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ÖNSÖZ

Hazırlıkları daha önceki yıllarda başlayan bu çalışmanın yazımı 1979 yılı ba-
şında tamamlanmıştır. Yazımı ile basımı arasında geçen zamanda, özellikle 12 Eylül
1980 sonrasmda ise ülkemiz yerel yönetim sisteminde önemli değişikler yapan bazı
yasalar yürürlüğe girmiştir. Metin içinde yer almayan bu yasaları, kısaca da olsa, bu-
rada belirtmekte yarar bulunmaktadır.

Bu yasalardan ilki Şubat 1981'de yürürlüğe giren ve devlet vergi gelirlerinden
belediyelere % 5, il özel idarelerine % 1 pay verilmesini öngören 2380 saydı Yasadır.
1981 devlet bütçesi vergi gelirleri asıl alındığında belediyelere yaklaşık 67,5 milyar,
il özel idarelerine 13,5 milyar TL .sı kaynak aktarılmasını sağlayan 2380 sayılı Yasa
yerel yönetimlerin ak çal sorunlarının çözümü yönünde çok önemli bir gelişmedir.

Anılan Yasanın ikinci önemli özelliği merkezi yönetimle yerel yönetimler
arasındaki akçalı ilişkileri nesnel ölçütlere bağlaması ve yerel yönetimlerin uzun dö-
nemli planlama yapabilmelerine olanak tanımasıdır. Yeni duruma göre, devlet vergi
gelirleri tahsilat toplamından % 5 belediyelere, % 1 il özel idarelerine verilmek üzere
İçişleri Bakanlığı emrine İller Bankasında toplanmaktadır. Toplanan payların % 80'i
son nüfus sayımı sonuçlarına göre ilgili yönetimlere dağıtılmaktadır. Yerel yönetim-
ler aldıkları payları uygun gördükleri biçimde kullanabilmektedirler. Belediyeler pa-
yından dağıtılmayan % 20'ler Belediyeler Ortak Fonuna, özel idarelerin paylarından
dağıtılmayan % 20'ler ise yeni kurulan özel İdareler Ortak Fonuna aktarılmaktadır.
özel İdareler Ortak Fonunda biriken paylar İçişleri Bakanlığınca konulan ilkelere
göre, Belediyeler Ortak Fonunda biriken paylar ise İçişleri BakanLğı ile İmar ve İs-
kân Bakanlığının birlikte hazırladıkları yönetmeliğe göre dağıtılmaktadır. Yerel yö-
netimler fonlardan aldıktan paralan ancak veriliş amaçlan doğrultusunda kullanabil-
mektedirler. Belediyeler Ortak Fonundaki paranın dağıtım ilkelerini düzenleyen yö-
netmeliğin hazırlanmasına yerel yönetimlerle doğrudan ilgili İçişleri Bakanlığının
da katılması olumlu bir gelişmedir.
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Yasalardan ikincisi Mayıs 1981'de yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelir-
ler Yasasıdır. Bu Yasa ile belediyelerin vergi, harç, resim gibi öz kaynak gelirlerinin
sayısı önemli ölçüde azaltılmakla birlikte, oranlan artırılmakta, vergi konulan geniş-
letilmekte ve ülkemizdeki kentleşmeye uyum sağlayacak esnek düzenlemelere olanak
verilmektedir. Henüz bütünüyle yürürlüğe girmemiş olan bu Yasanın belediyelere 25
milyar TL .sı dolayında öz kaynak geliri sağlayacağı umulmaktadır.

2380 ve 2464 saydı Yasalaria yerel yönetimlere 100 milyar TL .sının üzerinde
kaynak sağlanmış olmaktadır. Bütün bu gelişmelere karşın, yerel yönetim harcamala-
rının toplam kamu harcamalanna oram önemli ölçüde artmış olmakla birlikte, bu
oranın güçlü yerel yönetim sistemine sahip ülkelerdeki oranların halâ çok gerisinde
kaldığım belirtmek gerekir. Ancak, bu yasalan ileriye yönelik olumlu gelişmelerin
ilk adımlan olarak görmek ülke gerçeklerine daha uygun düşecektir.

Üçüncü gelişme iller Bankası anaparasının 20 milyar TL .sına çıkarılmasıdır.

Dördüncüsü ise İstanbul Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yapmak
üzere, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Su ve Kanalizasyon İdare-
sini (İSKİ) kuran 2560 sayılı Yasadır, özellikle ABD. ve ingiltere ile bu ülkelerin
yönetsel sistemini benimsemiş ülkelerde, anakentsel sorunların çözümünde yaygm
biçimde yararlanılan "özel amaçlı örgütler" modelinin ülkemizdeki ilk örneklerin-
den olan tSKt'nin nasıl bir gelişim göstereceği zamanla ortaya çıkacaktır.

Burada belirtilecek olan son yasa, nüfusu 300 bini aşan kentlerin çevresindeki
belediyelerin ve köylerin Bakanlar Kurulu karan ile merkez kentlerin belediyeleri ile
birleştirilmesine olanak veren ve Aralık 1981'de yürürlüğe gören 2561 sayılı Yasadır.
Amacı enerji, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, ulaşım, toplu taşıma ve imar
gibi temel hizmetlerin bütünlük içinde, verimli olarak sunulmasını sağlamaktır. Ana-
kentsel gereksinmelere yönetsel düzenlemenin uyumunu sağlamak üzere, hemen bütün
ülkelerde yaygm biçimde uygulanan "birleştirme" modeli yararlan yanında bazı sa-
kıncalar da taşımaktadır. Ancak, gerek ÎSKİ'nin Kuruluş Yasası, gerekse "birleştir-
meleri" kolaylaştıran 2561 sayılı Yasa, anakentlerin yönetimlerini yeni bir yaklaşımla
ele almak gerektiğinin yasa koyucu tarafından benimsendiğim gösteren belirgin ör-
neklerdir. Umulur ki, bu gelişmeler daha işlevsel düzenlemelere zemin hazırlasın.

