüt-
lemek”ten öte, sağlam bir sosyal sistemin 
hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.  
Bu sistem de sosyal demokrat – toplumcu 
belediyeciliktir. 

Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerin-
de kamu yararını temel alır, kamu çıkarı ve 
yurttaş memnuniyeti önceliklidir. Belediye-
miz halkın sadece beklenti iletme aşama-
sında değil, izleme ve değerlendirme aşa-
masında da yer alması sağlar.  Halkımızla 
birlikte Çankaya’yı çağdaş kent yapılanma-
sının en güzel ve seçkin örneklerinden biri 
olarak gelecek nesillere ulaştırmak bizim 
görevimizdir.  

Yaptıklarımızı uzun uzun anlatarak sizleri 
sıkmak istemem ama sadece şunu söyle-
yebilirim ki, listemiz çok uzun. 

Olimpik yüzme havuzlarından kültür mer-
kezlerine, sosyal tesislerden 21. yüzyılın 
halkevi projesi Çankaya Evleri’ne, kreş-
lerden pazaryerlerine, özellikle pandemi 
döneminde dertlere derman olduğumuz 
sosyal yardımlardan kütüphanelere, yeşil 
alanlardan rekor sayıda parka kadar uza-
yıp giden, öncelikli olarak dar gelirli top-
lum kesimlerine ulaşan ve kimsenin kendi-
sini yalnız hissetmediği bir liste bu. Bunlar 
aynı zamanda insani gelişmişliğin de gös-
tergeleri. 

Ve son olarak da şunu söyleyebilirim; bu yı-
lın son çeyreğinde 25 temel atma ve açılış 
gerçekleştiriyoruz. Bakın, bir belediyenin 
5 yıllık bir dönemde gerçekleştirebileceği 
yatırım ve hizmetleri biz sadece 2021’de 
gerçekleştiriyoruz ve bu her yıl artarak 
devam edecek. Çankaya’nın her köşesine 
parklar, Çankaya Evleri, kreşler, pazaryer-
leri, havuzlar açıyoruz. Bir yandan ilklerin 
belediyesiyiz, diğer yandan “kimsesizlerin 
kimsesiyiz.” Bu ideali sürdürmek bizim gö-
revimiz, politikamız ve sorumluluğumuz-
dur. 
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Yerel Vergiler, Vatandaşlık ve 
Demokratik Katılım

Vergilendirmenin modern Avrupa’da dev-
letin gelişimi sürecinde siyasi katılım üze-
rindeki etkisi açıktır. Vatandaşlardan dü-
zenli vergi toplanması, kamu malları ile 
temsil konusunda yeni istemleri gündeme 
getirmiştir. Vatandaşlar ve devlet arasın-
daki bu “vergi pazarlığı” sürecinin, siyase-
te katılım, vergi uyumu ve hesap verebilir 
yönetimin birlikte ortaya çıkışının temelini 
oluşturduğu düşünülmektedir. 

Devlet ve vatandaşlar arasındaki toplumsal 
sözleşmenin kökeninde “temsilsiz vergi ol-
maz” özdeyişi yer alır (Schumpeter, 2018). 
Vergilendirmenin ve özellikle büyük mik-
tarlarda vergi geliri elde etmek amacında 
olan hükümetlerin, vergilendirilmiş ka-
zancın nasıl harcanacağına karar verirken, 
vatandaşların bu sürece uygun araçlarla 
katılmasına olanak tanınmış, zaman içeri-
sinde, vatandaşlar, daha kapsayıcı ve du-
yarlı bir yönetişim sistemi kurulunca devlet 
maliyesine katkı vermeyi benimsemişlerdir. 
Birinci ve ikinci dalga demokratikleşmeden 
farklı olarak, üçüncü dalga demokratikleş-
me sürecinde, genel tüketime sabit oranlı 
bir vergi uygulayan ve bu nedenle doğası 
gereği gerileyen vergilendirme türü olan 
katma değer vergisi (KDV) sistemi benim-
senmiştir. Artan oranlı gelir vergisi ile kar-
şılaştırıldığında, KDV’nin özellikle yönetici 
seçkinler tarafından desteklenmesi nede-
niyle, KDV’nin demokratikleşme sürecinde 
daha olumlu etkisi olduğu ileri sürülmek-
tedir (Acemoğlu&Robinson, 2006). Bu ne-
denle, otokratik bir sistem altında yüksek 
düzeyde bir servete sahip olan seçkinler, 
vatandaşların temsil istemlerini bastırma 
eğilimindedir. Buna karşılık, orta ve uzun 
dönemde, devletin gelir üretme kapasi-
tesinin artması, yönetilen ve yönetenler 
arasında bir “toplu pazarlığa” yol açması 

yanında, yönetilenlerin hükümetten (yöne-
timden) hesap sormasını da özendirmiş-
tir. Bilimsel gözlemler, KDV’nin yaygın bir 
biçimde uygulandığı otokratik devletlerin 
kamu maliyesi konusunda kamu bilincini 
artırmak üzere bir fırsat sağladığını; böy-
lece, daha demokratik hesap verebilirlik 
yönünde yöneticilerle toplu pazarlık gibi  
eylemlere girildiğini göstermektedir. Bir ül-
kede ekonomik kaynakların zengin olması 
yöneticilerin vergilendirmeden kaçınması-
na ve otokrasileri istikrara kavuşturmaya 
katkıda bulunurken, kamu harcamalarının 
vergi ile karşılandığı kaynak zengini ülke-
lerde bile demokratikleşmeyi kolaylaştırı-
labilmektedir.

Vergilendirmenin kapsayıcı yönetimi özen-
dirme gücü göz önüne alındığında, ulusla-
rarası mali kuruluşlar ve politika yapıcılar, 
gelişmiş ülkelerde ortalama olarak GS-
YİH’nın %40’ına (Ang, 2021) karşılık yalnız-
ca %10-15’ini vergi olarak toplayan güçsüz 
ve hesap verebilirliğin olmadığı yoksul ül-
kelerde “yerel gelir seferberliğini” gide-
rek daha fazla desteklemektedir. Örneğin, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD, 2010), “Vergi reformları vatandaş-
lar ve devlet arasındaki hesap verebilirliği 
artırabilir” vurgusunu yaparken, Ulusla-
rarası Para Fonu (IMF, 2011), “Küçük işlet-
meleri vergi ağının içerisine almak, onların 
siyasi sürece katılımlarını güvence altına 
almaya ve hükümetin hesap verebilirliğini 
artırmaya yardımcı olabilir” görüşündedir.

Ülkeler arası karşılaştırmalı verilerde vergi 
geliri ile siyasi katılım arasında güçlü bir 
olumlu korelasyon bulunsa da, bu ilişkinin 
IMF’nin vurguladığı gibi nedensel olup ol-
madığı açık değildir. Örneğin, ekonomik 
modernleşme hem katılımı hem de vergi-
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lendirmeyi artırabilir. Vatandaşların, kendi-
lerini vergilendirmeye çalışan bir devletle 
daha fazla ilişki kurdukları savı da kesin de-
ğildir. Bu durumda, vatandaşlar kamu ma-
liyesine katkı vermekten kaçınmayı ya da 
devletin denetiminden uzaklaşmayı tercih 
edebilirler. 

Belediyeler, halka en yakın yerel hizmet bi-
rimleri olmaları yanında, kentlilik bilincinin 
oluşumu ve demokratikleşme süreçleri-
ne olan katkılarıyla önem taşımaktadırlar. 
Günümüzde belediyeler özelinde yerel 
yönetimlerin en temel sorunları; öz gelirle-
rindeki yetersizlikler ile demokratik katılım 
sorunudur (TC. Cumhurbaşkanlığı, 2019 ve 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018). Birinci so-
runun nedenleri esas olarak ikinci sorun 
alanının doğmasını ya da derinleşmesini 
etkilemektedir. 1980’lerin ikinci yarısından 
başlayarak, “büyükşehir modeline” geçil-
mesi, yüksek hızlı kentleşme, genel bütçe 
vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan 
payların arttırılması, bazı vergilerin yerel 
yönetimlere devredilmesi gibi nedenler-
le belediyelerin mali büyüklükleri önemli 
ölçüde artmıştır. 1975-2005 döneminde 
sabit fiyatlarla belediye harcamalarında 
%884,9, belediyelere ayrılan kaynaklarda 
ise %1.013,4 artış gerçekleşmiştir. Bu süreç-
te, ortalama milli gelir %1,8’lik bir artış hızı 

yakalarken, sabit fiyatlarla borç ödemele-
ri dışında kişi başına belediye harcamaları 
tahmini olarak yıllık ortalama %4,1 artmış-
tır. Belediyelerin kaynak ve harcamalarının 
aynı dönemde ekonomi içerisindeki payı 
yaklaşık 3,7 ve kamu maliyesindeki payı 
ise iki kat artmıştır (Kurtuluş, 2006: 4-8). 
Son yıllarda, belediyelerin temel gelir kay-
naklarının büyük bir bölümünün merkezi 
yönetim genel bütçe vergi gelirleri üzerin-
den verilen paylar gibi merkezi hükümet 
tarafından genel bütçe gelirlerinden sağla-
nan transferlerden oluştuğu görülmektedir 
(Marmara Belediyeler Birliği, 2015: 8-10). 

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verileri-

ne göre, belediyelerin borçlanmadan elde 
ettikleri gelirler de göz önüne alındığında, 
öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı 
daha da azalmaktadır. Bununla birlikte, be-
lediye türlerine göre öz gelirlerin belediye 
gelirleri içindeki oranları değişmektedir. 
Büyükşehir belediyelerinin emlak ve çevre 
temizlik vergileri gibi önemli yerel vergile-
ri tahsil yetkisinin bulunmaması nedeniyle, 
yerel vergi gelirlerinin sınırlı olması ve mer-
kezi yönetimden aktarılan payların da yük-
sek olmasından dolayı, gelirlerinin dörtte 
üçü transferlerden, geri kalan dörtte biri 
ise öz gelirlerden oluşmaktadır. Özellikle, 
büyükşehir sınırları içinde toplanan genel 
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bütçe vergi gelirlerinin 5779 sayılı Kanun 
uyarında, %5’inin ilgili büyükşehir beledi-
yesine aktarılması, bu farkın artmasında 
önemli bir etkendir. Büyükşehir dışındaki 
il belediyelerinde ise, 2015-2019 arasın-
da toplam gelirlerinin ortalama %42’sı öz 
gelirler ve %58’i ise transfer gelirlerinden 
oluşmaktadır. Büyükşehir belediyeleri ile 
karşılaştırıldığında, büyükşehir dışındaki 
il belediyelerinin öz gelirleri ile transfer-
lerinin daha dengeli olarak dağıldığı söy-
lenebilir. İl belediyelerinin öz gelirlerinin 
2008’den bu yana göreceli olarak azalarak 
2015’den sonra ortalama %45, transferle-
rin ise ortalama %75 arttığı görülmektedir. 
Öte yandan, büyükşehir ve il belediyeleri 
ile karşılaştırıldığında ilçe ve belde bele-
diyelerinin toplam gelirleri içinde öz gelir 
oranının daha yüksek olduğu görülmekte-
dir. Aynı dönemde, ilçe ve belde belediye 

gelirleri içinde öz gelir ortalaması yaklaşık 
olarak %55,5 ve transferlerin öz gelirlere 
oranı %45,5 olarak gerçekleşmiştir. Öte 
yandan, genel bütçeden aktarılan paylar 
bu yıllar arasında %55 artış gösterirken, 
vergi gelirleri de bu yıllar arasında yaklaşık 
olarak %45 artış göstermiştir. Kısaca, mer-
kezi hükümete mali yönden en fazla ba-
ğımlı olanlar büyükşehir belediyeleri, daha 
sonra il belediyeleri ve arkasından ilçe ve 
belde belediyeleridir.
 
Gelirlerin harcamaları karşılama kapasitesi 
ise, yıllara göre farklılık gösterse de büyük-
şehir belediyelerine oranla birbirine daha 
yakındır. Seçim dönemleri nedeniyle gelir 
tahsilâtlarındaki gecikmeler, büyük altyapı 
ve üstyapı yatırımları, ekonominin genel 
durum gibi unsurlar bu konuda dengeyi 
etkilemektedir. Bu bağlamda, mevcut ge-
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lir ve harcama yapısındaki dengesizlikler 
nedeniyle belediyelerin, bütçe denkliğini 
sağlaması zorlaşırken, bu açıkların finans-
manı olarak merkezi hükümetten daha faz-
la kaynak aktarımı ya da borçlanma yönte-
mi uygulandığı görülmektedir. Bu dönem 
(2015-2019) içerisinde büyükşehir dışında-
ki il belediyelerinin toplam gelirleri ile har-
camaları arasındaki açık büyükşehir bele-
diyelerine göre oldukça az olmakla birlikte, 
öz gelirlerinin harcamaları karşılama kapa-
sitesi 2015’te %45; 2016’da %41,8; 2017’de 
%38,85; 2018’de %33,68 ve 2019’da %38,77 
olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi vergiler egemenlik ilkesine ve 
ödeme gücüne göre toplanırken, yerel ver-
gilerde yararlanılan hizmetin finansmanına 
katılım söz konusudur. Bu yönüyle, yerel 
vergiler, yararlanılan hizmet ile ödenen 

vergi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmada 
daha etkili olabilmektedir. Ayrıca, vatan-
daş-yönetim arasındaki mekânsal yakınlık 
nedeniyle, katlanılan maliyet karşısında 
elde edilen hizmet kalitesinin sürekli de-
ğerlendirilmesi ve denetlenmesi olanak-
lıdır. Böylece, hizmet ile maliyet arasında 
ilişki kurulması ve yerel halkın taleplerinin 
ve denetiminin hizmet sunumuna yansı-
ması kolaylaşmaktadır. Bir başka deyişle, 
temeli öz gelirlere dayanan bir yerel fi-
nansman modeli, denetim ve katılım araç-
larının gelişmesine yol açarak, halkın, yerel 
yöneticilerin siyasal sorumluluk üstlenme-
lerini sağlamasına etki edebilir. Yerel yöne-
ticilerin toplumsal ve siyasal sorumluluğu 
beraberinde kıt kamu kaynaklarının etkin 
ve verimli kullanılmasına yol açarak, yol-
suzlukların ve israfın önlenmesine katkıda 
bulunacağı öngörülebilir.
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İkinci Yüzyıl sordu, 
Ruşen Keleş yanıtladı:

Sosyal Demokrat Bir Yerel 
Yönetim Vizyonu
Subsidiarity (hizmette halka yakınlık) ne 
ifade ediyor? Avrupa Birliği ve Avrupa 
Konseyi bakımından bu ilke neden önem-
lidir? Türkiye’yi hizmette halka yakınlık 
bakımından basamaklarınca yerine geti-
rilmesi değerlendirmenizi istesek, Türki-
ye’nin durumunu nasıl değerlendirirsiniz? 

Dilimizde “yerellik ilkesi” olarak da kulla-
nılan “hizmette halka yakınlık” ilkesi (sub-
sidiarity, subsidiarité), Kilise Hukukundan 
kaynaklanmakta olduğu bilinen ve kamu 
hizmetlerinin halka en yakın yönetim basa-
maklarınca yerine getirilmesini anlatan bir 
ilkedir. Avrupa Birliği’nin Avrupa Tek Sene-
di (Single Act) adını taşıyan kurucu antlaş-
masında, yalnız çevre konularına özgü bir 
kural olarak yer alan bu ilkeye, 1992 tarihli 
Maastricht Antlaşmasından başlayarak, 
Amsterdam, Nice, Lisbon gibi daha sonraki 
kurucu antlaşmalarda kapsamı genişletile-
rek, bir başka deyişle, tüm sektörlere yay-
gınlaştırılarak, yer verilmiştir. 

“Hizmette halka yakınlık” ilkesi esas ola-
rak merkeziyetçiliğe karşıt, yerelleşmeden 
yana bir akımı ve yönetim anlayışını sim-
gelemektedir.   Avrupa Birliği bağlamında, 
türlü toplumsal ve ekonomik konularda 
son sözün Brüksel’e, yani merkeze değil 
de, üye devletlere ait olması gerektiğini 
anlatan “hizmette halka yakınlık” kuralını, 
Avrupa Konseyi de benimseyerek, kıyas 
yoluyla,  devletle yerel yönetimler arasın-
daki ilişkilerde, yerelleşme doğrultusunda 
belirleyici bir kural olarak kabul etmiştir. 

Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, Avrupa 
Konseyi, bu kuralı, 1985 tarihli Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. Maddesi-
nin 3. Fıkrasına yerleştirmiştir.  Yerel yöne-
timlerin özerkliğinin ön koşullarından biri 
olan bu kurala göre, “Kamusal sorumlu-
luklarla ilgili yetkiler, genellikle ve tercihen, 
yurttaşlara en yakın yönetimler tarafından 
kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka yö-
netime verilmesinde, görevin kapsamı ve 
niteliği ile  yetkinlik ve ekonominin gerek-
leri göz önünde bulundurulur”. Kural bu ol-
makla birlikte, bu son cümlede yer alan is-
tisnai anlatım, görev konusu olan hizmetin 
boyutlarının büyüklüğü ve hizmetin gerek-
tirdiği mali kaynakların çokluğu nedeniyle, 
bu türlü kamusal hizmetlerin istisnai olarak 
yerel yönetimler yerine merkezi yönetimler 
tarafından görülmesine fırsat vermektedir. 
Türkiye olarak biz Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nı 1988 yıkında imzalamış ve 
1992 yılında da bir yasayla (No:3723) onay-
lamış bulunuyoruz. Onaylanan Sözleşme 
metninin yürürlüğe sokulmasıyla ilgili Ba-
kanlar Kurulu Kararında, “hizmette halka 
yakınlık” ilkesine çekince konulmuş olma-
dığına göre, Türkiye bu kuralla kendisini 
hukuken bağlı duruma getirmiş demektir. 

Buna karşın, Sözleşmenin onaylanmış ol-
duğu 1992 yılından bugüne değin geçen 
30 yıllık süre içinde, bu bağlayıcı hukuk 
kuralıyla tümden çelişmekte olan yasalar 
çıkarılmış ve uygulamalar yapılmıştır.  20 
yıldır iktidarda olan siyasal parti, özellikle 
2000’li yılların ortalarına gelinceye değin 
yerelleşmeye önem verir gibi tavırlar aldığı 
ve kimi adımlar da attığı halde, o tarihler-
den sonra koyu bir merkezileşmeye ön-
cülük etmiştir.  Örneğin, yerel nitelikte bir 
kamu hizmeti olduğu dünyaca kabul edilen 
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imar planı hazırlama ve uygulama hizme-
tiyle ilgili yetkilerin, adım adım belediyeler-
den alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TOKİ, GAP İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme 
İdaresi ve hatta Devlet Demiryolları gibi 
merkezi yönetim kuruluşlarına aktarıldığı-
nı gösteren yasal düzenlemeler yapılmış-
tır. Yerellik kuralına tümüyle  aykırı bu tür 
uygulamalar uluslararası hukuk kuralları 
kadar, kendi hukuk düzenimizin kurallarına 
da aykırıdır. Bu durum, Avrupa Konseyi’nin 
izleme yazanaklarında sürekli olarak eleş-
tirilmektedir. 