 * *

Bu çalışmanın hazırlanması ve yazımı sırasında pek çok kurumun ve kişinin
yardımlarından yararlandım. Kendilerine teşekkür borçluyum. Bunlar arasında top-
ladığı verilerin bir bölümünü kullanmama izin veren eski Yerel Yönetim Bakanlığı
yöneticilerinden Sudi Kocaimamoğlu'nu, görüşleriyle bana her zaman destek olan
Prof. Dr. Ruşen Keleş'i ve Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu'nu özellikle belirtmek isterim.

Ankara, 4 Ocak 1982
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GİRİŞ

Çalışmanın Konusu ve Kapsamı

ülkemizde, özellikle son yıllarda, en sıkça tartışılan ve kamuoyunun ilgisini
çeken konulardan biri belediyeler olmuştur. Yakın geçmişte büyük kent belediyele-
rinin seçilmiş organları ile iktidar partilerinin karşıt görüşlerde olması, merkez-yerel
yönetim ilişkilerinin nesnel ölçütlere dayanmaması nedeniyle siyasal etkilere açıklığı,
kanımızca, tartışmaların bu denli canlanmasının temel etmenleridir.

Konu ile ilgili kamuoyunun yapısı ise hayli ilginçtir. Hemen her tür meslek ku-
ruluşundan derneklere, sendikalardan örgütsüz yurttaşlara kadar doğrudan ilişkili ya da
ilişkisiz birçok toplumsal kesiti bu tartışmanın içinde görüyoruz.

Çoğulcu demokrasi anlayışının toplumsal katmanlarca benimsenmesinin bir
göstergesi olarak nitelenebilecek bu gelişme, başta belediyeler olmak üzere, yerel yöne-
timlerin öteden beri süregelen sorunlarinm su yüzüne çıkmasını kolaylaştırmıştır. Ka-
muoyunda beliren ilginin sonucudur ki, yerel yönetimlerin sorunlarına daha kapsamlı
ve yapıcı bir yaklaşımla eğilme gereği ülkedeki siyasal dengede ağırlığı olan çevreler-
ce de benimsenmiştir. Yerel yönetimlere, Anayasada öngörüldüğü gibi, görevleri ile
orantılı gelir kaynaklan sağlamak, anakentleri (metropolleri) çağın gerektirdiği nitel
ve nicel düzeyde hizmetler sunacak örgütlere kavuşturmak için eskiden beri yapılan
çalışmalar yoğunluk ve hız kazanmıştır. Bu konudaki en somut gelişme ise Yerel Yö-
netim Bakanlığının kuruluşudur.

Yerel yönetimler yapısal, demokratik, ak çal ve teknik nitelikli bir dizi sorunla
karşı karşıyadır. 1950 lerden beri hızlanarak süregelen kentleşme ve anakentleşme ol-



gusu bu sorunlara yeni boyutlar ve yoğunluklar eklemiştir, Hemen eklenmelidir ki,
sorunların büyücek bölümü Türkiye'ye özgü de değildir, köklü yerel demokrasi gele-
neği olan Batılı ülkelerde de benzerleri gözlenmektedir.

1946 lardan sonra uygulanma olanağı bulan çoğulcu demokrasi kavramı halk
istemlerinin siyasal karar organlarına aktarılmasında ve karar süreçlerinin bu istemler
doğrultusunda yönlendirilmesinde kamu bürokrasisi dışında kanallar da oluşmasını
kolaylaştırmıştır. 1960larda ise planlı dönem başlamıştır. Bu ise makro düzeyde ge-
reksinim ve kaynakların belirlenmesi, öncelikler saptanması ve kaynakların bu önce-
liklere göre kullanılmasını gerektirmiştir. Tophımsal-ekonomik ve dengeli gelişmeye
yönelik bu çabalar kamunun çeşitli düzey yönetimleri arasında işbirliği ve eşgüdümü
zorunlu kılmıştır. 

Çalışmada birbiriyle yakından ilişkili iki konu ele alınmıştır: Anakentlerin yö-
netimi ve merkez yerel yönetim ilişkileri.

Başta büyük kentler olmak üzere, tüm yerel yönetimleri çağın gereklerine göre
yeniden düzenlemek Batı'da da kamu yönetiminin en sık tartışılan konulanndandır.
Yerel birimler örgütsel yapılan, alanları, merkez ve çevreleri ile olan ilişkileri, yönet-
sel ve akçal özellikleri açısından sürekli olarak incelenmekte, toplumsal ve teknolojik
değişimlere koşut olarak yenilenmektedir.

Başta köklü ve güçlü yerel geleneği olan ülkeler olmak üzere, Batı yerel yöne-
timlerinin geçirdiği reformlar, ilişkilerinin niteliği, yönetsel ve akçal yapıları açısından
incelenmesi ülkemizdeki düzenlemelere ışık tutabilecektir. Bildiğimiz kadarı ile, bu
açılardan Batı örneklerinin çözümleyici, karşılaştın» ve kapsamlı bir yaklaşımla incelen-
mesi henüz yapılmamıştır. Bu çalışma ile söz konusu boşluk doldurulmaya çalışılacak-
tır.