Siyasal değerler yerel yönetimlerle ne öl-
çüde yönlendirici ya da rehberlik edici bir 
işleve sahiptir? Farklı siyasal ideolojilere 
ve fikirlere sahip partilerin yerel yönetim 
politikalarını değerlendirirken hangi hu-
suslara dikkat etmek gerekir?

Siyasal değerler denilen değerleri ülkenin 
toplumsal, ekonomik ve kültürel koşulla-
rından ve gereksinmelerinden bağımsız 
olarak ele almak olanaksız olduğuna göre, 
yerel yönetimlerin ve bu yönetimlerde gö-
rev alanların bu değerlerden etkilenmesin-

Ruşen Keleş
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den daha doğal bir şey olamaz. Kuşku yok 
ki, Anayasanın çizdiği sınırlar içinde, yerel 
yönetimler onları elinde bulunduran siyasal 
partilerin siyasal ideolojilerinden mutlak 
surette etkilenirler ve etkilenmek zorun-
dadırlar. Çağdaş demokratik batı ülkelerin-
de, siyasal partiler seçimlerde seçmenlerin 
karşısına, genel ideolojik tavır ve yaklaşım-
larının yerel yönetimlerdeki uygulamalara 
nasıl yansıtılacağına ilişkin önerileriyle çı-
karlar. Siyasal kültür düzeyi yeterli olan bi-
linçli seçmen, Sosyal Demokrat, Hristiyan 
Demokrat, Sosyalist, Çevreci, Muhafazakar 
vb. adlarla adlandırılan siyasal partilerin, 
kentleri, kentlerin değerlerini, geleceğini 
ve kent halkını nasıl etkileyeceğine ilişkin 
vaadleri doğrultusunda tercihlerini oluştu-
rup halkın bilgisine sunarlar.

Ne yazık ki, ülkemizde bu türlü ciddi ça-
lışmaların çok az sayıda siyasal partilerce 
önemsendiği görülüyor. 1970’li yılların baş-
larında atılan kimi adımlar dışında güzel 
örneklere rastlamak şansımız çok değil. 
2021 yılı içinde Cumhuriyet Halk Partisi’nce 
hazırlanmış olan İkinci Yüzyılda Demokra-
sinin İnşası: Güçlü, Demokratik ve Sürdürü-
lebilir Yerel Yönetim başlıklı çalışma bu ka-
ramsar değerlendirmenin  istisnasıdır. Bu 
değerli çalışmada, yerel yönetimlerin güç-
lendirilmesine ilişkin önerilerin yanı sıra, 
demokratikleşme ve sürdürülebilirlik gibi 
önemli konulara da yer verildiği görülüyor. 
Gönül ister ki, başka siyasal partiler de, bu 
konulardaki düşüncelerini kendi ideolo-
jik bakış açıları çerçevesinde kamuoyu ile 
paylaşsınlar. Ama bütün bu çalışmalardan 
demokratikleşme doğrultusunda somut 
sonuçların elde edilebilmesinin ön koşulu, 
kanımca, halkın, yurttaşın, kentlinin bu ko-
nulara ilgi duyması, sağlıklı değerlendirme 
yapabilecek bir bilinç ve kültür düzeyine 
erişmesi, gerçekten kentlileşmiş olmasıdır. 
Bunun ise, ancak gücünü salt bilimden alan 
çağdaş bir eğitimle gerçekleşebileceği 
açıktır.  İnsanlar, Şişli’de, Beyoğlu’nda, Ka-
dıköy’de, Kasımpaşa’da doğmuş, büyümüş 
ve yaşamakta olsalar da, “köylülüklerini” 
kentte de sürdürdükleri sürece, çağdaş bir 
yerel demokrasiden ve yönetimden söz 
edilemez. Başka her konuda olduğu gibi.

Sosyal demokrat bir yerel yönetim vizyo-
nunun temel özellikleri nelerdir? Özellikle 

Türkiye deneyimi göz önünde bulundurul-
duğunda, sosyal demokrat ya da toplum-
cu belediyecilik deneyimini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? 

Anayasasında “demokratik, laik ve sosyal” 
bir hukuk devleti olduğu belirtilen bir ül-
kede, kuşkusuz yerel yönetim vizyonunun 
da bu çerçeve içinde oluşturulması gere-
kir. 1970’li yıllarda SHP ve CHP’nin yerel 
yönetim seçimlerinde önemli başarılar 
göstermesi üzerine, parti yöneticilerinden 
biri “yerel yönetimlerde iktidar olduk” bi-
çiminde bir demeç vermişti.  Oysa, ülkenin 
yönetim yapısına her yönüyle merkeziyet-
çiliğin damgasını vurmuş olduğu bir ülke-
de, “yerel yönetimlerde iktidar olmak” bir 
hayalden başka bir şey değildir. Sistemi bir 
bütün olarak demokratikleştirmedikçe ve 
merkeziyetçilik virüsünden kurtarmadıkça, 
yerel yönetimlerde iktidar olunamaz. 

1970’lı yıllar, sözünü etmiş olduğunuz 
“toplumcu belediyecilik” kavramının içi-
nin doldurulmaya çalışıldığı bir dönemdir. 
Toplumcu belediyecilik denildiğinde, ula-
şılmak istenen başlıca hedefler şöyle özet-
lenmiştir: 1. Toplumcu belediye sosyal ada-
letçi olmalıdır. 2. Bütün halk katmanlarının 
karar süreçlerine katılmalarına olanak sağ-
lamalıdır. 3. Tekelci rantların oluşmasına 
meydan vermemelidir. 4. Kaynak yaratıcı 
ve üretici olmalıdır. 5. Birlikçi ve bütünlük-
çü olmalıdır. 6. Ve son olarak da, yerel yö-
netim değil, “yerel hükümet” olmalıdır.  Bu 
maddelerden hemen hemen hepsi bugün 
de toplumcu belediyeciliği tanımlama-
makta kullanılabilecek önemli ölçütlerdir. 
Yakınmakta olduğumuz pek çok sorunun 
bunlar yardımıyla çözüme kavuşturulabi-
leceği söylenebilir.  Toplumsal sınıflar ve 
bölgeler arasındaki farklılıkların azaltılması 
ya da giderilmesi, sosyal adaletçi bir be-
lediyeciliğin temel amacı olmalıdır. Üretici 
belediyeciliğin ne denli önemli olduğunu 
COVİD 19 pandemi dönemi açıkça gös-
termiştir. CHP’nin az önce sözünü ettiğim 
2021 Raporunda da, demokratikleşme adı 
altında katılım, saydamlık ve hesap vere-
bilirlik gibi ilkelerin yanı sıra sürdürülebi-
lir kalkınmanın önemi vurgulanmaktadır. 
Kentlerin sahip olduğu kültürel ve doğal 
değerlerin yok olup gitmesine yol açan 
“rant”çılık Türkiye’de önemi giderek artan 
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bir yaradır. Farklı siyasal ideolojinin temsil-
cisi olan bir  merkezi yönetim tüm çabala-
rını rant yaratma ve yandaşlarına dağıtma 
temeline dayandırmaktaysa, merkeziyetçi 
bir sistemde yerel demokrasiye toplumcu 
sıfatını kazandırmak olanaksızlaşır. İçinde 
bulunduğumuz durum budur.

Yukarıda sözünü ettiğim 1970’lerin toplum-
cu belediyecilik ilkelerini  bugün için bile 
çok yararlı görmeme karşın, onlar arasında 
yer alan “yerel hükümet” olma ilkesini ben 
ders kitaplarımda eleştiri konusu yapmı-
şımdır. (Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem 
Yay., 2021, 12. Bası, s.498-506).  Gerçekte, 
bu terimi kullananların kastetmekte olduk-
ları, yerel yönetimlerin hareket yetenekle-
rini yönetimsel ve mali yönlerden artıracak 
koşulların oluşturulması olmakla birlikte, 
“yerel hükümet” terimi yanlış anlaşılmaya 
elverişli bir kavramdır. Anglo-Saxon dille-
rindeki “government” terimini yanlış yo-
rumlayarak, egemenlik-altı birimler olan 

yerel yönetimlerin, yasa yapma erkini de 
içine alan yetkilerle donatılmasını çağrış-
tıracak “yerel hükümet” adının önerilme-
si, yerel demokrasinin gelişmesine hizmet 
etmek yerine, üniter (tekçi) devlet olma 
ilkesinin sorgulanmasını ve federal sistem 
arayışlarını gündeme getirebilir. 

Toplumcu belediyecilik ilkelerine günü-
müzde yeniden bakıldığında, bunların bü-
yük geçerliliği olduğu dikkat çekmektedir. 
Ancak, son elli yıldır yerel demokrasinin 
dünyada geçirdiği değişimler de dikkate 
alınarak bu ilkeler geliştirilmelidir. Ve özel-
likle COVID 19 pandemi döneminin yarat-
tığı koşulların da açıkça gösterdiği gibi, 
1980’ler sonrasının neo-liberal yaklaşımla-
rının tümüyle terkedilerek, kamunun mü-
dahalesine daha açık ve plan düşüncesini 
yadsımayan   yaklaşımların hem merkezi, 
hem de yerel düzeyde etkili kılınmasının 
zorunluluğu gözden uzak tutulmamalıdır.         



54    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

osman.savaskan@
marmara.edu.tr

Osman Savaşkan
Akademisyen

Zor Zamanlarda Yerelde(n) 
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Neoliberal ekonomi politikalarının yarattı-
ğı eşitsizliklerin ve toplumsal alanda artan 
kutuplaşmanın da etkisiyle birçok ülkede 
otoriter popülist hareketler yükselişe geç-
ti.  Bununla birlikte aynı dönemde önemli 
metropol kentlerin yönetimi için yapılan 
seçimleri ise merkezi hükümetlere alterna-
tif olarak sol, sosyal demokrat, liberal par-
tiler ya da bağımsız adaylar kazandı. Bu 
durum, yerel düzeyde yükselen yeni dal-
ganın merkezi düzeydeki otoriter rejimlere 
ne ölçüde alternatif oluşturacağı ve olası 
demokrasiye geçiş için ne tür imkanlar ya-
ratacağı üzerine tartışmaları beraberinde 
getirdi. Bu yazıda bu tartışmalardan yola 
çıkarak özellikle de sosyal demokrat ide-
oloji ve hareketler için yerel yönetimlerin 
önemini ve karşı karşıya olduğumuz  de-
mokrasi ve ekonomik krizlerden çıkış için 
taşıdığı potansiyeli tartışmaya çalışacağım. 

Sosyal Demokrasi ve Yerel 
Yönetimler

Bilindiği üzere 1945 sonrasında, gelişmiş 
ülkelerde siyasetin şekillenmesinde başat 
rolü oynayan sosyal demokrat ideoloji ve 
bu ideolojinin taşıyıcısı olan siyasi partiler 
ulusal ölçekte sosyo-ekonomik ve bölgesel 
eşitsizlikleri önceliyordu. Bu dönemde ye-
rel yönetimlerin işlevi de emeğin yeniden 
üretimini sağlayan toplu konut ve ulaşım 
gibi politikaları sağlamakla sınırlıydı. Ye-
rel yönetimler bir nevi merkezi hükümetle 
hiyerarşik bir ilişki içerisinde ve kaynakları 
büyük ölçüde merkezi hükümetlerce karşı-
lanan refah devleti politikalarının uygulayı-
cıları konumundaydılar. 

1980’li yıllar ise yerel yönetimlerin merke-
zi hükümetlerin hiyerarşilerinden sıyrılarak 

idari ve mali açılardan özerkleşmelerine, 
yetki ve sorumluluklarını genişletmelerine 
tanık oldu. Yerel yönetimlerin merkezi yö-
netimden gelen kaynakları “özerklik” adı 
altında oldukça azaldı. Yerel yönetimler 
bir nevi kendi başlarının çaresine bakmak 
durumunda kaldılar. Bu durum yerel yöne-
timlerin öz kaynaklarını vergiler yoluyla ar-
tırmak ve istihdam başta olmak üzere yerel 
halkın çeşitli taleplerini karşılamak için ser-
maye gruplarına olan bağımlılığını oldukça 
artırdı. Bir başka deyişle, merkezi hükü-
metlerden giderek özerkleşen yerel yö-
netimler bu sefer de sermaye kesimleriyle 
bağımlılık ilişkisi kurmak durumunda kaldı-
lar. Aynı dönemde neoliberal politikalarının 
da etkisiyle kentlerin ekonomik değerini ve 
kentsel rantını öne çıkarmaya yönelik ser-
maye gruplarının öncülüğünde kurulan it-
tifaklar yerel karar alma mekanizmalarında 
ön plana çıktılar. Yerel yönetimlerin işlevi 
de kentsel ekonomik gelişmeyi önceleyen 
toplumsal kesimler arasındaki ilişkileri bir 
nevi koordine etmek olarak görüldü. Bu 
kapsamda belediyelerin görevi “girişimci 
belediyecilik” ve “marka kentler” anlayışla-
rıyla da uyumlu olarak ittifakların işleyebil-
mesi için gerekli düzenlemeleri yapmaktan 
ibaret kaldı. Her ne kadar yerel düzeydeki 
sosyal demokrat iktidarlar refah devleti dö-
nemi kazanımlarını olabildiğince korumaya 
ve devam ettirmeye çalışmış olsalar da ön-
celikleri yeniden dağıtım politikaları yerine 
hizmet, finans, inşaat gibi sektörlerde faa-
liyet gösteren sermaye gruplarının çıkarları 
doğrultusunda hareket etmek oldu. Böyle 
bir ortamda ABD’de Amazon’un yeni bir 
merkez ofisi kurmak için çağrıya çıkması 
ve bu çağrıya karşılık belediyelerin çeşitli 
teşviklerden oluşan tekliflerini Amazon’a 
sunmaları normal karşılanıyordu. Amazon, 
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sürecin devamında belediye başkanları 
başta olmak üzere kent yöneticilerini tıp-
kı bir işe alım görüşmesi gibi mülakata da 
davet etmişti. 

Yukarıda en kaba hatlarıyla özetlenen mer-
kez-yerel yönetim ilişkileri ve yerel yöne-
timlerin değişen işlevleri elbette ki Türkiye, 
Kore, Hindistan, Brezilya, Meksika gibi geç 
sanayileşmiş ülkelerde farklı bir seyir izle-
di ve yerel yönetimler gelişmiş ülkelerdeki 
muadillerinin aksine ilk defa 1980 sonrasın-
da önemli birer aktör olarak ortaya çıktı-
lar. Geç sanayileşmiş ülke deneyimlerinde 
yerel yönetim reform süreçlerinde neoli-
beral ekonomi politikaları kadar ülkelerin 
demokratikleşme süreçleri, seçim siyase-
ti gibi siyasi faktörler de etkili oldu. Yerel 
yönetimler, tarihsel olarak merkezi devlet-
lerin güçlü olduğu geç sanayileşmiş ülke-
lerde sadece sermaye grupları tarafından 
değil merkezi hükümetin sürdürmek iste-
diği çeşitli denetim mekanizmaları tarafın-
dan da kıskaca alındı. Bu ülkelerde kamu 

ve sermaye çıkarları arasındaki çelişki ka-
dar -belki de daha fazla- merkezi ve yerel 
yönetimler arasındaki müzakereler, çatış-
malar ve çelişkiler ön plana çıktı. 

Ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda 
yaşanan bütün bu dönüşümlere rağmen 
sosyal demokrasi, arada Üçüncü Yol gibi 
arayışlar olsa da, ne teori/ideoloji olarak 
ne de uygulamada alternatif bir yerel yö-
netim politikası geliştiremedi. Bu durum 
hem gelişmiş hem de sosyal demokrasinin 
1990’lı yıllarda giderek güç kazandığı geç 
sanayileşmiş ülkeler için rahatlıkla genel-
leştirilebilir. Yine de sol-sosyal demokrat 
belediyeler katılımcı mekanizmaların geli-
şiminde ve kimlik eksenli gelişen taleplerin 
karşılanmasında başarılı oldu. Küreselleş-
me süreçlerinden faydalanan ve banka-
cılık, sigortacılık, reklamcılık, mimarlık ve 
mühendislik gibi alanlarda çalışan toplum-
sal kesimlerin taleplerine göre şekillenen 
politikalar sosyal demokrat tabanı yerel 
düzeyde de orta sınıflaştırdı. 
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2008 Krizi ve Sonrası

Önce gelişmiş ülkelerde başlayan daha 
sonra giderek tüm dünyaya yayılan 2008 
ekonomik krizi ise “kentsel bir kriz” haline 
dönüştü. Dünya bu ekonomik krize yeni 
bir kentleşme dalgasının içinde yakalandı. 
BM’nin verilerine göre 2000’li yılların ilk on 
yılında dünya tarihinde ilk defa kentsel nü-
fus kırsal nüfusu geçti. 2050 yılı itibariyle 
ise kentsel nüfusun dünya genelinde %70’e 
yükseleceği tahmin ediliyor. Artık dün-
ya genelinde “kent çağında” yaşadığımız 
kolaylıkla iddia edilebilir. “Kent çağında” 
ekonomik krizin de etkisiyle yoksulluk, iş-
sizlik, yeterli eğitim, sağlık, konut ve ulaşım 
imkanlarından mahrum olma ve çevre gibi 
sorunlar daha şiddetli bir şekilde yaşanma-
ya başladı. Karşılaşmaların ve farklılıkların 
bir arada özgürce yaşama potansiyelini 
kendi içinde barındıran kentler toplumsal 
kutuplaşmanın arttığı, yabancı karşıtlığının 
yoğun olduğu ve sosyo-ekonomik eşitsiz-
liklerin görünür olduğu mekanlara dönüş-
tüler.

Neoliberal ekonomi politikaların uygulama-
sından kaynaklı eşitsizlikler ve siyasal alan-
da artan otoriter uygulamalar dünya ge-
nelinde toplumsal hareketlerin yükselişine 
neden oldu. Bu toplumsal hareketler bazı 
ülkelerde ya siyasi partileşme süreçlerine 
girdiler ya da halihazırdaki siyasi partiler-
le iş birliği halinde önemli kazanımlar elde 
ettiler. Sosyal demokrasinin solundan sağ 
ve sol popülizme kadar uzanan ve kendile-
rini sistem dışı olarak gören bu hareketler 
Barselona ve Madrid’den ABD’nin Seattle, 
Mississippi gibi eyaletlerindeki bazı bele-
diyelere, Roma’dan Prag’a kadar önemli 
kentlerde yerel düzeyde iktidara geldiler. 
Toplumsal muhalefet grupları, merkezi dü-
zeyde otoriter-popülist rejimlere rağmen 
kurulan çeşitli ittifaklarla Orta Avrupa’nın 
Budapeşte, Varşova gibi önemli başkentle-
rinde ve kentlerinde yerel düzeyde iktidarı 
kazandılar. Bu listeye İstanbul, Paris, Berlin, 
Londra gibi sol-sosyal demokrat anlayışla 
yönetilen büyük metropolleri de eklemek 
gerekir. 

Çok çeşitli ideolojilerden ve hareketlerden 
beslenen bu yönetimler neoliberal ekono-
mi politikalarına ve otoriter-popülist re-

jimlere alternatif üretmeye çalıştılar.  Ken-
di aralarında da uluslararası dayanışmayı 
güçlendirme çabası içerisindeler.  Oluş-
turdukları uluslararası dayanışma ağları-
na örnek olarak, Barselona öncülüğünde 
kurulan Korkusuz Kentler Platformu (Fe-
arless Cities), Orta Avrupa kentleri Prag, 
Varşova, Bratislava, Budapeşte belediye 
başkanlarının imzaladıkları Özgür Kentler 
Paktı  (Pact of Free Cities) verilebilir. Bu 
belediyeler, BM ve AB’nin çeşitli kurumları-
nı da dayanışma için kullanıyorlar. Küresel 
ısınma, konut krizi, göçmenlik, işsizlik gibi 
can yakıcı sorunlarda uluslararası düzeyde 
iş birliği imkanlarının yolu merkezi düzey-
deki içe kapanmacı otoriter rejimlere rağ-
men artıyor. ABD’de de Demokrat Partili 
bazı eyaletlerin Donald Trump’ın politika-
larına karşı Paris Anlaşması’nda belirtilen 
hedefleri tutturmak için bir araya gelip ta-
ahhütte bulunduklarını da belirtelim. 

Yeni Belediyecilik Dalgasının 
İmkanları ve Kısıtları

Yerelde yükselen bu yeni belediyecilik dal-
gasının otoriter-popülist rejimlere alter-
natif üretip üretemeyeceği ise hala belir-
sizliğini koruyor ve yerel düzeydeki seçim 
başarıları inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Piyasa 
ekonomisine olan sonsuz güven, yaratmış 
olduğu eşitsizliklere rağmen hala devam 
ediyor. Otoriter rejimlere karşı muhalefeti 
oluşturan ve yerel düzeyde iktidara gelen 
bazı kesimlerin de zaten neoliberal eko-
nomiyle çok da dertlerinin olmadığı anla-
şılıyor. Kentlerin şekillenmesinde sermaye 
gruplarının etkisi de sınırlanmış gözükmü-
yor. Bu şartlar altında sol-sosyal demokrat 
belediyeler yeniden dağıtım politikaların-
da istedikleri gibi ilerleme kaydedemiyor-
lar. Yerel yönetimlerin işleyişi üzerindeki 
yasal ve idari sınırlamaları da yerel yöne-
timlerin performanslarını değerlendirirken 
elbette göz önünde bulundurmak gere-
kebilir. Sadece Türkiye’de değil, örneğin 
Macaristan’da da Orban hükümeti gerek 
seçim sistemi ve bölgelerinde gerekse ye-
rel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarında 
önemli değişikliklere giderek yereldeki gü-
cünü yeniden konsolide etmeye çalışıyor. 
Belediyelerin miras aldıkları kurumsal yapı-
lar ve bürokratik işleyişler de dönüşümün 
hızını yavaşlatıyor. Bütün bu sorunlara rağ-
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men sol-sosyal demokrat yerel yönetimler, 
refah devleti dönemini hatırlatır şekilde 
sosyal politika uygulamaları gerçekleştiri-
yor ve karar alma süreçlerindeki katılımcı 
mekanizmalarını işletiyorlar. Kentsel me-
selelerin giderek karmaşıklaşması sonucu 
yerel düzeyde giderek artan teknokratik 
anlayışa ve belediye başkanlarının giderek 
güçlenmesine karşı halkın yönetime katı-
lım kanallarının güçlenmesi demokrasinin 
işlerliği açısından oldukça önemli hale geli-
yor.  Enerji, su gibi temel altyapı hizmetleri, 
özelleştirme süreçlerinde yaşanan başarı-
sızlıklardan dolayı yeniden belediyeleşiyor 
(re-municipalization), bir başka ifadeyle 
söylersek, kamulaştırılıyor. Yerel yönetim-
ler politikalarını geliştirirken sosyo-ekono-
mik toplumsal dışlanmışlıkların yanı sıra 
toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, etnik 
kimlik ve ırk gibi diğer eşitsizlikleri de göz 
önünde tutuyor. İklim değişikliği ve ekolo-
jik dengeyle ilgili diğer konular da sol-sos-
yal demokrat belediyelerin gündeminde 

yer alıyor. Katılımcı, toplumsal cinsiyete ve 
ekolojiye duyarlı bütçe uygulamaları artık 
olmazsa olmaz görülüyor. 

Yerel iktidarların taşıyıcı örgütlerinin ku-
rumsal devamlılıkları ise önemli bir konu 
olarak karşımızda duruyor. Kentsel top-
lumsal hareketler, demokrasiyi siyasi parti-
lere ve seçimlere indirgeyen anlayışa karşı 
alternatif katılımcı ve çoğulcu pratikler ge-
liştirerek meydan okuyorlar ve bu konuda 
başarılı olarak siyaset alanını olabildiğince 
genişletiyorlar. Siyasi partiler geniş bir top-
lumsal hareketin sadece bir parçası olarak 
görülüyor. Çoğu hareket de kendisini siyasi 
parti olarak görmüyor. Bütün bunlara rağ-
men eşitsizliklere ve otoriterleşmeye karşı 
“kendiliğinden başlayan” tepkilerdeki farklı 
talep ve çıkarların ortaklaşması, örgütlen-
mesi ve devamlılıkların sağlanması açısın-
dan siyasi partiler hala önemli roller oyna-
yabilir. Aynı zamanda son otoriter dalganın 
yükselişi, temsili demokrasinin işleyişi için 
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gerekli olan minimum koşulların bile ne ka-
dar kırılgan olduğunu ve başta siyasi par-
tiler ve seçimler gibi geleneksel görülen 
mekanizmalara sahip çıkılması gerekliliğini 
bize gösteriyor. Elbette siyasi partilerin de 
toplumsal hareketlere ve toplumun genç-
ler, kadınlar gibi en dinamik kesimlerine 
yer açmaları şartıyla….

Türkiye’deki Durum

Türkiye’deki 2019 yerel seçimler ve deva-
mındaki gelişmeleri de yukarıda tartıştı-
ğımız küresel yeni belediyecilik dalgasını 
göz önüne alarak tartışmak anlamlı ola-
caktır. Türkiye’nin 30 büyükşehir belediye-
sinin 11’i artık sosyal demokrat iddiasında 
olan kadrolarca yönetiliyor. Bu 11 büyükşe-
hir Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde 
60’ından fazlasını üretiyor. Kürtlerin yoğun 
olarak yaşadığı illerde de her ne kadar son 
yıllarda artan kayyum uygulamaları nede-
niyle kesintiye uğrasa da alternatif yerel 
yönetim deneyimleri bulunuyor.   Başta 
İstanbul olmak üzere halihazırda sosyal 
demokrat kadrolar tarafından yönetilen 
belediyeler neredeyse ülke ölçeğindeki 
büyüklükleri ve nüfuslarıyla dünya için de 
önemli bir deneyim oluşturuyor. Siyasi par-
ti teşkilatlarının yerel düzeyde güçlü olma-
sı Türkiye deneyimini daha da ilginç kılıyor. 
Türkiye’de siyasi partilerin kamusal hizmet-
lere ulaşmak, iş aramak ve kamu ihalelerini 
kazanmak için önemli bir ilişki ağları ola-
rak işlediği biliniyor. Siyasi parti üyelerinin 
de yerel yönetimlerden bu tarz beklentiler 
içinde olduğu bir gerçek ve bu durum ba-
zen belediyelerin işleyişinde önemli zorluk-
ları ve kuraldışı uygulamaları beraberinde 
getiriyor. Bununla birlikte siyasi partilerin 
mahalleler düzeyine kadar inen örgütlü-
lüğü, toplumsal hareketler ve sivil toplum 
inisiyatifleriyle iş birliği halinde yerelden 
başlayan dönüşümün merkezi düzeye ta-
şınmasının da yolunu açabilir. Türkiye’de 
otoriterleşmeye ve polis şiddetine rağmen 
gençlik, kadın, LGBTİ+ hareketlerinin ol-
dukça güçlendiğini belirtmekte yarar var. 
Örneğin, New York Times gibi prestijli bir 
uluslararası basın organının 2018’in 8 Mart 
Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenlenen 
feminist gece yürüyüşünü fotoğraflarıyla 
manşetten okuyucularına duyurduğunu 
bir kez daha hatırlatalım. 

Kent yoksullarına ulaşma çabaları, üniver-
site gençlerine yönelik yurt ve burs des-
tekleri, sayıları giderek artan kreşler, de-
vam eden metro projeleri, işsizlere yönelik 
mücadele araçlarının geliştirilmesi, temiz, 
ucuz ve güvenilir gıda için alınan inisiya-
tifler, katılımcı bütçe uygulamaları, kül-
tür-sanat faaliyetlerine olabildiğince ucuz 
ulaşımın yaygınlaştırılması, merkezi birçok 
kentsel alanın rant yerine halkın kullanımı-
na açılması Türkiye’de sol-sosyal demokrat 
yerel yönetimlerin iki yılı aşan deneyimde 
ortaya koydukları bazı önemli uygulamalar 
olarak ilk elden sıralanabilir. Ayrıca, bu be-
lediyelerde istihdam edilen kadın ve genç 
sayısının giderek artıyor olması da takdirle 
karşılanmalı. Türkiye’nin iki yılı aşan dene-
yimi, kentlerin yeniden birer yaşam alanına 
dönüşmeleri yolunda uluslararası düzeyde 
iyi bir model olmaya doğru ilerliyor.

Demokrasiye Dönüş  ve Yerel 
Yönetimler

Meksika gibi ülkeler üzerine yapılan akade-
mik çalışmalar, yerel yönetimlerde iktidara 
gelen muhalif siyasi parti ve kadroların ka-
musal hizmet yürütme faaliyetlerinin ötesi-
ne geçerek yaşanan demokratikleşme sü-
reçlerinin en önemli taşıyıcı aktörleri haline 
geldiklerini gösteriyor. Zira muhalefet ye-
relde merkezi hükümetin baskılarına rağ-
men önemli bir kaynağa ulaşıyor, yönetim-
de tecrübe ve görünürlük kazanıyor. Yerel 
yönetimler sayesinde muhalefet, kamusal 
hizmetleri merkezi iktidara göre daha iyi 
yapabildiklerini gösterme imkânı buluyor. 
Ama en önemlisi otoriter rejimlerin de 
kaybedebileceklerine dair inancı güçlendi-
riyor. Yereldeki başarılar diğer yerelliklere 
ve en sonunda da merkezi düzeydeki se-
çim başarılarına yansıyor.

Meksika’nın 1980’li yılların sonundan 
2000’lerin başına kadar yaşadığı deneyim, 
günümüz dünyasının konjonktürü farklı 
olsa da otoriter-popülist rejimleri anlamak 
ve bu rejimlerle mücadele için önemli ders-
ler içerebilir. Tekrar vurgulamak gerekirse 
gerek gelişmiş gerekse geç sanayileşmiş 
ülkelerde sol-sosyal demokrat kadrolarca 
yönetilen yerel yönetimler demokrasiye 
dönüşün en önemli taşıyıcı aktörleri ola-
bilirler. Günümüz dünyasında ana akım 
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siyasetin demokrasi ve otoriterlik eksenin-
de iki ayrı eksende ayrıştığı rahatlıkla söy-
lenebilir. Bu durum farklı siyasi anlayışlar 
arasında ittifaklara da zemin hazırlıyor gibi 
görünüyor. Ancak, muhalefetin siyasi alter-
natifler kadar ekonomi kaynaklı eşitsizlere 
de çözüm üretecek politikaları öncelemesi 
aciliyet gerektiriyor. Teknolojideki ilerleme-
ler nedeniyle kapitalizmin artık yeterince iş 
yaratamayacak olması, başta yaşlanma ol-
mak üzere önemi her geçen gün artan de-
mografik değişiklikler, kentlerde en temel 
insan ihtiyaçlarından olan konuta, temiz ve 
güvenli gıdaya ulaşımda yaşanan zorluklar 
daha radikal bir gündemin elzem olduğu-
nu bizlere gösteriyor. İnsanların ekonomik 
ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçen, 
“biz” duygusunu yaratan ortak bir kimliğin 
inşası da önem kazanıyor. Zira, sosyolojinin 
Max Weber, Emile Durkheim gibi kurucula-
rının belirttiği gibi, sadece ekonomik çıkar-
lara dayalı bir birlikteliği devam ettirmek 
oldukça zor görünüyor. “Biz” olmayı sağla-
yacak bağ(lar)ın ne olacağı sorusu ise hala 
cevap bekliyor.

Yazıyı Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm: 
Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri 
adlı önemli eserinde yer alan faşizmle il-
gili analiziyle bitirelim. Polanyi, bu önemli 
çalışmasında faşizm ve sosyalizm arasında 
ince bir çizgi olduğunu iddia eder. Niha-
yetinde her iki hareketin toplumsal taba-
nı büyük ölçüde ekonomik eşitsizliklerden 
beslenir. Ekonomik eşitsizliklerden kaynak-
lı biriken öfkenin nereye evrileceğini ise 
mevcut durumdaki siyasi tutumlar belirler. 
Polanyi’nin uyardığı gibi toplumsal hare-
ketler her zaman “ilerici” olmak durumun-
da değildir ve toplumlar kendilerini hiç de 
ummadığımız şekilde korumaya kalkabilir-
ler. Böyle bir ortamda sol, sosyal demok-
rat hareketler kadar neo-faşist, popülist 
hareketler de kendilerine taban bulabilirler 
ve otoriter-popülist rejimler var olan ikti-
darlarını yeniden üretme imkanına kavu-
şabilirler. Polanyi’nin analizi eşitsizlikleri ve 
yeni bir kolektif kimliğin inşasını önceleyen 
yeni bir siyaset yapma biçimine bizleri da-
vet ediyor. Bunun yükü ve temel sorumlu-
luğu da ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin 
omuzlarında….

Karl Polanyi
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Ece Öztan
Siyaset Bilimci

Kentsel Çeşitlilik, Kent 
Yönetimi ve  Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

Yerel yönetimler; kentsel ayrışmalar, güç 
ilişkileri ve mekansal adaletsizliklerle mü-
cadelede dönüştürücü roller oynayabilir. 
Yerleşim alanlarından kentsel istihdama, 
altyapı hizmetlerinden kültür-sanata, her 
tür yerel hizmet alanına çoklu ayrımcılıkları 
içeren bir toplumsal cinsiyet eşitliği optiği 
ile yaklaşmak; varolan kimi hizmetleri dö-
nüştürmenin yanı sıra yeni hizmet alanla-
rının da  keşfedilmesine olanak sağlar. En 
başta daha net bir şekilde ifade edelim: 
Toplumsal cinsiyet eşitliği kentsel olanak-
lara erişimi kısıtlı olan herkese iyi gelir. 

Hızla değişen ve çeşitlenen demogra-
fik ve sosyal örüntüler, yerel yönetimle-
rin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını 
kurumsallaştırmalarını ve toplumsal cinsi-
yete, dinamik ve çoklu ayrımcılıklar üze-
rinden yaklaşmalarını zorunlu kılıyor. Bu 
nedenle retorik düzeyde bir çeşitlilik ve 
kimlik temelli bir toplumsal cinsiyet eşitli-
ği perspektifi yerine, çoklu ayrışma ve bir 
gerçeklik olarak çeşitliliği yapısal eşitsizlik 
göstergeleri ile  ele almak gerekiyor.  

Türkiye’de toplam 1397 belediyeden yal-

nızca 27’inin imzaladığı Avrupa Yerel Ya-
şamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nda  da 
yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerine top-
lumsal cinsiyet bakış açısı yerleştirmeleri-
nin gerekli olduğu ifade ediliyor. Buna göre 
belediyeler eylem planları ve programları 
için yeterli kaynak tahsisi yapmalıdır. Şart, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine nüanslı bir 
yaklaşımı benimsemekte ve açıkça çoklu 
ayrımcılıkları içeren bir toplumsal cinsi-
yet bakışını ilkeleri arasında saymaktadır: 
İkinci ilkeye göre  de “kadın-erkek eşitliği-
ni sağlamak için çoklu ayrımcılık ve çoklu 
ayrımcılığın dezavantajları ele alınmalıdır”. 

Kentsel Çeşitlilik ve Ayrışmalar

Türkiye’de kentler son kırk yılda büyük de-
ğişimler yaşadı. 1980’lerde Türkiye nüfu-
sunun yalnızca %50’si il ve ilçe merkezle-
rinde yaşarken, bugün nüfusun %90’ı il ve 
ilçe merkezlerinde yani kentlerde yaşıyor. 
Kentlerde nüfus da, yaşam da çeşitlendi. 
Tüm bu dönüşümler hanelerde de önemli 
değişimlerle birlikte ilerledi. İç göç son kırk 
yılda kentsel demografiyi tümüyle dönüş-
türürken, kentlerde tarımdan kopan kadın 

“...Yaşam belki
Her gün filesiyle bir kadının geçtiği
Uzun bir caddedir...” 

Furuğ Ferruhzad, Yeniden Doğuş 
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nüfusu emecek bir iş piyasası gelişmedi. Bu 
nedenle artan eğitim oranları ve kentleşme 
süreçlerine karşın kadınlar büyük oranda 
“ev kadınlaşma” süreci yaşadı. Kadınların 
iş piyasasına girişi ile eğitim arasındaki sıkı 
ilişki bu nedenle giderek önem kazandı. 
Günümüzde bu bağlantı da büyük ölçüde 
zedelenmiş görünüyor. Kentlerde eğitimli 
genç kadın işsizliği rekor düzeylerde. DİSK-
AR’ın, TÜİK Hane Halkı İşgücü Araştırması 
verilerinden derlediği son işsizlik raporuna 
göre genç kadınlar işsizlik oranının en yük-
sek olduğu kategori. Her 3 genç kadından 
biri işsiz.   