Amacı

Çalışma asıl olarak üç amaca yöneliktir:

1— Anakent olgusunun irdelenmesi: Çağımıza özgü bir toplumsal olgu olan
büyük kentlerin yönetsel sorunları ve bunlara yönelik olarak geliştirilen yönetsel meka-
nizmaların Batılı ülke uygulamaları açısından irdelenmesi ve eğilimlerin saptanması
ilk amacımızdır. Temel varsayım kentleşmenin doğurduğu devingenliğe yönetsel süreç-
lerin uyumda zorluk çektikleridir. , - .

2— Merkez-yerel yönetim ilişkilerinin değerlendirilmesi: Hizmet ve yükümlü-
lüklerde ülke düzeyinde denge sağlanması ilkesi, hemen tüm ülkelerde merkez-yerel
ilişkilerini yoğunlaştıran temel etmendir. Bir yanda merkezi planlama gereği, öte yan-
da yerel girişim ve yerel demokrasi kavramıMlk bakışta çelişkili izlenimini veren bu
İki kavram arasında denge sağlanması bütün demokratik ülkelerde karşılaşılan temel
sorundur.

Bu açılardan Batı yoğun deneyimlerden geçmiştir. Çalışmada Batı uygulama-
ları, merkez-yerel ilişkilerinin niteliği, düzeyi, yerel yönetsel ve akçal yapıların özel-
liği açısından, yerel yönetime dayalı tekçi devlet düzenlemeleri asıl ağırlığı oluştur-
2,



mak üzere, tartışılarak genel eğilimler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Temel varsayım olarak gUçlü yerel yönetim ve güçlü merkezi yönetim kavram-
larının bağdaştırılabileceği benimsenmiştir.

3— ülkemizdeki merkez-yerel ilişkilerinin incelenmesi ve gelişmelerin değer-
lendirilmesi: Çok kısa bir yerel yönetim geleneği olan ülkemizde, kanımızca, sorun-
lar daha çok merkez-yerel ilişkilerinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla,
ilişkilerin niteliğinin açıkça ortaya çıkarılması gerekir. Çalışmada bu amaçlanmaktadır.

ülkemizde büyük kentlere özgü hizmet örgütleri bulunmakla birlikte, genel amaç-
lı bir anakent yönetimi yoktur. Ancak, kurulması konusunda başlatılmış çalışmalar
vardır. Burada bir anakentsel yönetim modeli önermemekle birlikte, başlatılmış çalış-
maların kısa değerlendirmesini de yapmak istiyoruz.

.

Temel yöntemimiz, dar anlamda, görgtfl (ampirik) bir alan araştırması değil-
dir. Başka bir deyişle, çalışmamızda belirli denenceler (hipotezler) geliştirerek, bun-
ların değişik araştırma teknikleri ile derlenmiş verilere karşı istatistiksel yöntemlerle

Çalışma, birincil ve ikincil kaynakların değerlendirilmesinden sonra oluşturu-
lan kuramsal çerçeve içinde, Batı ve Türkiye uygulamalarının gözlemlenmesi, incelen-
mesi, son üç yılda katılman bilimsel toplantılar, yetkililerle yapılan görüşmeler ve iz-
lenen tartışmalar sonucu kazanılan bilgi birikiminin ürünüdür.

Başka bir anlatımla, çalışmada ayrıntılı olarak incelenen Toronto Anakent Yö-
netimi 25-26 Nisan 1977, Londra Anakent Yönetimi 1-10 Nisan 1978, Hollanda, Bel-
çika ve ingiltere yerel yönetimleri ise 20 Şubat—20 Nisan 1978 tarihleri arasında, yu-
karda anılan kuramsal çerçeve içinde, yerinde incelenmiştir. Bunlar ile Türkiye dışın-
da kalan öteki ülkelerle ilgili tartışmalarda ise, asıl olarak, yazdı kaynaklara bağlı ka-
lınmıştır. Bu yönüyle de çalışma, salt kuramsal değil, geniş anlamda görgül bir nite-
liğe de kavuşmuştur. 

Kullandığımız yöntem betimleyid değil çözümleyicidir. Bu nedenle kişisel değer-
lendirme ve yorumlamalarımıza sıkça yer verilmiştir. 

Batı ile ilgili olarak sözlü ya da basılı kaynaklarda kullandığımız dil tngilizce-
dir. Temel zorluklardan biri kimi kavramlara Türkçe karşılıklar bulmakta çıkmıştır.
Bu nedenle, çeviriden doğacak anlam kaybını önlemek için, zaman zaman kavramla-
rın Türkçelerinin yanma ingilizce karşılıklarını da koyduk. Türkçe karşılığın olanak-
sız olduğu durumlarda ise (örneğin, "county", "borough", "district") özgün adları
aynen kullandık.

"Local authority", "local government", "city", "municipality", "township"
gibi kavranılan ise, kimi yerlerde özgünlerini de yazmakla birlikte, genellikle yerel yö-
netim olarak çevirdik.
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Çalışmada yabana sözcüklerden alabildiğine arınmış bir dil kullanmaya özen

gösterdik.  '

Ana bölümler arasında sayfa sayısı açısından denge sağlanamamıştır. Nedeni
ise, konuların bütünlüğünün korunması ve yapay bölünmelerden kaçınılmasıdır.