Kentler aynı zamanda tek kişilik hanelerin, 
65+ yalnız kadınların, çoğunluğu kadın yal-
nız ebeveynlerin de yoğun olduğu mekan-
lar. 2020 istatistiklerine göre Türkiye’deki 
hanelerin %17,9’u tek kişilik hanelerden olu-
şuyor. Bu oran daha 2014’te %13,9 idi. Tür-
kiye’de 65+ yaş grubunda yer alan her dört 

yaşlıdan biri yalnız yaşıyor. Bu tek kişilik 
65+ hanelerin çoğunluğu da kadınlar.  Tür-
kiye Sağlık Araştırması’na göre, 65-74 yaş 
grubundaki kadınların % 53’ü, 75 yaş üstü 
kadınların ise %53’ü yürüyemiyor. Kentin 
sokaklarında fazlaca görmesek de resmi 
rakamlara göre Türkiye’de %6,6 oranında 
engelli birey var. Alanda çalışan STK’lar 
resmi olmayan rakamların çok daha yüksek 
olduğunu ifade ediyor. Engelli bireylerin 
bakımı da hane içlerinde kadın emeği üze-
rine yıkılıyor. Yaşlı bakımı gibi engelli bakı-
mı da kurumsal olanaklar ve sosyal politika 
alanının dışında konumlanıyor. TÜİK Gelir 
ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre 
Kurumsal olmayan nüfusun %37’si konu-
tunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, 
%35’i sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş 
pencere çerçeveleri vb. problemleri yaşı-
yor. Medyan gelirin %60’ının altında geliri 
olan ailelerde bu oranlar çok daha yüksek.
Kentler bir yandan da küresel krizler ve 
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uluslararası göç hareketleri çeşitleniyor. Ül-
kemizdeki göçmen ve mültecilerin %98,6’sı 
şehirlerde yaşıyor. Yabancı nüfus yani, ika-
met izni olanlar da dahil olmak üzere ge-
çici koruma statüsündeki göçmenler ile 
düzensiz göçmenlerin toplam sayısına iliş-
kin net rakamlara ulaşmak mümkün değil. 
Göç İdaresi 2016 yılından bu yana yıllık göç 
raporlarını yayımlamıyor. Yalnızca kayıtlı 
geçici koruma altındaki göçmenlerin  sa-
yılarına erişebiliyoruz. Kentlerde yaşayan 
göçmenlerin çoğunluğu kadın ve çocuk-
lardan oluşuyor. Örneğin geçici koruma 
altındaki Suriyelilerin %70,8’i kadın ve ço-
cuklardan oluşuyor .  

Yerel yönetimlerin bütünüyle sosyal hiz-
met ve sosyal siyaset alanına kesişimsel bir 
toplumsal cinsiyet perspektifi ile yaklaş-
maları büyük bir önem taşıyor. Bunun için 
öncelikle toplumsal cinsiyeti yalnızca “ka-
dınlarla” ilgili bir alan olarak görmekten, “… 
ve kadınlar” yaklaşımından vaz geçilerek, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsallaş-
tırılması ve anaakımlaştırılması gerekiyor.   
Çünkü toplumsal cinsiyet yalnızca kadın-
larla ve yalnızca “bazı kadınlarla” ilgili bir 
perspektif değil; farklı güç ilişkileri, farklı 
kırılganlıklar ve eşitsizliklerle mücadele et-
mede analitik ve nüanslı bir perspektif. Kı-
sacası erkeklerin de, gençlerin, Romanla-
rın, engelli çocuğa bakanların da, yaşlıların 
ve göçmenlerin de cinsiyetleri var! Dahası, 
bu türden bir analitik optik kentsel ayrışma 
ve yapısal engellere ilişkin verilerin düzen-
li olarak izlenmesini gerekli kılıyor. Bu da 
kentsel verinin izlenmesi ve toplanmasında 
yerel yönetimlerin hem dijital araçları ka-
mucu bir perspektifle kullanmalarını hem 
de kentte yaşayanların verisini kamucu po-
litikalara dönüştürecek araçlar geliştirme-
lerini gerektiriyor. 

Temsiliyet ve kent yönetimlerinde eşitlik
Yerel yönetimler üç temel işlevleri nede-
niyle toplumsal cinsiyet eşitliği ve çoklu 



ikinciyuzyildergi

63Kasım - Aralık

ayrımcılıklar konusunda dönüştürücü rol-
ler oynayabilirler. Kentsel yönetimde tem-
siliyet; kentsel katılım ve kentsel hizmetler 
alanı. Temsil açısından toplumsal cinsiyet 
eşitliği politikaları, özellikle siyasi partiler 
içerisinde yerel yönetimlerle ilgili olarak 
izlenecek eşitlikçi stratejilere ilişkindir. Ne 
yazık ki, kentsel siyasette temsil açısın-
dan Türkiye’deki tablo iç karartıcı. Beledi-
ye başkanlarında kadın temsili tek haneli 
yüzdelerde (2019 seçimlerine göre %3), 
belediye meclislerinde ise % 10 bandın-
da.  Kuşkusuz bu yerel siyasetin niteliğini 
de etkiliyor. Yerel siyasetin bu kadar eril 
bir iklimde gerçekleşmesi, bütünüyle par-
tilerin yerel örgütlenmelerindeki yönetsel 
seviyelerle de ilgili. Kadınların yerel siya-
sette görünürlük kazanması ve yıllardır si-
yaset içindeki emeklerinin karşılık bulması 
için çok kapsamlı stratejilere ihtiyaç var. Ve 
bu stratejiler yalnızca kotalarla değil, siya-
sal hayata katılıma ilişkin tüm kanallardaki 
ağır erkek egemenliğinin kırılmasına ilişkin 

kapsamlı politikaları içermelidir. Ancak bu 
yazıda temsil meselesini bir kenara bıra-
karak, daha çok kentsel bürokrasi, kentsel 
hizmet ve kentsel katılım işlevlerine odak-
lanmak istiyorum. 

Yerel yönetimlerin bir örgüt olarak kendi 
yapıları, örgütlenme süreçleri, işe alım, ka-
riyer ve terfi süreçleri, tedarik süreçlerine 
yönelik bir toplumsal cinsiyet eşitliği pers-
pektifini geliştirmeleri, yenilikçi ve hızlan-
dırıcı stratejiler uygulamaları gerekiyor. Ye-
rel yönetimler birim ve iştiraklerinde erkek 
yoğun alanlarda kadın istihdamını arttıra-
rak, mevcut personeli çeşitlendirerek kap-
sayıcı bir insan kaynakları politikasını uy-
gulamaya sokabilirler. Örneğin; Adana ve 
İzmir’de kadın otobüs şöförleri istihdamı, 
Diyarbakır’da kadın su sayacı okuyucuları; 
hem kadın istihdamının arttırılması hem de 
yerel yönetimlerin kalıpyargılarla mücalesi 
açısından bu türden iyi uygulamalara ör-
nektir. 
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İşe alım süreçlerini şeffaflaştırmak, perso-
nel verisinin izlenmesi, performans değer-
lendirme süreçlerinin bu perspektiflerle 
gözden geçirilmesi büyük bir önem taşı-
maktadır. Bu nedenle kadınları yalnızca 
kadın-aile-çocuk-yaşlı hizmetleri alanında 
değil; ulaşım, çevre, yerleşim, altyapı, bil-
gi işlem, akıllı kent, istatistik ve veri analizi 
vb. birimlerde de sayısal olarak arttırmak 
önem kazanıyor. Bu alanlara yönelik mes-
leki eğitim alanları açmak, yerel yönetim-
lerin kendi insan kaynakları yönetiminde 
de toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını kırı-
cı ve dönüştürücü adımlar atması bu ne-
denle çok kritik. Yerel idarecilere eşitlik ve 
kapsayıcılığa ilişkin farkındalık çalışmaları-
nın ötesinde, bu alanlarda bilgi-beceri ve 
uzmanlıklarını arttıracak teşvikler sunmak 

da kritik bir önemde. Nihayetinde kesişim-
sel bir toplumsal cinsiyet analizi ve anaa-
kımlaştırma uzmanlık ve beceri setlerini 
de içeren alanlar. Kısacası farkında olmak 
önemli ama  dönüştürmek için kesinlikle 
yeterli değil. 

Kentsel Hizmetler ve Eşitlik

Kentsel hizmetler alanında ise yerel yöne-
timlerin toplumsal cinsiyet duyarlı politika-
ları hayata geçirmesi için pratik ve stratejik 
toplumsal cinsiyet ihtiyaçları arasında ay-
rım yapmak gerekiyor. Bazı kentsel hiz-
metler yerel düzeyde toplumsal cinsiyet 
eşitlikçi dönüştürücü perspektifleri içer-
meseler de, pratik toplumsal cinsiyet ihti-
yaçlarını karşılayan hizmetler olabilir. Ör-
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neğin kadınların el emeğini içeren pazarlar 
kurmak varolan toplumsal cinsiyet kalıp-
yargılarını yıkmaya hizmet etmeseler de, 
kadınlara ufak da olsa gelir imkanı yaratma 
gibi pratik ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
olabilir. Ya da doğrudan kadınlara yönelik 
olarak kurgulanan ve kadınların kamusal 
alanda çocukları ile vakit geçirmelerine 
yönelik alanlar yaratmak amacını taşıyan 
merkezler açmak bu türden bir hizmet ola-
bilir. Ancak yerel yönetimler yalnızca pra-
tik cinsiyet ihtiyaçları düzeyinde kentsel 
kamusal hizmetlere yaklaşırlarsa, toplum-
sal cinsiyet eşitliği açısından kalıpyargıları 
kıran dönüştürücü bir rol oynayamazlar. 
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek  Eşit-
liği Şartı, yerel yönetimlere toplumsal cin-
siyet kalıpyargılarının ortadan kaldırılması 
için de sorumluluklar vermektedir. 

Eşitlik yönünde dönüştürücü kentsel hiz-
metler için,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
kentsel hizmet alanlarında anaakımlaştırıl-
ması gerekiyor. Anaakımlaştırma entegre 
etmekten çok daha kapsamlı bir strateji. 
Yani ulaşım ve kadın, altyapı ve kadın gibi, 
kadınların deneyim ve ihtiyaçlarını hizmet 
alanlarına entegre etmek değil yalnızca. 
Alana yeni bir optikle bakarak hem mevcut 
hizmetleri dönüştürmek hem de yeni ve 
daha önce düşünülmemiş hizmet alanları 
“keşfetmek” anlamına da geliyor.  Bu saye-
de kentsel planlamadan, eğitim ve kültür 
politikalarına; sosyal politikadan topluluk 
oluşturma ve kurumsal iletişime kadar her 
alana çoklu ayrımcılıkları içeren kesişimsel 
bir toplumsal cinsiyet analizi ile yaklaşmak 
mümkün. Elbette eşitlikçi ve analitik bir 
perspektif için toplumsal cinsiyete duyarlı 
kesişimsel veri toplama ve izleme çok kri-
tik bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu tüm 
kentsel hizmetler için geçerli. Örneğin  İs-
veç Gothenborg belediyesi, otopark alan-
larının kadınlarca özellikle gece saatlerinde 
güvenlik sebepleri ile daha az kullanıldığı-
nı cinsiyet duyarlı veri ile tespit etmesinin 
ardından, otoparkların bağlı olduğu iştirak 
şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği perspek-
tifi ile planlama ve tasarım ile cam malze-
me ile şeffaf otoparklar tasarlamıştır. Bu 
tasarım aynı zamanda gençler, yaşlılar gibi 
kesimlerin de otopark kullanımını arttırmış 
ve otoparkların tedirgin mekanlardan, gü-
venli park alanlarına dönüşmesini sağla-

mıştır. Ayrıca otoparkları işleten belediye 
iştiraki şirketin yetki ve sorumluluk alanı 
ile, sokakların güvenliği, aydınlatma, yol 
planlama gibi hizmet alanlarının nasıl bir-
biri ile “konuşan”, birarada ele alınması ge-
reken hizmet alanları olduğu görülmüştür. 
Kısacası otopark hizmeti, pek çok başka 
hizmet alanı ve farklı kesimin ihtiyaç ve de-
neyimleri ile çok daha kapsamlı bir hizmet 
alanı olarak ortaya konmuştur.

Eşitlik Politikalarının 
Kurumsallaşması

Bunun yanı sıra yerel yöntemlerin, hem 
temsil ve katılım hem yerel hizmetler ala-
nında eşitlik politikalarını kurumsallaştıra-
cak mekanizmalara ihtiyaçları var.  Yerel 
Eşitlik Eylem Planları, Toplumsal Eşitlik 
Birimleri, Stratejik Planların toplumsal cin-
siyet eşitliği ve insan hakları ile ilişkilendi-
rilmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe-
leme, Cinsiyet Etki Değerlendirmesi, Kent 
Konseyleri ve Eşitlik/ Kadın Meclisleri, 
bu meclisler altında ihtisaslaşmış çalışma 
komisyonları gibi mekanizmaları aktif ve 
etkin bir şekilde kullanması, eşitlik politi-
kalarının koordine edilmesi ve yerel bürok-
rasının eşitlik politikası ile ilgili perspektif-
lerinin güç kazanması ve kurumsallaşması 
açısından elzem. 

Kentel eşitlik ve adalet; yerel yönetimle-
rin giderek daha fazla teknoloji marifetili 
hale gelmesini ve bunu kesişimsel toplum-
sal cinsiyet lensleri ile hayata geçirmele-
rini gerektiriyor. Dahası retorik ve kimlik 
temelli bir kırılganlık/dezavantajlı gruplar 
terminolojisinden çıkıp; kapsayıcı ve ana-
akımlaştırıcı, kentsel adalet arayışını derin-
leştiren bir politika çerçevesine geçmesi 
gerekiyor. Bu türden perspektiflerin geliş-
tirildiği pek çok kamucu kent politikası ör-
neği var. Özellikle paylaşım ekonomilerine, 
kooperatiflere, kentsel katılıma, kentsel or-
tak verinin sosyal politikalara dönüşmesi-
ne ilişkin pek çok arayış var. Kısacası yerel 
yönetimlerin her zamankinden daha fazla 
“feminist bilgiye” ve “dijital teknolojiye” ih-
tiyaçları var. Kentsel adaletsizlikler ve güç 
ilişkileri çok daha karmaşık. Bu nedenle de, 
karmaşık sorunları çözmede kullanacağı-
mız araç ve perspektiflerin de çeşitlenmesi 
ve nüanslanması gerekiyor. 
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Kırsal kalkınmada yerel öncelikli anlayışa 
doğru bir geçiş yaşanıyor. Burada bahse-
dilen ‘yerel’ kavramı önceki dönemlerdeki 
durağan, geri kalmışlığı yansıtan yerelden 
çok farklı. Günümüzde yerel bulunduğu 
coğrafyanın bilgisine sahip örtük bilginin 
taşıyıcısı konumunda değerlendiriliyor ve 
bu kişiye ve yerele gömülü bilgi artık reka-
betçiliğin ana unsurlarından biri olarak gö-
rülüyor. Bu yeni yerelin gelişebilmesi, öğre-
nen bir yerel haline gelmesine ve üretimde 
yüksek dışsallıklar oluşturabilmesine bağlı.
Kırsal kalkınmanın yerellik boyutunun dik-
kate alınması aynı zamanda daha adil ve 
sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştir-
mek için de kritik önemde. Gezegen ölçe-
ğinde kentleşmenin getirdiği yeni zorluklar, 
iklim, göçler, pandemi ve ekonomik krizler-
le baş etme yereli ve yeri anlamakta yeni 
açılımları zorunlu kılıyor. Dolayısıyla, ye-
relin farklılığını korumak ve aynı zamanda 
yerin yaşam bütünlüğünü kurmaya dayalı 
bir model oluşturmak anahtar konumda.

Kırsal alanlardaki yerel kalkınma yaklaşım-
larındaki değişim sadece tarım üzerinde 
odaklanan önceki nesil yaklaşım biçimle-
rinden çok farklı bir bütünselliği gerekti-
riyor. Kırsal kalkınmanın tarım dışı alanları 
da kapsayan tabandan yukarı bir katılımcı 
yaklaşım içeren ve yerel kapasitenin geliş-
tirilmesini hedef alan bir yöne gittiğini söy-
lemek mümkün. Aynı zamanda, Dünyadaki 
hızlı değişim ve krizlere yanıt verme kapa-
sitesini geliştirmesi gereken yeni bir kırsal 
algısı var. Kırsal kalkınmanın bu anlamda 
yaşam destek sistemleri olarak algılanan 
‘havza esaslılık’ gibi bir sosyo-ekolojik bü-
tünlüğe doğru da geçiş yapabilmesi gere-
kiyor.

Yerel yönetimlerin atacağı adımların ve 
performasının ülkenin topyekün kalkınma-
sına etkisini nasıl değerlendirmek gerekir?
Yeni nesil kırsal kalkınma yaklaşımlarında, 
yerel ekonomik değer (kaynak) odaklı kal-
kınma ve yerel varlıkların korunarak gelişti-
rilmesi temel hedef olarak beliriyor. Dolayı-
sıyla yerelden başlayan bu kırsal kalkınma 
yaklaşımının ülkesel ve gezegensel sonuç-
ları üzerinde de düşünmek bir gereklilik 
haline geldi. Üretim, üreten kentler bu an-
lamda öne çıkmakla birlikte artan gıda kri-
zine rağmen kırsalın üretimden çekilmesini 
‘açlığa son’ hedefi açısından acilen sorgu-
lamamız gerekiyor. Yerel yönetimlerin ko-
operatifler ve üreticilerle yaptığı doğrudan 
alım sözleşmeleri ile dayanışmacı bir rol 
üstlenerek bu durumu yavaşlatması önem-
li ancak geçici bir çözüm olarak duruyor.

Yerel yönetimlerin kent merkezli hizmet 
sağlayıcı konumdan bulundukları bölgenin 
yerel kalkınmasında ana aktör haline dö-
nüşmesi yaşam-kalkınma dengesinin kurul-
masında anahtar konumdadır. Bu durum, 
yönetimler eliyle kalkınma tercihlerinin 
aşağıdan-yukarıya katılımcı bir yöntemle 
örgütlenmesi ile sağlanabilir. Kırsalda ba-
şat sektör olan tarımı yapmanın yenilikçi, 
doğa ve iklim dostu yönlerini keşfetmek, 
tarımı çok işlevli, tarım dışı sektörler ile de 
entegre edebilmek yerin ve yerelin hassa-
siyet ve kapasitelerini bilen yerel yönetim-
ler aracılığı ile gerçekleşebilir. 