Okumayı kolaylaştırmak için ise yollamaları metin içinde yaptık ve asıl kay-
nağı yazar adı ve yayın tarihine öncelik verilerek hazırlanmış ve sona eklenmiş kaynak-
çada gösterdik. 

  Birinci Bölümde anakentleşme olgusu tartışılmakta, geliştirilen tanımlar sunul-
duktan sonra, bu olgunun doğurduğu yönetsel sorunlar ortaya konulmaktadır. Batı
deneyimleri asıl alınarak, geliştirilen yönetsel süreçler küçük ölçekli ve büyük ölçekli
olarak kümelendirildikten sonra, küçük Ölçekli çözümlerden hizmet anlaşmaları, böl-
gesel birlikler ve özel amaçlı anakentsel örgütler yararları ve sakıncaları açısından de-
ğerlendirilmektedir.

İkinci Bölüm federasyon biçimi örgütlenme kavramının Tokyo, Londra ve To-
ronto Anakent Yönetimlerinde uygulanışlarının incelenmesine ayrılmıştır. Bölümde
ağırlık, yönetsel süreçlerin açıklanmasından çok, federasyon öncesi ve sonrası durum-
ların karşılaştırılmasına, görev ve yetkilerin iki düzey arasındaki paylaşımına ve iliş-
kilerin niteliğinin ortaya konularak üç örnekteki benzerlik ve farklılıkların ortaya çı-
karılmasına verilmiştir.  '

Üçüncü Bölümde ise yerel yönetim sistemleri, merkez-yerel ilişkileri açısından,
federal düzenlemeler, Bonapartist vesayet modeli, bütünleştirilmiş-rnerkezileştirilmiş
sosyalist model ve güçlü-bağımlı yerel yönetime dayalı tekçi devlet düzenlemeleri ola-
rak dörtlü biçimde kümelendirilmektedir. tik üç kümeye giren örnekler kısaca incelen-
dikten sonra, son küme Hollanda, Belçika ve İngiltere yerel yönetim uygulamaları asıl
alınarak tartışılmakta, bulgular ve saptanan eğilimler öz olarak sunulmaktadır.

Dördüncü Bölümde ülkemizdeki merkez-yerel ilişkileri incelenmekte, görev kar-
gaşası, görev-kaynak dengesizliği vurgulanmakta, yönetsel ve akçal ilişkilerin niteliği
ortaya konulmaktadır. İncelemelerde merkez-yerel ilişkilerinde önemli roller üstlenmiş
bulunan İller Bankası da kapsanmaktadır. Aynca, bulgular özet olarak sunulmaktadır.

Genel Değerlendirme ve Sonuç kısmında ise anakentsel sorunlara yaklaşımlar
değerlendirilmekte, merkez-yerel ilişkileri açısından Batı ve Türkiye sistemleri karşı-
laştırılmaktadır. Çalışma önerilerle sona ermektedir. . .



BİRİNCİ BÖLÜM

ANAKENT YÖNETİMİ

Kavram:Tarihsel Gelişimi, önemi ve Tannnı

Dünyanın hemen hiçbir yöresinde anakentsel toplumun bugünkü ve gelecekteki ge-
reksinmelerini karşılayabilecek, örgütsel esnekliğe sahip, parasal olarak güçlü, demok-
ratik denetime olanak veren, hizmetler açısından yeterli bir yönetim kurma konusun-
da ciddi çabalar harcandığını ne yazık ki göremiyoruz. Anakentler ancak köklü re-
formlarla çözülebilecek, sürgit ağırlaşan sorunlarını köhnemi; yapılan ile çözmek için
boşuna gayret gösteriyorlar... Yaygın bir coğrafi alanda yaşayan, çalışan ve eğlenen
anakentsel toplumu sosyolojik ve ekonomik bir gerçek olarak görmek zorundayız.
Günümüzün büyük kenti, eski zamanlarda belirlenmiş demode hukuksal ve yönetsel
sınırlar içine sıkıştırılmış kent demek değildir (Robson, 1954:31—32).

Çeyrek yüzyıl öncesine ait olmasına karşın geçerliğini pek yitirmemiş olan
bu alıntı çözümlenince üç özellik ortaya çıkmaktadır: 1) Anakentler, endüstriyel ge-
lişimini tamamlamış ya da tamamlamamış, bütün ülkelerde toplumsal bir olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır, 2) Anakentlerin geleneksel olarak tanımlanmış, sınırlan bel-
li kent kavramından ayrı, kendilerine özgü durumları vardır, ve 3) Anakentlerin sorun-
ları mevcut yönetsel yapıları, teknik ve ekonomik olanaklan ile çözUIemiyecek ağır-
lıktadır. Dolayısıyla, bu tür sorunları çözümleyebilecek yeni yönetsel düzenlemeler
yapmak gereği vardır.

Batı uygarlığının gelişimini ekonomik-teknolojik etmenler ile insanlann uzam-
sal (mekansal) yerleşimleri arasındaki ilişkiler açısından inceleyen Gras (1922), ta-
rihsel olarak, beş ayn evreden oluşan bir süreç ileri sürer: 1) Toplayıcılık dönemi,
2) Kültürel değerlerin de oluşmaya başladığı göçebe ekonomisi, 3) Tarımın egemen
olduğu, kendine yeten, dışa kapalı bir yerleşim düzeni olan köy ekonomisi, 4) Tek-



nolojik bulguların kullanımı ile artan tarımsal üretim sonucu sermaye birikiminin doğ-
duğu, zanaatların oluştuğu, tarıma dayalı sanayinin geliştiği kasaba veya küçük kent
ekonomisi, ve 5) Bilimsel ilerleyişe koşut olarak teknolojik gelişmelerin yarattığı
sanayi devrimi ve onu izleyen diğer toplumsal ve teknik bulgular, özellikle ulaşım
ve iletişim olanaklanndaki artışlar sonucu doğan anakentler ekonomisi.

İnsanların belirli yerleşim alanları kurup toplum halinde yaşamaya başlama-
larının binlerce yıl öteye uzandığını bilmekle birlikte, kentlerin kuruluşlarının tarih-
sel kökenleri hakkında kesin bilgilerden yoksunuz.

Batı'da kentlerin gelişimi, 18. yüzyıl boyunca, tarımsal üretimdeki artış ve
onun yarattığı tarımsal ticaret ve tarımsal sanayileşme ile başlamıştır. Buhar gücü-
nün insangücü yerine kullanımı, yeni hammadde kaynaklan, kitle iletişim ve ulaşımın-
daki gelişmeler bu süreci hızlandırmıştır. Bunlara ek olarak, merkezi devletlerin olu-
şumu ile geniş alanlarda kamu denetimi ve esenliği sağlanabilmiştir. Ayrıca işbölümü
ve uzmanlaşmanın yaygınlaşması, toplumsal örgütlenmenin kurularak bütünlüğün
ve toplumsal eşgüdümün gerçekleştirebilmesi, son çözümlemede, Avrupa ve Kuzey
Amerika'da endüstriyel kentlerin doğuşuna yol açmıştır.

Dilimizde de sıkça kullanılan "metropol", "metropolis", "metropolitan" gibi
sözcüklerle açıklanmaya çalışılan ve bizim "anakent", ya da sıfat yaparak "anakent-
sel" biçiminde kullandığımız kavramın uluslararası geçerli, kesin bir tanımını vermek
oldukça zordur. Metropolis (anakent) Yunanca asıllı metro (ana, asıl) ve polis (kent)
sözcüklerinden oluşmuş ve ilkin Antik çağların kent devletlerini tanımlamak için
kullanılmıştır. Daha sonraları ise Londra, Paris, Tokyo, New York gibi büyük yerle-
şim merkezlerini betimlemek için kullanılır olmuştur.

Anakent çağdaş bir kavramdır. Şöyle ki, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bü-
yük kentler 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda da süren endüstriyel devrimin ve kırsal
yörelerden kentlere doğru yoğun göçün sonucu olarak doğmuşlardır. Kentlerin bu
aşın nüfus akımını emememesi kent çevrelerinde plansız yerleşim alanlarının serpi-
lip yaygınlaşmasına neden olmuş, zamanla bu alanlar biraz da merkezi yönetimlerin
zorlama ve yardımları ile kentlerin yönetim sınırları içine alınarak kentlerin nüfusu,
hizmet yükü ve alanları genişletilmiştir.

Oysa ki, gerek 19. yüzyıl sonlarında, gerekse içinde bulunduğumuz yüzyıl-
daki gelişim ayrı özellikler gösterir, özellikle endüstriyel gelişimini tamamlamış ül-
kelerde kentler çevresinde oluşan "banliyö", "yatakhane kent", "uydu kent" gibi
adlar verilen yerleşim alanları, kentlerin sorunlarından kaçmak, sahip oldukları gö-
rece iyi sosyo-ekonomik olanakları kentlerle paylaşmamak için kendi yerel yönetim-
lerini kurmayı kentlerle yönetsel birleşmeye yeğler olmuşlardır. Sonuçta birbiri ile
ekonomik, toplumsal ve hatta organik bütünlük içinde bulunan bu kentsel alanlarda,
sorunların büyük bölümünün ortak olmasına karşılık, birbirinden bağımsız, parasal
ve teknik açılardan yetersiz çok sayıda yönetim doğmuştur, örnek olması için 1962
yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 212 anakentsel yörede değişik nitelikli 18.442
yerel yönetim bulunduğunu (UJS. Bureau of the Census, 1963: 11) söyleyebiliriz.
Yalnız Şikago anakentindeki yerel yönetim sayısı 1170 olarak saptanmıştır (Blair,
1964: 547). En büyük anakent olan New York'da ise 1467 yerel yönetim belirlen-
miştir (Wood ve Almendinger, 1961:1).
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Anakentlerle ügili daha işlevsel tanımlara geçmeden önce aşın kentîeşmiş
bölgeler için, seyrekçe kullanılan biçimiyle "megacentropolis" ya da sıkça kullanıl-
dığı gibi "megapolis" ya da "megalopolis" (enginkent)l kavramına kısaca değinmek-
te yarar görüyoruz.

tik olarak eski Yunanda, Yunan kentlerinin en büyüğü olarak tasarlanan bir
kent-devlete verilen enginkent (megapolis) adı Fransız coğrafya bilgini Jean Gottman
(1961) tarafından Amerika Birleşik Devletten'nde, New Hampshire ve Kuzey Virginia
arasındaki yedi eyaletin kenüeşmiş yörelerini ve yaklaşık 40 milyon nüfusu kapsayan,
ber tür ekonomik ve toplumsal eylemlerin oldukça yoğun olduğu bölgeyi açıklamak
için kullanılmıştır. Gottman'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda ana-
kentsel alan, batta bunların kümeleşmesiyle oluşmuş, coğrafi olarak daha genişkent-
sel bölgeler 'bulunmasına karşılık, bunlardan hiçbiri ekonomik ve ticari önem, nüfus
sayısı, yoğunluğu, ulaşım ve iletişim olanakları ve toplumsal hareketlilik açısından
Kuzey-Doğu şeridindeki enginkentle kıyaslanamaz.