Bu yönde, yerel yönetimlerin atabilece-
ği temel adımların başında kır-kent geçişi 
ve kırsalın bütünlüğünü kurmada yapaca-
ğı tematik/fiziki planların entegrasyonu-
nu kurabilmek geçiyor. Diğer bir adım ise 
ulusal regülasyon ve planlamalarla uyumu 

Kırsal kalkınma neden önemli?

korayvelibeyoglu@
iyte.edu.tr

Koray Velibeyoğlu
Akademisyen
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yakalayabilmek. Örneğin, tarım alanlarının 
bütünlüğünü korumak için ilan edilen ‘Bü-
yük Ova’ yönetmeliğinin yerelde nasıl ha-
yata geçirilebileceği, aynı şekilde ilgili ulu-
sal stratejilerle uyumunu gözetmek önemli 
ama yeterli değil. Bu konuda iki yönlü bir 
kavrayış gerekiyor. Örneğin, Ulusal Kırsal 
Kalkınma Stratejisi’nde (2014-2020) be-
lediyeler tali uygulayıcılar olarak tarif edil-
miştir. Dolayısıyla bakış açılarının uyum-
lanması ve “kooperatifçilik” gibi arayüz 
mekanizmaların ve biyoekonomi, döngü-
sel ekonomi gibi geleceğin alanlarında ku-
rulan yeni nesil kooperatiflerin de ön plana 
gelmesi gerekiyor. İstanbul gibi kentle-
rimizin hazırladığı ‘Kentsel Gıda Planla-
rı’ gibi tematik yol haritalarını kapsayıcı 
üretim-tüketim zincirini kurabilmek adına 
önemsemek ve tüm yerel yönetimlere yay-
gınlaştırmak gerekiyor. Bunun yanısıra, İz-
mir örneğindeki ‘Adil Ticaret Şehirleri Ağı’ 
gibi uluslararası organizasyonlara katılmak 
uluslararası kalitede bir kategoriye taşımak 
önemli görünüyor.
 
Bütünşehir uygulamasına geçildikten son-

ra belediyecilik kırsal alan bakımından na-
sıl bir değişime uğradı? Yerel yönetimler 
kırsal alanları desteklemek için neler yap-
malı?

Büyükşehir belediyelerinde 2014’te yü-
rürlüğe giren Bütünşehir uygulaması ön-
cesi kentsel belediye hizmetlerinin yetki 
sınırlarını tarif etme gibi bir anlayış vardı 
ve kenti kırsal alanıyla bir bütün olarak gö-
ren bir anlayış gelişmemişti, yetki alanları 
bakımından da parçalıydı.  ‘Pergel yasası’ 
olarak da bilinen 5216 sayılı Büyükşehir ya-
sasına göre kentin nüfusa göre hükümet 
konağından 30 veya 50 km çapta bir ala-
nın içine düşen ne varsa, orası büyükşehir 
yetki alanı olarak belirlenmişti. 6360 sayı-
lı Bütünşehir uygulaması il genelini gün-
deme getirince yoğun yapılaşmış kentsel 
alanları çeperi ve havzaları ile görebilmek 
hizmet bütünlüğünü sağlamak açısından 
önem kazandı. Bu konuya erken yanıtlar-
dan biri İzmir’den gelmiştir. Hizmetlerin 
nitelikli götürülebilmesi ve iletişimin güç-
lendirilmesi amacıyla Yarımada, Gediz, 
Bakırçay ve Küçük Menderes Havzalarını 

Koray Velibeyoğlu
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içeren kırsal bölgede yerel yönetimin iç 
organizasyonunda senkronizasyon ihtiya-
cı hissedilmiştir. Bu yönde atılan ilk adım 
5216 sonrası 2007 yılında 21 ilçe ve 166 
köye yönelik Tarım Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı’nın kurulması olmuştur. Önce Park 
ve Bahçeler Dairesi ile birlikte daha son-
ra bağımsız daire başkanlığına dönüşerek 
bu konuda öncü olmuştur. İkinci adım ise 
Bütünşehir uygulaması ile 30 ilçe ve 597 
köye genişleyen sınırlarda yeni katılan ve 
önemli havzalarda bulunan 19 ilçe yerleşi-
mine yönelik Yerel Hizmet Müdürlüklerinin 
kurulmasıdır. Bu birimlerin yerelde hizmet 
noktaları (ör: HİM, İZSU Vezne) oluşturarak 
Yerel Hizmet Sorumlusu ile Büyükşehir hiz-
metlerinin yerine ulaştırılmasını sağlama 
hedefi olmuştur. Ayrıca, hizmet niteliğini 
geliştirmek üzere kentin 3 ayrı havzasını 
içerecek şeklide merkez şantiyeler tasar-
lanarak faaliyete geçirilmiştir. Böylelikle, 
sınır genişlemesinden kaynaklanabilecek 
hizmet alma kopukluklarının önüne geçil-
meye çalışılmıştır. Şüphesiz 5216 ve 6360 
sayılı yasalarla neredeyse her 10 yılda hiz-
met sınırları en az ikiye katlanan büyükşe-
hirlerin bu duruma hızlı reaksiyon vermesi 
ve bunu kent merkezli şemalarla sürdüre-
bilmesi zordur. Kırsalın bütünlüğünü kura-
bilmek için yoğun metropol merkezden ve 
yapılaşmış bölgeden arta kalan olarak ni-
telemek çözümü daha da güçleştirecektir. 
Bu nedenle, İzmir’de 2013-2016 yılları ara-
sında yürütülen havza-esaslı çalışmalar bu 
farkındalığın bir ürünüdür. Havzanın kentin 
çeperi ve kırsalını barındıran ve diğer kent-
lerle olan bağını geliştiren bir yaşam des-
tek birimi olarak algılandığı bu çalışmaların 
sonucunda 6360 Sayılı Yasa ile Türkiye’de-
ki 33 büyükşehir belediyesi için genişleyen 
sınırlarda bütüncül ve sürdürülebilir bir 
yönetim anlayışı oluşturabilmek için bir ör-
nek ortaya konulmuştur. Yeni ve değişken 
koşullara uyumu sağlarken, dirençlilik ko-
şullarının örgütlenmesi, mevcut değerleri 
koruyarak ekonomik gelişme, toplumsal 
bütünleşme ve ekolojik yapıyı sürdürebil-
mek temel hedef olmuştur. Bu çalışmalar-
da, varlık-odaklı yaklaşım, yerelin bilgisiyle 
hareket etme (öznellerarasılık /intersub-
jektivite), çok disiplinli çalışma, çok düzey-
li perspektif, çok katmanlı ve bütünleştiril-
miş uygulamalar, sinerji ve senkronizasyon 
ortak nitelikler olarak öne çıkmıştır.

Büyükşehirlerin genişleyen hizmet alan-
larını organize etmekten daha önem ver-
meleri gereken ve oldukça kırılgan olan 
kent çeperi ve kırsal alanlara havza-esas-
lı yaklaşmaları bütünlüğü kurabilmekte 
önemli bir adım olacaktır. Bunun dışında, 
yalnızca tarımı hedef sektör olarak gören, 
sübvansiyonlarla regüle etmeye çalışan, 
temel aktörleri hükümet ve çiftçiler ola-
rak belirleyen ve tarım gelirlerini tek kay-
nak olarak gören eski nesil yaklaşımlardan 
uzaklaşmak gerekiyor. Bunun yerine, kırsal 
alanların rekabet gücünü yerel varlıklarını 
harekete geçirebilen, tarım dışı sektörleri 
de geliştirerek istihdamı geliştiren, kırsal 
kalkınma program ve proje faaliyetlerinde 
katılımcılık, yerel kapasitenin geliştirilmesi 
ve kurumsallaştırmayı esas alan bir yapıya 
geçiş esas alınmalı. İzmir’de havza esaslı 
ve doğa ve iklimle uyumlu bir üretim biçi-
mini benimseyen ve bunu bir tedarik zinciri 
içinde kooperatif esaslı, Dünya ile entegre 
olarak gerçekleştirmeye çalışan ‘başka bir 
tarım mümkün’ uygulamaları ilham verebi-
lir.

Türkiye’nin daha dengeli kentsel mekan-
lara sahip olmasında kırsal mekanlara yö-
nelik planlama çalışmalarının önemini nasıl 
değerlendirirsiniz?

Kentleşmenin gezegensel seviyelere geldi-
ği bir dönemde eski kavramsallaştırmalar-
da ikiliklere dayalı kır-kent ayrımı daha az 
belirgin hale geliyor. Kırsalın geri kalmışlık 
ve durağanlık ile anlaşıldığı kent merkez-
li ve büyüme odaklı paradigmaların artık 
sonuna gelindi. Yerleşim sistemlerindeki 
bu değişimlerin içinde yaşadığımız krizler 
çağıyla ilintisi çoktur. Güncel olarak yaşa-
dığımız Covid19 Pandemisinde gıda insan-
lar için öncelikli bir ihtiyaç olduğu için gıda 
altyapısı sokağa çıkma kısıtlamalarında 
şehirlerde yaşamsal derecede önemli hale 
gelmiştir ve gıda temini kırsal sistemlere 
bağımlıdır.

Kırsal sistemler ise hayatiyetini devam et-
tirebilmek ve giderek artan krizlere daya-
nıklı hale gelebilmek için “su-gıda-enerji 
bağı”nı kurabilmeli ve bunu havza-esaslı 
bir yaklaşımla sürdürülebilir hale getirebil-
melidir. Kırsal alanları havzalar bütününde 
bir ekolojik ama bunun yanında sağladığı 
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toplumsal etki alanı, ekonomik ilişkiler ve 
oluşturduğu doğal eşikler ile bir ekosistem 
olarak kavrayabilmek ülkemizin kırsal alan-
lara yönelik planlama çalışmaları için idari 
sınır ve hiyerarşilere dayalı yaklaşımlardan 
daha fazla katkı sağlayacaktır. Nitekim, 
2017 yılında düzenlenen Şehircilik Şurası 
‘Planlama, tasarım ve Kimlik’ Komisyonu 
Raporu’nda fiziksel planlama ölçeği ile en-
tegre olabilecek bio bölge, peyzaj atlası, 
havza ve ekolojik alt bölge planlamada bir 
çözüm yaklaşımı olarak sunulmuştur. Ra-
porda, fiziki planlamayı kentsel yerleşimler 
açısından imar planı, nazım imar planı, çev-
re düzeni planı gibi plan hiyerarşisi içinde 
ele alan mevcut sistemin ekolojik ölçek ve 
kavrayışları dahil etmekte yaşadığı sıkıntı-
ları işaret etmekte ve mevcut sistemde ek-
sikliği hissedilen havza gibi ekolojik, eko-
nomik ve sosyo-kültürel temelde bütünlük 
sunan ve kimlik üretiminde de dikkate alı-
nabilecek kavrayışlara yer verilmesini teş-
vik etmektedir. Bu yönde, planlamada hav-
za sınırlarının dikkate alan bir analiz aracı 
olarak 2016’da tamamlanan Yeşilırmak 
Havzası (Amasya, Samsun, Tokat ve Ço-
rum illerini kapsayan) Peyzaj Atlası önemli 
bir örnektir. 

Kent-kır entegrasyonu açısından ölçekler 
arası bir yaklaşım izlenmelidir. Su-gıda-e-
nerji bağını önceleyen havza yaklaşımı ile 
yeşil altyapıyı bir kritik altyapı olarak be-
nimseyen kentsel sistemler arasında hav-

za-esaslı bio-bölgeden, yeşil kuşak, yeşil 
kent-içi/dışı koridorlarla birleşen kent içi 
makro sistemlerden, yeşil altyapı bileşen-
lerini kullanan planlama ve kentsel tasarım 
projelerine ve doğa-esaslı çözümleri mer-
keze alan kentsel tasarım ve mimari proje-
lere (ör: yeşil çatılar, su hendekleri) kadar 
giden bir mekânsal bir bütünlük sergilen-
melidir.

Diğer bir önemli sorun kırsala yönelik te-
matik stratejiler, koruma alanları ve fiziki 
planların eşgüdüm içinde tasarlanması ve 
yürütülmesidir. Bu anlamda, yerel bağla-
ma duyarlı kırsal kalkınma stratejileri, fiziki 
plan entegrasyonu ve en nihayetinde bir 
tematik bütünlük ve bir yenilik olarak ‘ta-
rım havzası’nın nasıl hayata geçirilebilece-
ği üzerinde yapılacak çalışmalar ileriye ışık 
tutacaktır.

Son olarak, kırsal alanların sağlığının korun-
masında havza-esaslı ölçüm ve izleme sis-
temlerinin geliştirilmesi sosyal, ekonomik 
ve ekolojik dirençliliği geliştirme açısından 
dikkatle ele alınmalıdır. Bu bağlamda, Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) ye-
relleştirme yönünde Türkiye’de bir ilk olan 
‘İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Rapo-
ru’ SKA’ların havza-temelinde yerelleşmiş 
indikatörler ile temsiliyeti ve yaşam bütün-
lüğünü yeniden kurmada özgün ve yerel-
leştirilmiş biri öneri geliştirmiştir.
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alimerttascier@gmail.com

Ali Mert Taşçıer
Yerel Yönetimler Uzmanı

Yerel Yönetimlerde Deform:
Bir Açmaz Olarak Yerel
Yönetim Reformu
Kurumlar, reforma kapılarını kapadıkça 
sona doğru ilerler, sona doğru ilerledikçe 
de reform yapma olasılığından uzaklaşırlar. 
İktidarlar için de aynısını söylemek müm-
kün. Reform kapasitesi, kendini yenileme 
gücünü gösterir. Bu sağlıklı bir bünyenin 
de belirtisidir. Çünkü reform söz konusuy-
sa eleştiri, özeleştiri, tartışma, değerlendir-
me ve hatta istişarenin büyük oranda  ko-
runduğu anlaşılır. Reform denilince bunu 
her dönem çok sık tartışan ama gerçekten 
az sayıda başarabilen bir ülkenin yurttaşı 
olmak da ayrı bir yazının konusu. Geldiği-
miz noktada da reform sözünü epey duyar 
olduk. Özellikle birkaç yıldır en çok işittiği-
miz ifadelerden biri: Yerel yönetim refor-
mu. 

Yerel yönetim reformu başlı başına mevcut 
iktidar döneminin tartışma alanı olmamak-
la birlikte, en çok girişim ve kısmen başarı 
da bu dönemde olmuştur. Girişim, aslında 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
refleksi ve Anayasa Mahkemesi’nin kara-
rıyla yarıda kalmış bir hamleydi. Tartışma-
ya muhtaç bir düzenleme olmakla birlikte, 
bugüne kadar yerelleşme yönünde atılmış 
en büyük adımlardan biriydi Kamu Yöneti-
mi Temel Kanunu (2003). Buradaki “yerel-
leşme” ifadesinden olumlama çıkarmamak 
gerekir. 2003 tarihli düzenleme başka bir 
yazının konusu olmakla birlikte, o günlerin 
“yerelleşmeci” durumundan/görüntüsün-
den nasıl oldu da günümüzün aşırı merke-
zileşme durumuna gelindi? Ve nasıl oluyor 
da bu denli yoğun merkezileşme sürecinde 
yerel yönetim reformu dile pelesenk olu-
yor? 

Amaç (Yerel) Demokrasi Mi?

Öncelikle kavramsal netleşme için şunu 
belirtmek gerekir: Yerel yönetimlerde re-
form düşünülmesi, illa yerel yönetimlerin 
güçleneceği, yerelleşmenin artacağı anla-
mına gelmemektedir. Son dönemde çıkan 
yerel yönetimleri ilgilendiren yasalarda 
da benzer bir durumu görmek mümkün. 
Yerel yönetimle ilgili bir yasa çıkıyor ol-
ması, yerel yönetimlerin yönetsel ve mali 
özerkliğinin artırılacağı anlamına gelmiyor. 
Başka bir ifadeyle özellikle 2017 Anayasa 
Değişikliğiyle siyasal ve yönetsel merkezi-
leşmenin zirvesinin yaşandığı ülkede, aynı 
siyasi iktidarın yerel yönetim reformu yap-
ması olasılık dahilinde. Bunun yerel yöne-
timleri güçlendirmesi ise eşyanın tabiatına 
aykırı. Bunun temel iki nedeni var: 

-İktidar hem siyasi hem de yönetsel bu 
denli merkezileşmişken neden yerel yö-
netimlere daha fazla görev, yetki ve bütçe 
versin? 

-31 Mart/23 Haziran 2019 Yerel Seçimleri 
sonrasında yerelde iktidarı kaybettikten 
sonra hele ki kaybettikleri belediyelerin 
başarısı ortadayken neden onları daha çok 
güçlendirerek, genel iktidarını iyice risk al-
tına soksun?  

Bunun tersi mümkün, ama tek olasılığı 
topyekun demokratikleşme yolunda iler-
leme kararlılığıdır. Başka bir nokta da es 
geçilmemeli. Hukukun “usul esastan önce 
gelir” ilkesi gibi, siyasette de “zamanlama 
eylemden önce gelir” ilkesi vardır diyebili-
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riz. Çünkü zamanlamanız, siyasetteki ter-
cihlerinizi yansıtmak için en önemli araçtır. 
Örneğin, iktidardasınız ve 2012 yılı gelmiş 
çatmış. O dönemde yerel yönetimleri kök-
ten değiştiren, Anayasa’ya aykırılığı çok 
güçlü biçimde ileri sürülebilen, belediye 
başkanını güçlendiren ve aynı zamanda 
büyükşehir statüsünde olanlarda ilçeleri 
büyükşehire karşı hiyerarşik ast pozisyo-
nuna getiren, anlaşılmaz biçimde Ana-
yasa’da hükmü bulunan il özel idarelerini 
yasayla büyükşehirlerde kaldıran, hizmette 
verimliliğe, optimal ölçeğe ve diğer hiçbir 
bilimsel veriye dayanmadan büyükşehir sı-
nırlarını ilin mülki sınırıyla örtüştüren, gö-
rev ve yetki artışına paralel olmayan bir 
mali düzenleme öngören bir yasa çıkarı-
yorsunuz. Genelde ve yerelde iktidardası-
nız, böyle bir yasayla kurumların olanak-
larını iktidar lehine pekiştirecek bir düzen 
söz konusu olabilecek, ama hizmetin et-
kinliği, verimliliği ve demokrasinin temel 
ilkeleri gerileyecek. Demokrasinin temeline 
aykırı her düzenlemenin bumerang etkisi 
gösterdiği gibi, burada da beklenen sonuç 
ortaya çıkıyor. Yerel iktidar gidince birden 
yerel yönetimlerdeki düzenlemelerin an-
tidemokratik olduğu ileri sürülüyor. Peki, 

“bu düzenlemeleri demokratik hale neden 
getirmediniz” sorusu sorulabileceği orta-
da. Oysa bu düzenlemeleri yapan, yasala-
rı çıkaran, düzenlemelerin antidemokratik 
olduğunu ileri süren iktidarın kendisi. Bu 
ironik durumu somutlayalım.

Dış Mihrakların Oyunu Muydu?

Öğrenciler için genel bir önyargı vardır: 
Eğer sınav notu pekiyiyse “5 aldım”, not 
biraz düşük gelince “hoca düşük vermiş.” 
Benzeri yakın dönem siyasette “dış mih-
raklar” olarak vücut buldu. Dolar düşer-
se “uyguladığımız ekonomik politikaların 
başarısı” ama yükselirse “dış mihrakların 
oyunu” oluyor. 2002 yılından beri görev-
de olan mevcut iktidarın yerel yönetimlere 
dair antidemokratik düzenlemelerin oldu-
ğunu belirttiği yasalardan bazıları ve yü-
rürlüğe giriş tarihleri şöyle: 

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
10 Temmuz 2004

-5393 Sayılı Belediye Kanunu 3 Temmuz 
2005
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-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 22 Şu-
bat 2005

-6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Bele-
diyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 
Kasım 2012. 

Genelde iktidar olan partinin yerelde de 
iktidarken çıkarttığı bu yasalar, 31 Mart/23 
Haziran 2019 Yerel Seçimlerinden sonra 
herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağ-
men antidemokratik düzenlemeler içer-
meye başladılar! Siyasette zamanlamanın 
önceliği burada devreye giriyor. Eğer her 
iki iktidara da sahipken yapacağınız dü-
zenlemeler demokrasi yönündeyse ilerle-
me gerçekleşir. Ama iktidarı pekiştirme, 
olanaklardan lehe yararlanma ve daha 
ötesi iktidarı sürdürme amaçlı düzenleme-
ler öngörülüyorsa bunlar bir gün gelir dü-
zenlemeleri yapanı vurur. 6360 Sayılı yasa 
ile belediye başkanlarına, ilçelerine göre 
büyükşehirlere verilen yetkiler, yerel ikti-
dar kaybedildikten sonra antidemokratik 
olmaya başlamışsa ortaya yine zamanla-
maya dair bir sorun çıkmıştır. Zamanlama 
demokrasi açısından yine yanlıştır. Oysa 
6360 Sayılı yasanın görüşmeleri sırasında 
çok ciddi eleştiriler ve uyarılar yapılmıştı ki 
bunların bir kısmını yerel iktidarı kaybet-
tikten sonra iktidar partisinin yetkilileri de 
dile getirmeye başladı. 

Yerel yönetimlere dair antidemokratik dü-
zenlemelerin eleştirilerinde daha öteye 
gidilerek, tarihi niteliğe sahip, aynı nitelik-
lerin iktidar tarafından çıkarılan yasalarda 
da korunduğu kimi kurumlar hedef tahtası 
haline geldi. Burada ilginçlik, belediye baş-
kanlığı kaybedilmiş ama meclis çoğunlu-
ğuna sahip olunduğu için başkanın kimi 
yetkilerinin tırpanlanmaya çalışılmasıdır. 
Konunun somut örneklerinden biri de be-
lediye encümenidir. Erdoğan, partisinin 
2019 Kızılcahamam kampında, 31 Mart 
seçimlerinden hemen kısa bir süre sonra 
şunları söylemişti: “Encümenin 5’i seçilmiş, 
5’i atanmış, artı bir de belediye başkanı. 
Fakat bunu demokrasiye uygun bulmuyo-
rum çünkü demokrasi seçilmişlerin ege-
men olduğu bir yerdir, atanmışların değil. 
Yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin 

parlamentoda gözden geçirilişinde bunu 
bir defa ele almamız şart.” Öncelikle encü-
menin görev ve yetkilerine bakıldığı zaman 
zaten belediyenin hizmet sunumunda bu-
lunan yöneticileri ve seçilmişlerinin eşgü-
dümünün olduğu bir birim tarif edilmek-
tedir. Doğal olarak belediyede konunun 
uzmanı ve yönetim kısmında olanlarla halk 
tarafından seçilmiş kişilerinin aynı yerde 
olması beklenir. Yani her yerde seçilmişle-
rin olması demokrasi anlamına gelmemek-
tedir. Aksine seçilenlerin yönetim birimin-
dekileri halk adına denetlemesi, beldenin 
sorunlarının takip edilmesi, yöneticilerin 
birimlerinde planlamaya, uygulamaya ve 
cezalara dair işlemlerin karara bağlanma-
sı açısından atanmışlarla seçilmişlerin aynı 
yerde olması bu durumda etkinlik sağlayan 
bir özellik ortaya çıkarır. Yani demokrasiye 
katkı sunma amacıyla iktidarına hizmet 
etme amacı arasında çok kalın çizgiler var-
dır. Asıl düzenleme yapılması ihtiyaç alan-
larda sorunlar beklerken ayrıntılarda bo-
ğulmak ise olması gerekenden uzaklaşma 
anlamına gelmektedir. 

İktidar Deformdan Reforma 
Geçebilir Mi?

Geçtiğimiz zamanlarda çeşitli platform-
larda iktidarın tasarladığı yerel yönetim 
reformunun içeriğine dair alınan bilgilere 
dayanarak kimi şeyleri yazmak mümkün 
olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından hazırlananlar içerisinde şu öneriler 
dikkat çekiciydi: 

-2012 yılında 6360 Sayılı yasa ile iktida-
rın bizzat temelinden sarsılan büyükşehir 
belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında-
ki görev dağılımının yeniden ele alınması 
öneriliyor. Bunda İstanbul, Ankara, Mersin, 
Adana gibi büyükşehir belediyelerinin Mil-
let İttifakı’na geçmesi ama ilçelerinin bü-
yük oranda Cumhur İttifakı’nda kalmasının 
payı olduğu izlenimi uyanıyor. Çünkü bü-
yükşehir-ilçe arasında hiyerarşik bir düzeni 
andıran görev dağılımını getiren iktidarın 
kendisiydi. Görev ve yetkiyle oranlı olarak 
gelir aktarımının da ilçeler lehine olması 
öneriliyor. Edindiğimiz bilgiler şu hizmetle-
rin büyükşehir belediyesinin ihtiyari olarak 
yetki devri kararına bırakılmaksızın ilçelere 
aktarılmasının altı çiziliyor: Haşere ile mü-
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cadele, ilaçlama, terminal, mezarlık ve de-
fin hizmetleri, mezbahalar, zabıta, yolların 
temizliği, isim verme ve numarataj, toptan-
cı halleri, inşaat malzemesi, hafriyat topra-
ğı vb. yerini belirleme, bunlarla ilgili gerekli 
önlemleri alma.

-Belediye meclislerinin yetkilerinin, lehine 
artırılmasının planlandığını da öğrenme 
olanağı oldu. Yine İstanbul, Ankara, Mersin, 
Adana gibi büyükşehirlerde belediye baş-
kanlarının aksine meclisin çoğunluğunun 
Cumhur İttifakı’nda olması sonrası yapılan 
bu öneri de ilginç. Hatta belediye meclisi-

ne belediye başkanının değil, meclis için-
den seçilecek birinin başkan yapılması yü-
rütülen tartışmalar arasında.

-İmara ve planlamaya dair önemli bazı yet-
kilerin ya merkezi yönetime ya da büyük-
şehirlerdeki ilçe belediyelerine devredile-
ceği önerisi de vurgulanmış.

-6360 Sayılı yasanın en büyük sorunların-
dan biri, büyükşehir belediyelerinin hizmet 
alanlarının ilin tümünü kapsamasıdır. Mer-
keze yüzlerce kilometre/saatlerce uzakta 
bir mahalleye büyükşehir belediyesinin 
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hizmet götürmesinin etkinlik ve verimlilik-
le açıklanması mümkün değil. Buna çözüm 
olarak ise büyükşehir ilçelerinin merkez 
ilçe belediyesi ve ilçe belediyesi şeklinde 
iki sınıfa ayrılması sunulmuş. Büyükşehir 
belediyelerinin CHP’li başkanlarca kaza-
nılmasının ardından uzaktaki ilçelerin dü-
şünülmesi de zamanlamayı akla getirmek-
tedir. 

Peki, bu öneriler ne zaman hayata geçi-
rilecek ya da geçirilebilecek mi? İktidar 
yetkililerince kamuoyuna verilen demeç-
ler 2020 başında reformun hazır olacağı 
yönündeydi. Neredeyse 2022’ye geldik. 
Ortada bir reform olmadığı gibi, yukarıda 
sayılmayan kimi öneriler de torba yasaların 
içerisine serpiştirilerek uygulamaya kon-
du. Geçtiğimiz yasama yılında, yani 1 Ekim 
2020 itibariyle Meclis’e çok sayıda torba 
yasa sunuldu. Bunlar içerisinde otopark, 
doğal gaz şebeke bedelleri, baz istasyonu 
ruhsatlandırması, kırsal mahalle (büyükşe-
hir statüsündeki illerde köylerin mahalleye 
dönüştürülmesinden kısmi geri adım nite-
liğindeki düzenleme) gibi doğrudan bele-
diyeleri ilgilendiren maddeler de yerleşti-
rilmişti. İktidarın üzerinde çalıştığı reform 
taslağında bu öneriler söz konusuyken 
farklı torba yasalarla küçük sorunların çö-
zülmesi reformun içinden çıkılmaz bir hale 
bürünmesi anlamına gelmektedir. Anlaşı-
lan o ki reformun da reforma ihtiyacı var.

Ne Yapmalı?

Cumhur İttifakı’nın, yani iktidarın ne yap-
tığı, yap(a)madığı, yapacağı ya da yap(a)
mayacağı aslında ortada. Geriye kalan 
Millet İttifakı’nın bu konuda ne yapması 
gerektiğinin tartışılması. Öncelikle temel 
tespitin ortaya konulması gerekir: Türkiye, 
yerel yönetimlerden ziyade topyekun bir 
yönetim reformuna ihtiyaç duymaktadır. 
Yani İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde 
belirtildiği gibi, yeni bir merkez yerel den-
gesi kurulmalıdır. Bunun için de anayasal 
hükümler başta olmak üzere ana çerçeve 
değiştirilmeli ve buna göre ayrıntılar belir-
lenmelidir. 

-Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerini tek 
başına güçlendirmek anlamlı değildir. Bu 
nedenle aynı oranda bütçe kaynağı sağ-

lanmalıdır. Bütçeden de kasıt yalnızca Ge-
nel Bütçe Vergi Gelirlerinin (GBVG)’nin ar-
tırılması olmamalıdır. Özkaynaklar konusu 
özenle ele alınmalıdır. Belediyelerin daha 
üreten ve/veya üreticiyle birlikte iş yapa-
rak hem kazanan hem kazandıran hem de 
tüketiciyi rahatlatan gelirlere sahip olması 
zor değil. 

-Görev tanımlanmasında ve yetki devrinde 
sınırlar belli olmalıdır. Eğitim, sağlık, milli 
güvenlik ve benzeri konuların merkezi bir 
planlamayla yürütülmesi ülke koşulları açı-
sından doğru olan seçenektir. Ancak bu 
durum yerel yönetimlerin eğitim, sağlık ve 
belli konularda tümden dışarıda kalması 
anlamına gelmemelidir. Örneğin; okul ön-
cesi eğitim, eğitim kurumlarıyla işbirliği, 
mesleki eğitim gibi konularda yerel yöne-
timler doğrudan sürece dahil olabilmelidir. 

-Belediye şirketleri baştan ele alınmalıdır. 
Bu konuda belediyelerin ana hizmetlerinin 
doğrudan belediye tarafından görülmesi-
ni sağlayacak personel ve bütçe sorunları 
giderilmeli, şirketlerin mevzuat konusunda 
dağınıklığı giderilmelidir. 

-Bir belediye hizmet binasından içeri giril-
diğinde belediye çalışanı sözleşmeli me-
mur, kadrolu memur, şirket personeli ve işçi 
gibi birbirinden farklı statüde olabilmekte-
dir. Bu karmaşaya son verilecek personel 
düzenlemesi yapılmalıdır. Aynı zamanda 
doğrudan belediye başkanıyla çalışacak, 
yerel hizmette bulunacak Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreterini neden bir bakan 
onaylasın? Bu gibi iktidar izinlerine son ve-
rilmelidir.

-Bir ülkede demokrasinin olabilmesi hem 
yerelde hem de genelde evrensel demok-
rasinin ilkelerinin uygulandığı bir düzene 
bağlıdır. Bunun için tüm unsurlar aynı anda 
devrede olmalıdır. Yerel yönetimler için de 
katılım sadece seçim dönemi oy kullan-
manın ötesine geçirilmelidir. Karar alma 
süreçlerine halkın katılımını sağlayacak 
mekanizmalar devreye sokulmalıdır. Kent 
konseyleri, mahalle muhtarlıkları, beledi-
ye meclislerinde sivil toplum örgütlerinin 
temsili gibi yöntemler değerlendirilmelidir. 



76    

w
w

w
.ik

in
ci

yu
zy

ild
er

g
i.c

o
m

İkinci Yüzyıl Dergi

-Belediye salt başkandan ibaret değildir. 
Bu nedenle belediye meclisi seçimlerinde 
de temsilin önündeki en büyük engel olan 
onda bir barajlı nispi temsil ya da kesme 
yöntemine son verilmeli, makul oranda bir 
baraj uygulanmalıdır.

-Büyükşehir belediye meclisi üyelerinin se-
çim yöntemi, ilçeler arasında adaletsiz, bü-
yük ilçelerin aleyhine bir temsiliyet ortaya 
çıkarmaktadır. Büyükşehir belediye meclis 
üyelerinin oranları ilçeler arasında adil bi-
çime getirilebileceği gibi, bu üyelerin ilçe 
meclis üyelerinden ayrı seçilmesi de sağ-
lanabilir. 

-Belediye meclisi karar organı olmakla bir-
likte, denetim görevini de layığınca yerine 
getirebilmelidir. Ancak bu durum, belediye 
başkanının çalıştırılmaması anlamına gel-
memelidir. Karar ve yürütmede denge sağ-
lanmalıdır. Belediye başkanlarının tek başı-
na bir belediye gibi olmasının, meclislerin 
hizmetlerin aksaması pahasına eylemlerde 
bulunmasının önüne geçilmelidir. 

-Büyükşehir belediyelerinin hizmetlerin 
verimliliği ve etkinliğini sağlamada önle-
rinde engel olan il sınırlarıyla aynı alanda 
iş görmesi mutlaka baştan ele alınmalıdır. 
Optimal ölçek konusunda her ilin özgün 
koşullarını yansıtacak ölçütler konulabilir, 
ilçe belediyeleriyle işbirliği büyükşehirler-
de yeniden ele alınabilir ya da görev ve 
yetki sınırları çizilerek il özel idareleri yeni-
den ihdas edilebilir.

-Belde belediyeleri nüfus, hizmete erişim, 
coğrafi durum gibi ölçütler temel alınarak 
başta büyükşehirler olmak üzere yeniden 
açılmalı, mevcutlar da düzenlenmelidir. 

-Büyükşehirlerde bir gecede varlığına son 
verilen ve mahalleye çevrilen köyler, kırsal 
mahalle adı altında yeniden düzenlenmeye 
çalışılmıştır. Ancak soruna çözüm niteliğin-
de olmayan bu duruma son verilmeli, köy 
ismiyle tüzel kişiliğe sahip birimler tekrar 
kurulmalıdır. Burada kentsel vergilendirme 
işlemlerine son verilmeli, kırsalın üretim 
yeteneklerine göre düzenleme yapılma-
lı, buralardaki tarım ve hayvancılık teşvik 
edilmelidir. 

-6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanla-
rın Dönüştürülmesi Kanunu lağvedilmeli, 
kentsel dönüşüm hem afete hazırlık hem 
de sağlıklı bir çevrede yaşama temel man-
tığında; yerel yönetimlerin katıldığı, kamu-
nun garantörlüğünde halkın rızasının tam 
olarak sağlandığı, yerinde yapılacak biçim-
de mevzuata bağlanmalıdır. Bu çok zor bir 
iş değildir. Başta İzmir olmak üzere, İstan-
bul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde 
doğrudan böyle uygulamalar söz konusu-
dur. Örnek alınabilir. 

-Göçmen, mülteci, koruma altındaki ya-
bancılar ya da her ne isimle anılırsa anıl-
sın bu konu artık Türkiye’nin bir gerçeğidir. 
Hizmete ulaşım nedeniyle yerel yönetimler 
göçmenlerin en çok muhatap aldığı ku-
rumlar olmakla birlikte, göç yönetiminde 
neredeyse hiçbir yasal yetkisi bulunma-
maktadır. Özellikle göçmenlerin uyumu 
konusunda yerel yönetimlerin içerisinde 
olduğu mekanizmalar kurulmalıdır. 

-Artık dünya, çevrenin korunmasını temel 
alan yerel ve genel politikalar üretmeyi ana 
hedef yapmıştır. Kentlerin planlanması, 
atıkların geri dönüşümü, enerji ve su tasar-
rufu, yeşilin artırılması gibi başlıklar yerel 
yönetimlerin doğrudan görev ve yetki ala-
nında bulunmalıdır. 

-Çevre korunmasını destekleyecek, kentle-
rin yorulmasının önüne geçecek, her alan-
da tasarrufu sağlayacak, yaşamı kolaylaştı-
racak, hizmetlere kolay ulaşılmasına neden 
olacak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim ser-
giletecek akıllı şehir uygulamaları artık ba-
şat olarak ele alınmalıdır. 

-“Kalkınma döneminin geride kaldığı” ne-
oliberal sav, COVID-19 pandemisiyle birlik-
te net biçimde yanlışlanmış oldu. Aksine 
kentlerin kalkınma konusunda merkezi yö-
netim kadar etkili olabileceği açıkça anla-
şıldı. Bu bağlamda temel enstrüman olan 
kooperatif konusu baştan ele alınmalıdır. 
Yerel yönetimlerin hem üretmesi hem de 
üreticiyi teşvik ederek tüketiciyi koruması 
mümkündür. Bunun örnekleri sadece ta-
rihte değil, Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, 
Eskişehir, Çanakkale, Burdur ve bunlar gibi 
belediyelerin mevcut uygulamalarında da 
görülebilmektedir.  
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-Onlarca belediyede milyonlarca seçme-
nin tercihini, keyfi, Anayasa’ya aykırı, yerel 
yönetim doktrininde herhangi bir ilkeyle 
açıklanamayacak kayyum uygulamasına 
son verilmelidir. Merkezi yönetimin yerel 
yönetim üzerindeki vesayet denetiminin 
sınırları net olarak çizilmelidir. 

-Sayıştay’ın belediye denetimleri tehdit 
unsuru olarak algılanmayacak biçimde adil 
kurallara bağlanmalıdır. 

-Köy Kanunu için başta Atatürk olmak üze-
re Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına özel 
bir teşekkür etmek zorundayız. Ama bu 
kanun güncelliğini yitirmiş, günümüz ihti-
yaçlarına yanıt veremez durumdadır. Mut-
laka baştan ele alınmalıdır. Kırsal üretimi 
temel alacak nitelikte köyü yeniden yarat-
mak elzemdir.

-İl özel idareleri belediyelerle çakışan gö-
rev ve yetkilerinden arındırılmalı ama etkin 
pozisyona getirilmelidir. 

-Kalkınma ajansları gibi başarısız (ki bu ha-
liyle başarısız olacağı zaten kuruluşundan 
önce çeşitli yöntemlerle ortaya konulmuş-

tu) uygulamaya benzer olarak büyükşehir-
lerde lağvedilen il özel idarelerinin yerine 
kurulan Yatırım İzleme Koordinasyon Baş-
kanlıkları kaldırılmalı ya da yerel yönetim 
birimlerine dahil edilmelidir. 