Enginkent kavramının, sonraki yıllarda dünyanın değişik ülkelerinde hayli
kenüeşmiş, bir dizi anakenti içeren bölgeleri betimlemek için daha sıkça kullanıl-
dığını görüyoruz, örnekse, Tokaido enginkenti Tokyo, Osaka ve Kobe'yi içeren, tüm
Japonya nüfusunun %50'sinin oturduğu bölgeye denilmektedir (IULA, 1975: 11).
Aynı biçimde, San Fransisko'nun kuzeyinden Los Angeles ve San Dieogoyu da içine
alarak Kaliforniya'nın güney sınırlarına kadar uzanan Amerika Birleşik Devletleri batı
kıyı şeridinin de bir enginkent olduğu ileri sürülmektedir (Fava, 1975:12).

Ügili yazında (literatür) ara sıra karşılaşılan benzer nitelikli bir başka kavram
da "kentsel bölge"dir (Urban region, ya da City-region). Kentsel bölge, çoğunluğu
kentlerde yaşayan, en az bir milyon nüfuslu bölgedir. Bir veya daha fazla anakent
ile bunlara bitişik "county" ya da nüfusu yoğun olmamakla birlikte iki anakent arasın-
daki ulaşım koridorunun bulunduğu "county'leri kapsar (Pickard, 1972: 142). Pic-
kard'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960 yılında ülke nüfusunun %56'sının
yaşadığı 16 kentsel bölge varken, 2000 yılından önce kentsel bölge sayısı 25'e vara-
cak ve tüm nüfusun %80 "i buralarda yaşıyor olacaktır.

Şimdi yeniden anakent tanımı ile ilgili tartışmaya dönelim. 

 Anakent, çağanızda gittikçe yaygınlaşan, çok yönlü, karmaşık bir olgudur. Anakent
bir yönetim düzeni, bir toplumsal organizma, bir ekonomik birim, insanların ve bina-
ların oluşturduğu bir birikim ya da sadece bir coğrafi alan olarak düşünülebilir. Bir
siyaset bilimcisi için önemli görülen boyutlar, bir toplum bilimci, bir plana, bir coğ-
rafyacı, bir ekonomist, bir sanatçı için farklıdır. Bir gözlemcinin ya da bilim adamının
anakentsel toplumda aradığı şey, onun bakış açısı, kişisel ilgi, beğeni ve amaçlarıyla
bağımlı olacaktır (Bollens ve Schmandt, 1965: XV).

Bu alıntıdan da anlaşıldığı gibi, anakentin çeşitli yanlarım ortaya koyan, de-
ğişik çevrelerce benimsenebilecek bir tanımım yapabilmek oldukça zordur. Daha

(1) "Megapolis" karşılığı olarak "englnkent"! özel bir görüşmemde Cemal Mıhçıoğlu önermiştir.
Kavramı yeterince açıkladığına İnandığımız İçin burada da kullandık. "Megacentropolis"
İse kentsel bölgedeki çekirdek ya da merkez kente verilen addır. Ayrıntılar için bakınız "Syrn-
poslum on Governlng Megacentropolis", Public Aamlnlstratlon Revievv. 30 5 (September/
October 1970), s.473—520.
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çok toplumsal, ekonomik ve yönetsel içerikli olan bu kavramı açıklayabilmek için
nüfus tek başına yeterli bir ölçüt olamamaktadır, örneğin, endüstri öncesi kentler
içinde nüfusu, Roma'da olduğu gibi, bir milyona yaklaşan kentler bulunmasına kar-
şılık onları bugünkü anlayışa göre anakentler olarak niteliyemiyoruz. Ayrıca anakent
içinde bulunduğu ülkenin koşullarına göre ayn nitelikler gösterebilir. Kentin ülke
ekonomisine katkısı, akçal gücü, çalışma olanakları gibi ekonomik etmenler bir baş-
ka boyutunu oluştururlar. Anakentler aynı zamanda kültür merkezidirler. Ayrıca siya-
sal gücün temel kaynaklarıdırlar.. Onlar ya hükümet merkezi ya da ulusal veya ulus-
lararası örgütlerin, toplumsal eylemlerin yoğunlaştığı yerlerdir (Robson, 1954: 25—26
ve Hail, 1 9 7 7 : 1 - 4 ) .

Bu açıklamalar anakentlerin genel özelliklerini belirtmekle birlikte işlevsel
olmaktan uzak kalmaktadır. Çağdaş teknolojinin bir ürünü olan anakentleri tanım-
larken Victor Jones (1962: 2) bir çekirdek veya merkez kentin olduğu ve bunun çev-
resinde çok sayıda yerleşim alanları oluştuğunu, çevrede yaşayanların çekirdek kent-
te çalıştığını, yine çekirdek kentin kültürel, profesyonel, ekonomik her tür olanak-
larını çekirdek kentte sürekli oturanlar kadar serbestçe kullandıklarını söyler.

Gerçekten de endüstriyel gelişim sonucu kentler kırsal alandaki nüfusu kent
merkezlerine çekmiş, daha sonra kitle ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi, özel-
likle otomobilin yaygın biçimde kullanılması nüfusu kent çevrelerine kaydırarak uydu
ve yatakhane kentlerin doğmasına yol açmıştır. Thomas H. Reed'in deyimiyle sanki
"tüm ülke tekerlerler üzerine yerleştirilmiştir" (Aktaran Robson, 1954:28).

Anakentlerin sayısal ve ekonomik boyutlarını bir dereceye kadar belirleyen
en yaygın tanımlardan biri Amerika Birleşik Devletleri, Bütçe Bürosunca önerilmiş,
Nüfus İstatistikleri Bürosunca ilk kez 1950 yılında kullanılmıştır. O yıldan bu yana
resmi istatistiklerde kullanılan bu anakent tanımı "Standart Anakentsel Istatistiki
Alan" (Standard Metropolitan Statistical Area ya da kısaca SMSA) kavramına daya-
nır. Bu tanıma göre anakent (SMSA), nüfusu 50 bin, ya da daha fazla olan bir çekir-
dek kent ile kentin yer aldığı "county" sınırları dışında olmakla birlikte, bu kentle
ekonomik ve sosyal olarak bütünleşmiş, "anakentsel yaşam biçimi" taşıyan alandır
(U.S, Bureau of the Census, 1961:4).

"Anakentsel yaşam biçimi" için etkin nüfusun %75'inin tarım dışı alanlarda
çalışıyor olması, ayrıca bu sayının 10 binden az olmaması gibi bazı ölçütler kullanıl-
maktadır. Ekonomik ve sosyal bütünlük için ise ya nüfusun %15'i anakentte çalışı-
yor olmalı ya da anakentte yaşayan nüfusun %25'i çevre kentsel alanda çalışıyor olma-
lıdır. Bunlara ek olarak, telefon görüşme sayısı, çekirdek kente işyerlerindeki kredi
hesaplan gibi bir dizi ölçüt de kullanılmaktadır.

Oldukça karmaşık ölçütlerle belirlenen bu anakent tanımına sürekli olarak
yapılan eleştiri çekirdek kent için öngörülen 50 bin nüfusun A3D. gibi hayli kent-
leşmiş bir ülke için çok düşük tutulmasıdır, örneğin Robson (1954: 31) anakent kav-
ramının siyasal, ekonomik ve kültürel önemiyle eşdeğerli olabilmesi için çekirdek
kentin en az 300 bin, çevresiyle birlikte ise 400 bin nüfuslu olması gerektiğini ileri
sürmektedir.

SMSA tanımına dayalı olarak Nüfus İstatistikleri Bürosu 1962 yılında Ameri-
ka Birleşik Deleşik Devletleri' nde 212 anakentsel alan belirlemiş ve ülke nüfusunun %62-
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9'nun ya da 113 milyonun buralarda yaşadığını saptamıştır. 1972 sayım sonuçlanna-
nna göre ise SMSA sayısı 263'e, buralarda yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı ise
%70'e, mutlak olarak da 148 milyona yükselmiştir (UJS. Bureau of the Census, 1973).

Bu özellikleriyle anakentler, Rutledge'nin (1974: 80)de savunduğu gibi, Ame-
rikan yaşamının mihrakları durumuna gelirken merkez kentlerin önemini azalttıkları
gibi, yerel yönetimlerin alacakları biçimleri de doğrudan etkileyen temel öğe olmuş-
lardır.

Uluslararası çalışmalarda daha sık karşılaşılan, SMSA ta"irr»na dayalı, ancak
daha işlevsel bir tanım Kaliforniya üniversitesi, Berkeley, Kentsel Araştırmalar Mer-
kezince geliştirilmiştir (International Urban Research, 1959: 26—27). Buna göre ana-
kent, çevresinde ekonomik ilişkisi olan yörelerle birlikte bir veya daha fazla çekir-
dek kenti kapsayan, tüm etkin nüfusunun %651 tarım dışı faaliyetlerde çalışan, top-
lam nüfusu en az 100 bin olan alandır.

Anakentler, kuşkusu/ ki, ekonomik, kültürel ve siyasal etkileri açısından böl-
gesel, ülkesel, uluslararası olarak kümelendirilebilir. Ancak bu boyutların ortaya ko-
nulması kolay olamamaktadır. Nüfusun yalnız bir boyutu oluşturduğunu bilmekle
birlikte, nüfus toplamına ek olarak, nüfusun yapısı, yoğunluğu, niteliği gibi ölçüt-
lerin, görüldüğü kadarı ile, tanımlamalara temel olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yal-
nız bu boyutla ilgili olarak bile tüm ülkeler için geçerli "en az" sayı bulmak zordur.
Uzmanların bunda birleşemedikleri açıktır. Burada belirtilenlere ek olarak, örneğin
Keleş (1976: 3) anakentlerin nüfusunun 250 binden az olamryacağını ileri sürer. Ko-
nuyla ilgili başka çevrelerde daha değişik sayılarla sıkça karşılaşılmaktadır. Sözgeli-
şi, başka bir tartışmada (Milliyet, 5 Kasım 1978) en az nüfus ölçütü olarak 500 bin
ileri sürülmüştür. Bu sayı ile de yetinilmeyerek anakentsel nüfus yoğunluğunun en
az 1000 km2 ve kentsel alanın ise en az 500 km2 olması savunulmuştur.