Ana nitelikte öneriler daha artırılabilir. Ay-
rıntıda bunlardan çok daha fazla başlık 
mevcut. Ancak 2017 Anayasa Değişikliğiy-
le siyaseten merkezileşme en üst doza çı-
karıldı. İşin ilginci belediyelerde buna ben-
zer yapının temeli 2012’de çıkarılan 6360 
Sayılı yasa ile atılmıştı. Belediye başkanı, 
Cumhurbaşkanı’ndan 5 yıl önce aşırı güçlü 
duruma getirilmişti (burada bir not düşe-
lim: Belediye başkanı görev ve yetki olarak 
güçlenmişse de bütçesinin o oranda güç-
lenmemesi başka bir sorunlu alan doğur-
muştur. Cumhurbaşkanı için bütçe sorunu 
söz konusu değildir). Bu nedenle yapılacak 
topyekun bir reform ile bu sorunlu alanlar 
ele alınmalıdır. 

Kısacası halka en yakın yönetim birimini, 
halka en uzak hale getirmeyecek düzen-
lemeler, zamanlamayı demokrasiye uygun 
biçimde ayarlayarak eyleme geçirilmelidir. 
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Necdet Saraç hazırladı: 

Yerel Yönetimler Hakkında 
CHP Ne Diyor?
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CHP Türkiye’ye Nasıl Bir 
Yerel Yönetim Öneriyor?

YEREL YÖNETİM REFORMU ŞART

CHP Programı (2008)
YEREL YÖNETİM, YERİNDEN YÖNETİM

CHP yerel yönetimleri, yerel iktidar odak-
ları olarak değil, yerel demokrasi odakla-
rı olarak görür. Yerel demokrasiyi, ulusal 
düzeydeki demokrasiye rakip olarak değil, 
onun tamamlayıcısı olarak benimser. Cum-
huriyet Halk Partisi’nin yerel yönetim vizyo-
nunun odağında insan merkezli bir kentsel 
ve toplumsal kalkınma anlayışı vardır. Yeni 
yerel yönetim düzeni; laik cumhuriyetin, 
ülke bütünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, 
örgütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, 
insan haklarının, bireysel kültürel haklara 
ve kültürel mirasa duyarlılığın, korunmaya 
muhtaçların, çevrenin ve tüketicinin korun-
masının da güvencesini oluşturacaktır. (…)

YEREL YÖNETİM REFORMU

Demokratikleşmeyi, modernleşmeyi, çağı 
paylaşmayı, insan onuruna saygıyı, eşitliği 
temel alan çağdaş bir yerel yönetim re-
formu yapılacaktır. (…) Yerel yönetim re-
formuyla getirilecek yönetim anlayışı, laik 
cumhuriyetin, ülke bütünlüğünün, çoğulcu 
demokrasinin, örgütlü toplumun, bireyin 
gelişmesinin, fırsat eşitliğinin, insan hak-
larının güvence altına alınmasını sağlaya-
caktır. Merkezi ve yerel idareler arasındaki 
görev ve kaynak paylaşımı yeniden düzen-
lenecektir. (…)

KAPSAMLI ÇAĞDAŞ HİZMETE 
ODAKLANMIŞ YEREL 
YÖNETİMLER: 

Yüksek okul ve üniversite öğrencilerine, 
huzurlu, çağdaş yurt ve barınma olanakları 
sunulmasını,

Bedelsiz rehabilitasyon ve koruyucu sağlık 
hizmetleri sağlanmasını,

Desteğe muhtaç engellileri, kimsesiz ço-

cukları ve bakıma muhtaç yaşlıları sahiple-
nen koruyucu sosyal hizmetlerin ve sosyal 
yardımların verilmesini,

Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama 
katılımlarını sağlayıcı, statülerini artırıcı ve 
kadın erkek eşitliğini güçlendirici projele-
rin gerçekleştirilmesini,

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılarak ko-
runmasını, müzelerin geliştirilmesini, halkın 
kullanımına açık kütüphanelerin yaygınlaş-
tırılmasını,

Turizmin kamu sorumluluğu altındaki alt 
yapısının ihtiyaca cevap verecek çerçeve-
de oluşturulmasını ve bu sektöre yönelik 
hizmetlerin daha etkin hale getirilmesini,

Kültürel etkinlikler, herkese spor yapma ve 
dinlenme alanı olanaklarının sağlanmasını,
Tüketici haklarına, kentli olma hakkına, 
çevre hakkına, gıda sağlığına duyarlılık 
gösterilmesini,

Güvenli traf k altyapısı ve huzurlu ulaşım 
olanakları, toplu taşıma hizmetleri ile en-
gellilere ve yayalara öncelik anlayışı ile 
kentte huzurlu ve kaliteli yaşam ortamının 
yaratılmasını, öncelikli görevler olarak de-
ğerlendirerek; bu amaçla kadınlara beceri 
kazandıracak semt evlerini,

Kadın Sığınma Evlerini, Bakıma Muhtaçlar 
ve Yaşlılar Evlerini, Gençlik ve Kültür Mer-
kezlerini, Halk Sağlığı Merkezlerini, Açık ve 
kapalı Spor sahalarını yaşama geçirecek-
lerdir. 

YEREL YÖNETİMLERİ YENİDEN 
YAPILANDIRACAĞIZ

CHP Seçim Bildirgesi (2018)
GÜÇLÜ YEREL YÖNETİMLER

• Türkiye’nin idari yapısını yerel yönetimleri 
daha güçlü ve özerk hale getirecek şekilde 
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yeniden yapılandıracağız. Yerel yönetimle-
re bu doğrultuda daha fazla kaynak ayıra-
cağız.

• Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’n-
daki çekinceleri kaldıracağız.

• Ulusal mekansal planlama dışındaki tüm 
plan yetkilerini yerel yönetimlere verece-
ğiz. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

• Büyükşehir belediyeleri ile ilçe beledi-
yeleri arasındaki yetki paylaşımını dengeli 
hale getireceğiz.

• Büyükşehir statüsündeki illerde, köylere 
tüzel kişiliklerini yeniden kazandıracağız.

• Büyükşehir kapsamında olmayan illerde, 
il düzeyinde belediye hizmet birlikleri ku-
racağız. 

YEREL YÖNETİMLERE DAHA 
FAZLA KAYNAK

• Yeni büyükşehir olan belediyelerde, ilçe 
ve beldelerden gelen borç yükünü Hazi-
ne’den karşılayacağız.

• Büyükşehir yasası ile Hazine’ye devredi-

len araziler içerisinde köy tüzel kişiliğine 
geri verilmeyecek olanları büyükşehir be-
lediyelerine vereceğiz. 

• İller Bankası’nı, yerel yönetimlerin mali ve 
teknik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ye-
niden yapılandıracağız. 

• Yerel doğal kaynakların, madenlerin ve 
kum ocaklarının tahsisinde yerel yönetim-
lerin karar alma süreçlerine katılımını sağ-
layacağız.

• Turizm bölgelerinde yer alan belediye 
gelirlerini, yaz nüfusunu da dikkate alarak, 
merkezi hükümet bütçesinden sağlanacak 
kaynaklarla iyileştireceğiz. 

ŞEFFAF BİR YÖNETİM

• Belediyelerin tüm hizmet süreçlerinin İn-
ternet üzerinden yurttaşlarla paylaşılması-
nı zorunlu kılacağız.

• Belediye başkanlarının ve belediye yöne-
ticilerinin servet beyanlarının yıllık olarak 
ilan edilmesini sağlayacağız.

• Kentle ilgili karar alma süreçlerini içeren 
önemli toplantıların İnternet aracılığıyla 
canlı yayınlanmasını zorunlu kılacağız. 
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KATILIMCI YEREL YÖNETİMLER

• Kent planlanmasında meslek odalarının 
söz sahibi olmasına olanak tanıyacağız.

• Muhtarlıklar bünyesinde kuracağımız Ma-
halle Konseyleri ile yeni bir katılım meka-
nizması oluşturacağız.

• Kent konseylerine işlerlik kazandıracağız. 
Belediyeler tarafından uygulanacak proje-
lerin, ölçeğine bağlı olarak, kent ve mahal-
le konseylerinde tartışılmasını zorunlu hale 
getireceğiz.

• Yerel yönetimlerde seçimle göreve geli-
nen karar organlarında % 33 kadın ve % 20 
gençlik kotası uygulayacağız. 

YEREL DEMOKRASİNİN TEMELİ 
MUHTARLAR

• Mahalle muhtarlıklarına, Anayasa’da ta-
nımlanmış yerel yönetim birimi statüsü ve-
receğiz. Bu doğrultuda muhtarlara bütçe 
ayıracak, belediyelerle birlikte sosyal pro-
jeler yapmalarına olanak tanıyacağız.

• Muhtarların yetki ve sorumluluklarını tek 
bir kanunda toplayacağız.

•“Türkiye Muhtarlar Birliği”ni kuracağız.

• Muhtarlık seçimlerinde birleşik oy pusu-
lası esasını getireceğiz.

• Muhtarların çağın gereklerine göre hiz-
met verebilmesi için gerekli altyapıyı oluş-
turacak, özlük hakları ve çalışma koşulları-
nı iyileştireceğiz.

• Muhtarlıklara hizmet binası ile personel 
desteğini Belediye ve İl Özel İdareleri üze-
rinden sunacağız. 

• Muhtarların kendi mahallelerini ilgilen-
diren konularda belediye meclisi veya il 
genel meclisi toplantılarına katılmalarına 
olanak tanıyacağız. İlgili konularda oy hak-
larının olmasını sağlayacağız.

KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN TÜM 
VATANDAŞLARI KUCAKLAYIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’n-
dan Belediye Yönetimlerine 7 Kural (Tem-
muz 2019)

1 – Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi 
inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları iti-
bariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaş-
ları kucaklayınız…

2 – Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, 
yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, 
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bulunduğunuz makama taşıyanın belde 
halkı olduğunu asla unutmayınız.

3 – Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapı-
nız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik 
veriniz… Hizmet programınızda özellikle 
engelli – dezavantajlı gruplar ve kadınlar 
lehine irade ortaya koyunuz…

4 – Yoksullara yardım yaparken insan onu-
runu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yok-
sulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halk-
çılığın temel ilkelerinden olan “sağ elin 
verdiğini sol el görmeyecek” anlayışına uy-
gun davranınız…

5 – Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali di-
siplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız 
her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe 
kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla 
belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendi-
riniz. Bu aynı zamanda “israfla mücadele” 
demektir. Hiç kimse unutmasın “kul hakkı” 
halkçılığın temel ilkelerinden biridir…

6 – Yönetici atamalarında liyakat esasına 
mutlaka uyunuz. Partizanca uygulama-
lardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir 
diğer temel ilkesi olan “işi ehline verme” 
kuralını, her atamada göz önünde bulun-
durunuz. Kamu yararına uygun olması şar-
tıyla sizden önce başlatılmış projeleri sür-
dürünüz…

7 – Belediyeyi “adaletle” yönetiniz… Hakkı, 
hukuku ve adaleti her ortamda savununuz 
ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının 
özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimse-
nin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece 
size oy vermeyenlerin dahi size saygı duy-
masını sağlarsınız…

BELEDİYELER SANATLA VE 
SANATÇILARLA DAYANIŞMALI

CHP Genel Merkezi’nin CHP Belediyelerine 
Pandemi koşullarındaki sanatçılar için da-
yanışma çağrısı: (Temmuz 2021) 



ikinciyuzyildergi

83Kasım - Aralık

1- Müzik, tiyatro, gösteri ve performans sa-
natçıları için gerekli sahne ve gösteri şart-
larını sağlayınız. Sanatçıları desteklemek 
için, nüfus yoğunluğunuz ve bütçeniz ora-
nında oyun alımı yapınız. Mesleğin saygın-
lığını koruyunuz.

2- Sahip olduğunuz açık hava gösteri mer-
kezleri, amfiler gibi mekânları, ekonomik 
koşulları ve pandemi kısıtlamalarını da gö-
zeterek; müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve 
performans sanatçılarına sembolik ücret-
lerle veya ücretsiz tahsis ediniz.

3- Müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve perfor-
mans sanatçılarının, yerel yönetimlerimizin 
sorumluluğu altında bulunan dijital mecra-
larda pandemi süreci sona erene kadar bi-
let ücreti karşılığında etkinlik yapmalarına 
imkân sağlayınız.

4- Parklar, bahçeler, amfiler ve tarihi 
mekânlarda Tiyatro Seyirliği Geleneğini 
yeniden başlatınız. Yıllar içinde sonlanmış 

tiyatro festivalleri ve tiyatro günleri gibi 
organizasyonlarla halkımızı yeniden tiyat-
ro ile buluşturunuz.

5- Açık Hava Gösteri Merkezi, amfi ya da 
benzeri mekânlara sahip değilseniz, kültür 
sanat hayatına can suyu olacak bu tesisleri 
halkımızın kullanımına sunmak için acilen 
gerekli çalışmaları başlatınız.

6- Sosyal hayatın zenginleşmesi için kül-
tür sanat emekçilerine alanlar açılmasını 
sağlayınız. Tiyatro, çocuk tiyatrosu, konser, 
dans gösterileri, fuar, söyleşi gibi kültürel 
etkinlikleri yaygınlaştırınız.

7- Bütünüyle bu süreci yürütürken içerisin-
de sanatçıların da yer aldığı katılımcı komi-
teler kurmaya özen gösteriniz.

8- Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdi-
ğiniz etkinlikleri ve sonuçlarını aylık olarak 
Genel Merkezimize raporlayınız.
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Can Giray Özgül
Akademisyen

Türkiye’de Yerel Demokrasi 
ve Kayyım Tartışması

Türk yönetim geleneği içinde yerel yöne-
timler her zaman merkezi yönetimin bir 
uzantısı olarak kabul edilmiştir. Kamusal 
hizmetler içinde kentsel nitelikli hizmetleri 
düzenli ve sağlıklı şekilde sunan, merkezi 
yönetimin yetersiz kaldığı alanlarda gö-
revler üstlenen ve siyasi konular karşısında 
nötr kalan birer hizmet birimi olarak kabul 
edilmişlerdir. Modern yerel yönetim birim-
leri olan belediyelerin ilk kez kurulduğu 
19. yüzyıldan itibaren genel kabul görmüş 
olan bu yaklaşımın tarihsel kırılmalar yaşa-
dığı belli dönemler bulunmaktadır. Bu kırıl-
ma dönemlerin ortak noktası ise hükümet 
ile yerel yönetimlerin farklı partilerce yöne-
tildikleri yıllara denk gelmeleridir. Merkezi 
hükümet ile yerel yönetimlerin arasındaki 
ideolojik ayrışma derinleştikçe yerel yöne-
timlerin siyaseten nötr birimler olduğu fikri 
tartışmaya açılmıştır. Her ne kadar Türk si-
yasi tarihi açısından bu tartışmanın akade-
mik bir temeli olduğunu söylemek zor olsa 
da, ideolojik çatışmanın güç kazanması 
yerel yönetimleri birer yerel iktidar odağı 
olarak görme fikrini beslemiştir. Yerel yö-
netimleri, merkezi yönetimin bir uzantısı 
olmak yerine, yerel halkı temsil eden ya da 
yerelde iktidar odağı olan bir siyasal birim 
şeklinde kabul etme düşüncesi öne çık-
maktadır. 1970’li yıllarda CHP’li belediyeler 
tarafından ortaya konulan “toplumcu bele-
diyecilik” anlayışı ve 1990’lı yıllarda Refah 
Partisi tarafından geliştirilen “adil düzen” 
anlayışı farklı partilerin elindeki yerel yöne-
timleri merkezi yönetimin birer uzantısı ol-
maktan çıkarmak ve yeni bir iktidar odağı 
yaratmak amaçlıdır. 

Türkiye’de son dönemde sıklıkla haberlere 
konu olan “seçilmiş belediye başkanlarının 
yerine kayyum(!) atanması” haberlerini, 
Türk yerel yönetim geleneğinin yukarıda 
ele alınan tarihsel ikiliğine atıfla değer-
lendirmek konuyu daha net anlamaya yol 
açacaktır. Merkeziyetçiliğin ağır bastığı 
dönemlerde idari vesayet, yerelleşmenin 
ağır bastığı dönemlerde ise yerel özerk-
lik söyleminin öne çıktığı Türkiye’de, 2016 
yılından itibaren merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasındaki gerilimli ilişki, seçil-
miş belediye organlarına merkezi yöne-
timce atama yapılması ile yeni bir döneme 
girmiştir.

Öncelikli olarak bu güncel meselede bir 
kavramsal hatanın yapıldığını belirtmek 
gerekir.  Hatalı bir kullanımla kayyum ola-
rak kullanılan kavram, gerçekte “kayyım” 
şeklinde ifade edilmelidir. Kayyım, Türk hu-
kuk sistemi içinde “hakim tarafından kısıtlı, 
gaip vb. kişiler adına hukuki tasarrufta bu-
lunmak üzere tayin edilen kimse”leri anlat-
mak üzere kullanılan bir kavramdır. Ancak 
doğru yazılmış haliyle de yerel yönetimler 
açısından kullanımı oldukça sorunludur. 
Çünkü hukuki konularda gerçek kişilere ya 
da şirketlere ilişkin kullanılan kayyım kavra-
mının, kamu hukukuna tabi bir yönetim bi-
rimi olan yerel yönetimler için kullanılması 
sakıncalıdır. Bu nedenle “seçilmiş belediye 
başkanlarının yerine kayyım atanması” ola-
rak kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen 
bu durum gerçekte “belediye organlarına 
vesayet makamınca atama yapılması”dır. 



ikinciyuzyildergi

85Kasım - Aralık

15 Temmuz 2016 sonrası ilan edilen olağa-
nüstü hal döneminde çıkarılan KHK’lar ile 
hayata geçen atamalar, aslında hukuk sis-
temimiz içinde eskiden beri var olan bir dü-
zenlemeye dayanmaktadır. Buna göre be-
lediye başkanının, yargı kararıyla seçilme 
yeterliliğini yitirdiği durumlarda, belediye 
meclisi kendi içinden –yeterliliğin yitirilme-
si durumuna bağlı olarak– bir başkan ya da 
başkan vekili seçmektedir. Genel kuralın 
istisnası olarak, belediye meclisi toplana-
rak seçim yapmadığı durumlarda vesayet 
makamınca belediye başkanlığına atama 
yapılması hüküm getirilmiştir. Yönetsel açı-
dan istisnai hükmün, belediye meclisinin 
seçim yapamadığı olağanüstü durumlarda 
kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlan-
ması ve hizmetlerde aksama yaşanmaması 
için gerekli bir düzenleme olduğu rahatlık-
la söylenebilir. Eskiden beri var olan istis-
nai düzenleme, belediyelerde yönetsel bir 
boşluk yaşanmaması için meclislerin seçim 
yapamadığı hallerde başkan ataması yapı-
labilmesine imkân tanımaktadır. 

Kamuoyunda “kayyum ataması” olarak 
dile getirilen 2016 yılı değişikliği ile birlik-
te, var olan düzenlemeye yeni bir istisnai 
hüküm eklenmiştir. Buna göre, belediyeler-
deki seçilmiş kişilerin terör veya terör ör-
gütlerine yardım ve yataklık suçları nede-
niyle görevlerine devam edemeyecekleri 
durumlarda yerlerine atama yapılacaktır. 
Bu görevlendirmeyi vesayet makamı ola-
rak, büyükşehir ve il merkezi belediyelerin-
de İçişleri Bakanının, diğer belediyelerde 
de valinin yapması hükme bağlanmıştır. 
Genel kural ve istisnai hükümler birlikte 
düşünüldüğünde, seçilmiş yerel temsilci-
lerin görevlerine devam etmelerine engel 
oluşturan durumlarda kural olarak seçim-
lerin yenilenmesi, terör suçlamalarında ise 
istisnai olarak atama yoluna gidilmesi söz 
konusudur. 

Türkiye’nin terör sorunu ve terörle mücade-
lesi düşünüldüğünde hukuki olarak kabul 
edilebilir gelen bu yaklaşımın kendi içinde 
bazı sorunlu noktaları bulunmaktadır. Ön-
celikli sorun, terör ve teröre yardım/yatak-
lık kavramların tanımlamalarının ve sınırla-
rının ne olduğunun açık olmamasıdır. Bu 
kavramların sınırlarının net olmaması veya 
geniş yorumlanması durumunda istisnai 

olan düzenlemenin genel kural haline dö-
nüşmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. İkin-
ci sorun, istisnai hükümde seçilmiş kişilerin 
görevlerinin sona ermesine ilişkin kararın 
yargı tarafından verilmemesidir. Genel ku-
ral olarak seçilmiş kişilerin görevleri ancak 
kesinleşmiş yargı kararları ile son bulurken, 
terör ve teröre yardım ve yataklık suçlama-
larından ayrıca bir mahkeme kararına ge-
rek olmaksızın vesayet makamı tarafından 
atama yapılabilmesi söz konusudur. Buna 
göre, vesayet makamının yapacağı değer-
lendirmenin yargı kararının yerini alacağı 
yeni bir yapıya yol açacağını öngörmek 
gerekir. Nitekim Venedik Komisyonu da 
2020 yılında hazırladığı raporda bu iki so-
runlu alana ilişkin görüşlerini açıklamıştır. 
Komisyon,  Türkiye’nin karşı karşıya oldu-
ğu terör tehdidini farkında olduğunu, bu 
tehdidin bertarafı için olağanüstü önlemler 
gerekebileceğini, fakat alınan önlemlerin 
her şart altında yasalara saygılı olması, ka-
nıtlara dayanması ve hedeflenen amaç ile 
orantılı olması gerektiğini belirtmiştir. 

Günümüzde belediye başkanlarının gö-
revden uzaklaştırılması şeklinde kamuo-
yuna yansıyan tartışma, gerçekte belediye 
başkanları ile sınırlı değildir. Her ne kadar 
haber niteliği sebebiyle vurgu yalnızca be-
lediye başkanlarına yönelik olsa da, 2016 
sonrası gerçekleştirilen değişikliklerin yö-
netsel anlamda önemli kabul edilebilecek 
farklı boyutları da bulunmaktadır. Bunlar-
dan ilki, terör ile teröre yardım ve yatak-
lık suçlamasının var olduğu durumlarda, 
yalnızca belediye başkanlarının değil, be-
lediye meclis üyelerinin yerlerine atama 
yapılabilmektedir. Dolayısıyla değişikliğin 
tüm seçilmişleri kapsaması söz konusudur. 
İkincisi, bu tip atama yapılan belediyeler-
de, meclisin, encümenin ve komisyonla-
rın görevlerinin ancak encümenin memur 
üyeleri tarafından yerine getirilmesidir. Bir 
diğer ifade ile vesayet atamasının yapıldığı 
belediyeler seçilmişler yerine atanmışların 
idare ettiği bir yönetim birimi haline gel-
mektedir. Üçüncüsü, bütçe ve muhasebe 
işlerinde valiliğe bağlı olan defterdarlıkların 
veya mal müdürlüklerinin görev almasıdır. 
Bu açıdan yalnızca idari hizmetlerin değil 
mali hizmetlerin de gerektiği durumlarda 
vesayet makamı tarafından yürütülmesinin 
önü açılmaktadır. Vesayet makamı atama-
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larının belediye başkanları ile kısıtlı olma-
dığı gösteren dördüncü ve son düzenleme 
ise terör ile ilişkili olduğu valiliklerce belir-
lenen belediyelerin veya bağlı kuruluşları-
nın taşınır mallarına el konulması kuralıdır. 
Buna göre, hizmetlerde aksama olmaması 
için el konulan malların kamu hizmetlerinin 
sürdürülmesi amacıyla kullanılması tasar-
lanmıştır. Ancak bir yerel yönetim birimi-
nin varlığının en temel unsurlarından biri 
kendine ait malvarlığına sahip olmasıdır. 
Bu tip bir düzenleme belediyeleri birer ye-
rel yönetim biri olmaktan çıkaran niteliğe 
bürünmektedir. 

2016 değişiklikleri ile yerel yönetim mev-
zuatındaki yeni yapıya getirilen eleştiriler, 
düzenlemenin genişliği ile paralel düşünül-
melidir. Kuşkusuz bir ülkenin terörle müca-
delesi olağanüstü önlemler almayı gerekti-
rebilir. Ancak alınan tedbirlerin amaçlanan 
hedefe uyumlu olması, yani orantılılık il-
kesinin gözetilmesi her zaman ön planda 
tutulmalıdır. Örneğin kamu personeli olan 
yerel seçilmişlerin terör eylemleri ile ilişkili 
oldukları şüphesinde görevden uzaklaştırıl-
maları makul bir tedbirken, yerlerine bele-
diye meclisi içinden seçimle yeni bir kişinin 
atanmaması orantılılık ilkesini zedelemek-

tedir. Orantılılık konusunda akıldan çıkarıl-
maması gereken nokta, bir yerel yönetim 
birimi olan belediyelerin, alınan tedbirlerle 
merkezi yönetim içinde bir taşra teşkilatı 
haline dönüştürülmesinin demokrasi açı-
sından sakıncaları olduğudur. Bu durumun 
terörle mücadeleye vereceği zararlar ise 
ayrıca değerlendirilmeye muhtaçtır.

Sonuç olarak, belediye organlarına vesa-
yet makamınca atama yapılmasına ilişkin 
tartışmanın özü,  merkezi hükümet tara-
fından seçimle işbaşına gelmiş yerel yöne-
ticilere karşı var olan güvensizliktir. Yerel 
yönetimlerin merkezi hükümet karşısında 
bir yerel iktidar odağı olarak öne çıkmaya 
başladıkları her dönemde merkezi önle-
melerin artmaya başladığını görmek gere-
kir. Bu önlemler kimi dönemlerde daha yu-
muşak düzenlemelerle ortaya konulurken, 
günümüzde olduğu gibi yoğun müdahale-
ler şeklinde de kendini gösterebilmektedir. 
Bu tip sorunların çözümü için başlangıç 
noktası, Türk yerel yönetim geleneği içinde 
idari vesayet ve yerel özerklik dikatomisini 
göz ardı etmeden; yerel yönetimlerin bir 
yerel demokrasi kurumu oldukları, tarihsel 
olarak ortaya çıkışlarının bu gerçeğe da-
yandığını kabul etmekten geçer.

Can Giray Özgül
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Kayyum, halk iradesine ve demokrasiye yapılan darbedir.
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Hüseyin Can Güner
Avukat

Yerel Demokrasinin Kayyum ile 
İmtihanı: ‘AKP Tipi’ Belediye 

Anlayışı
Türkiye’de demokratikleşme tartışmaların-
da başı çeken ve İkinci Yüzyıla Çağrı Be-
yannamesi’nde de özel olarak dile getiri-
len konular arasında, yeni bir Merkez-Yerel 
dengesi kurulması, bu çerçevede kayyum 
uygulamalarına son verilip, seçimle gelen 
belediye başkanlarının ancak seçimle gö-
revden gitmelerinin güvence altına alınma-
sı yer almaktadır. Gerçekten de son birkaç 
yıldır yerel yönetimler başta olmak üzere 
yurttaş iradesi görmezden gelinmekte, ka-
tılımcılık ötelenmekte, Cumhuriyetin tüm 
kazanımlarına ve demokratik teamüllere 
aykırı şekilde tek bir kişinin istek ve iradesi 
ile ‘kayyum’ atamaları gerçekleştirilmek-
tedir. Bu bakımdan devralınacak enkaz ve 
onarılacak tahribat çarpıcı bir boyut almış-
tır. 

Kayyum atamaları, Türkiye’nin son beş 
yılında sık karşılaşılan ve olağanlaştırılan 
uygulamalar içerisinde önemli bir yer edi-
niyor. İlk günlerde ‘kayyım’ mı ‘kayyum’ 
mu diye tartışılsa da, kısa sürede her iki 
kullanımın da doğru olduğu anlaşıldı ve 
belediyelerden üniversitelere, sivil toplum 
kuruluşlarından şirketlere pek çok kuruma 
kayyum atandığı haberleri ile güne baş-
lar hale geldik. Önceleri FETÖ ile iltisaklı 
kabul edilen şirketlere kayyum atandı, 15 
Temmuz sonrasında dernek ve vakıflarla 
bu işleyiş devam etti. Bu atamalar her ne 
kadar yasal görünse de, hukuki olup ol-
mamaları hep tartışıldı. Bunun sebebi de, 
iktidarın kayyum atamalarını bir sopa gibi 
muhaliflere karşı kullanma tehdidiydi. Öyle 
ki, yıllardır yönetimi değiştirilemeyen Tür-
kiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne 
(MESAM) dahi 2018 yılında kayyum atandı, 
bu karar tekrarlandı ve aradan geçen üç 

yılın ardından MESAM yönetiminin 2021’de 
iktidara yakın ‘sanatçıların’ eline geçmesi 
sağlandı. 

16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği sonra-
sında üniversitelere rektör atama sistemi-
nin değiştirilmesi ve rektör atamalarının 
tamamen Cumhurbaşkanının inisiyatifine 
bırakılması ile bu sistemle atanan rektörler 
kamuoyunda ‘kayyum’ olarak kabul edilse 
de, bu öğrenci ve akademisyenler başta 
olmak üzere kamuoyunun bir yakıştırması, 
sistem eleştirisiydi. 

Kayyum atamaların en can alıcı şekilde 
uygulandığı ve hukuka uygunluk dışında, 
yasaya uygunluğunun dahi tartışmalı oldu-
ğu alan ise belediyeler oldu. Belediye baş-
kanlığının boşalması halinde ne yapılacağı, 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. 
Maddelerinde öteden beri yazılıydı. Buna 
göre belediye meclisinin bir araya gelerek, 
bir başkan ya da başkanvekili seçmesi, bu 
seçiminin herhangi bir nedenle gerçek-
leştirilememesi halinde ise Büyükşehir ve 
illerde İçişleri Bakanı, ilçelerde ise Vali ta-
rafından görevlendirme yapılması öngö-
rülmekteydi. Bu sistem de eleştiriye açık 
olmakla birlikte, bugüne kadar ağır aksak 
da olsa işlemiş, bir belediye başkanının 
ölüm dışında görevden ayrılması ancak bir 
mahkeme kararına bağlanmış ve yerine se-
çilecek kişinin de belediye meclisi tarafın-
dan belirlenmesi kuralı düzenlenmişti. 

Ancak, 15 Temmuz darbe girişiminden tam 
bir ay sonra, 15 Ağustos 2016 tarihinde ya-
yınlanan 674 sayılı KHK ile; belediye başka-
nı, başkanvekili ya da meclis üyesinin terör 
veya terör örgütlerine yardım ve yataklık 
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suçlarından dolayı görevden uzaklaştırıl-
ması ya da tutuklanması halinde İçişleri 
Bakanı ya da Vali tarafından belediye baş-
kanı, başkanvekili ya da meclis üyesi görev-
lendirileceği düzenlenmiş; ayrıca bu fıkra 
hükümlerine göre belediye başkanı ya da 
başkanvekili görevlendirilen belediyelerde 
belediye meclisinin, başkanın çağrısı olma-
dıkça toplanamayacağı, Meclisin, encüme-
nin ve komisyonların görev ve yetkilerinin 
encümen üyeleri tarafından yürütüleceği 
belirtilmiştir. Kanuna önce KHK ile eklenen 
bu düzenlemenin daha sonra TBMM’de ay-
nen kabul edilmesi üzerine, aynen kabule 
dair Kanunun Anayasa aykırılığı iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açıl-
mışsa da, diğer pek çok konuyu gündeme 
alarak karara bağlayan Anayasa Mahkeme-
si, doğrudan demokratik yaşamı etkileyen 
ve oldukça sık uygulanan bu düzenlemeyi 
gündemine alamamıştır. 

Her ne kadar kamuoyunda daha çok be-
lediye başkanlarının görevden alınması 
ve yerlerine kayyum atanması kısmıyla 
tartışılsa da, önce kanun kuvvetinde ka-
rarname ile getirilen ve OHAL sonrasında 

TBMM’de yasa halini alan düzenlemenin 
asıl garabet yanlarından biri de, bu beledi-
yelerde meclisin toplanamamasıdır. Kanun 
hükmüne göre bu belediyelerde başkanın 
çağrısı olmadıkça belediye meclisleri top-
lanamıyor, belediye başkanının görevini ise 
encümen üyeleri, yani görevlendirilen be-
lediye başkanvekili ve bu başkanvekilinin 
atadığı memurlar yerine getiriyor. Oysa bu 
belediye meclis üyeleri hukuken görevle-
rine devam ettikleri gibi neredeyse hiçbi-
rinin hakkında soruşturma dahi bulunmu-
yor. Ancak siyasi iktidarın getirdiği ucube 
düzenleme ile, ‘aman bir araya gelir de bir 
başkan seçerler’ vehmi ile meclisin toplan-
ması engelleniyor ve kayyumun sürekliliği 
de bu yolla sağlanıyor. Her ne kadar ilgili 
düzenlemenin iptali için yapılan başvuru 
Anayasa Mahkemesi’nde görüşülme sırası-
nı beklemekteyse de, beldelerindeki halkın 
temsilcisi olarak seçilen ve haklarında, gö-
revden alınan belediye başkanında olduğu 
gibi bir iddia ve isnat dahi olmayan beledi-
ye meclis üyelerinin de daha çok seslerini 
çıkarmaları ve konuyu güçlü sesle günde-
me taşımaları önemli.

Hüseyin Can Güner
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Bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı, 
derece mahkemelerde de çeşitli vesileler-
le tartışılabiliyor. Örneğin; kayyum atanan 
Urla Belediyesi’nin üyesi olduğu işveren 
sendikasından ayrılması yönünde Belediye 
Başkanvekili ve iki memur üye tarafından 
‘’Belediye Meclis Kararı’’ şeklinde alınan bir 
kararın iptali istemiyle  idari yargıda açı-
lan davada, azlık oyu kullanan mahkeme 

başkanı; Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
ve Anayasa hükümlerine atıfla, ‘Belediye 
Meclisinin başkanın çağrısı olmadıkça top-
lanamayacağı ve görevlerinin encümenin 
memur üyeleri tarafından yürütüleceğine’’ 
dair kısım yönünden Anayasa’ya aykırılığı 
ciddi bulmuş ve itiraz yoluyla yüksek mah-
keme önüne götürülmesi gerektiğini sa-
vunmuştur. Gerçekten de, Türkiye’nin 1988 

“
IRADEME
DOKUNMA!
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yılında çekinceyle de olsa imza koyduğu 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 
göre yerel makamların ‘‘doğrudan, eşit ve 
genel oya dayanan gizli seçim sistemine 
göre serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan 
ve kendilerine karşı sorumlu yürütme or-
ganlarına sahip olabilen meclisler veya ku-
rullar’’ eliyle yönetilmesi öngörülmüşken 
ve ilk belediye seçimlerinin yapıldığı 1930 
yılından bu yana belediye meclisleri ger-
çeği söz konusuyken, tüm bu birikimin bir 
kenara bırakılarak halkın oyuyla seçilmiş ve 
hukuken görevlerini yapmaları önünde hiç-
bir engel bulunmayan başkanların ve mec-
lis üyelerinin fiilen görevden azledilmesi 
ciddiyetle üzerinde durulması ve mücade-
le verilmesi gereken bir alan. 

Her ne kadar başka bazı yerler de birkaç 
örneği yaşansa da, AKP iktidarının bu dü-
zenlemeyle asıl muradının HDP tarafından 
kazanılan belediye yönetimlerini ele geçir-
mek, genelde yaşadığı siyasi acının hırsını 
yerelde çıkarmak olduğu apaçık ortada. 

Seçtikleri diğer siyasi aktörlerin de büyük 
oranda cezaevi tehdidi ya da gerçekliği ile 
yüz yüze kaldığını gören Kürt seçmen için 
bu durum büyük bir kırılma noktası yarat-
maktadır. Anayasal güvencesi bulunan ye-
rel seçimlerde halk tarafından seçilen yerel 
yöneticileri görevden uzaklaştırmak, aslın-
da Kürt seçmenin vatandaşlık aidiyetini de 
günden güne koparmakta, yurttaşlık hak-
larını ellerinden almaktadır. 

Demokrasinin de, özgürlüğün de, eşitliğin 
de yerelden başladığı gerçeğinden hare-
ketle Türkiye’nin bu tablo karşısında birlik 
olması ve yerelden başlayarak demokratik 
hakları, kurumları ve gelenekleri kurtarma-
sı elzemdir. Bu açıdan CHP lideri Kemal 
KILIÇDAROĞLU’nun İkinci Yüzyıla Çağrı 
Beyannamesi’nde dile getirdiği ‘‘kayyum 
uygulamalarına son verilmesi ve seçimle 
gelen yerel yöneticilerin, ancak seçimle 
görevden uzaklaşmalarının güvence altına 
alınması’’ çağrısı herkesçe sahiplenilmeli-
dir. 
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Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi

Benim sâdık yârim kara topraktır

Âdem’den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi

Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen
Benim sâdık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım

Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır

Dileğin varsa iste Allah’tan
Almak için uzak gitme topraktan

Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan
Benim sâdık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah’a
Hakkın gizli hazinesi toprakta

Benim sâdık yârim kara topraktır

Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor

Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır

Aşık Veysel Şatıroğlu

Kara Toprak
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