Bu çalışmada anakentlerle ilgili olarak bir tanım geliştirilmemiştir. Tanım
geliştirmenin bu çalışma açısından pratik bir yararı yoktur. Şöyle ki, anakentlere
ayrılmış olan Birinci ve tkinci Bölümlerde asıl olarak Batı ülkelerinin anakentsel sorun-
lara yönelik olarak geliştirdikleri yönetim biçimlerinin tartışması yapılmaktadır. Bu
açıdan bir tanımda birleşmek gerekli görülmemiştir.

Kentleşme ve Anakentler

İnsanın yeryüzünde iki milyon yıla yakın süredir yaşamasına karşılık, yerle-
şik yaşamın başlangıcı olarak anılan neolitik çağm başındaki dünya nüfusunun 5—10
milyon çevresinde olduğu sanılmaktadır. Çağdaş dönemin başlangıcı olan 1650 yıl-
larında dünya nüfusu 500 milyona erişmiş, başka bir deyişle, daha önceki dönemde
yüzbinde iki olan nüfus artış hızı binde dörde yükselmiştir. Günümüzde yüzde ikidir.
Dünya nüfusu ile ilgili sağlıklı istatistikler ancak son iki yüzyıla aittir. Bununla bir-
likte yaklaşık 600 bin yıl sürdüğü kabul edilen paleolitik çağın sonunda, yani 10 bin
yıl önceki nüfus 5—10 milyon sanılmaktadır. Başka bir anlatımla, paleolitik çağdan
günümüze kadar geçen dönemde nüfus artış hızı bin misli yükselmiş bulunmaktadır
(Hauser, 1 9 6 5 : 4 - 6 ) .



Konumuz açısından asıl önemli olan anakentleşmedir.

Çizelge 1
Dünya Nüfusu: 1920,1960 ve 1980

(milyon olarak)

Yerleşim Alanları

T)̂ îr)Yjj Nüfusu

Kırsal Nüfus
Kentsel Nüfus
Büvük Kentler

Gelişmiş ülkeler

Kırsal Nüfus
Kentsel Nüfus
Büvük Kentler

Gelişmekte Olan ülkeler

Kırsal Nüfus
Kentsel Nüfus
Büvük Kentler

Kaynak: United
national Soöal DcvclODm

1920

1860

1607
253
(96)

672

487
158
(80)

1188

1120
68
(16)

Nations, "World
ent Review. No.l

1960

2994

2242
752
(351)

977

544
433
(212)

2017

1698
319

(139)

Artış

1134

635
499

(255)

305

57
248
(132)

829

578
251

(123)

Urbanization Trends,
, United Nations, Sales

1980

4269

2909
1360
(725)

1189

516
623
(327)

3080

2343
737

(398)

1920-1960),
No.: E. 68

Artış

1275

667
608

(314)

212

22
190

(115)

1063

645
418
(259)

Inter-
. IV .1

1968.

Çizelge l'in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, dünya nüfusunun 1980'de
4,269 milyara erişeceği ve bu nüfusun 725 milyonunun büyük kentlerde yaşayacağı
tahmin edilmektedir.

Hızlı kentleşme dünyanın hemen her ülkesinde görülen bir olgudur. Sözgelişi,
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'de %51,2 olan kentli nüfus oranı, 1970'de %73,
5'e, Hollanda'da aynı tarihlerde %45,6'dan %78'e, İspanya'da %18,2'den %72,2'ye,
İsveç'te %29,5'den %81,4'e çıkmıştır (Hail, 1977: 11). Kentleşmenin diğer bir ilginç
•yanı da geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme hızının dünya orta-
lamalarının da üzerinde oluşudur. Şöyle ki, 1950 de %28,2 olan dünya kentli nüfus
oranı, 1960'da %33'e, 1970'de ise %37,2'ye çıkmıştır. Bu oranın 1980'de %41,5'e
ve 1990'da ise %46,1'e kadar yükselebileceği sanılmaktadır. Daha değişik bir deyiş-
le, 1950—1970 yılları arasında dünya kentleşme artışı toplam %9 iken, aynı dönemde
örneğin İspanya'da %30,2, Venezüella'da % 2 1 £ , Brezilya'da %19,7, Türkiye'de %17J5,
Bolivya'da %11 A, Hindistan'da ise %10,6 olmuştur (IULA, 1975:33-36) .

Çizelge l'in incelenmesini biraz sonraya bırakarak anakentlerin sayısal artı-
şına kısaca değinelim (Çizelge 2).

10 .



Çizelge 2

Nüfusu 100,000 nin üzerinde Olan
Anakentlerin Sayısal Artışı

1959 1965 Artış Artış yüzdesi

100
91
39
409
341

52
41
11
118
63

108
82
39
41
22

Afrika 48
Güney Amerika 50
Orta Amerika 28
Asya 291
Avrupa 278
Kuzey Amerika 210 227 17 8

Kaynak: M.G. Kutty, ."Metropolitan and Regional Problem* of Organization",
Urbanization in Developine Countries , (The Hague: IULA, 1968), s .81'deki çizelge
ve bilgilerden hazırlanmıştır.

Çizelge 2'de görüldüğü gibi, altı yıllık bir dönemde gelişkin Avrupa ve Kuzey
Amerika ülkelerinde 100 binin üzerinde nüfuslu kent sayısı sırasıyla mutlak olarak
63 ve 17, ya da oransal olarak %22 ve %8 artmıştır. Buna karşılık, aynı dönem içinde
gelişen ülkelerdeki artış çok daha hızlı olmuştur, örneğin Afrika'da %108, Güney
Amerika'da %821ik bir artış görülmüştür. Sayısal artış ise en çok Asya'da olmuş,
altı yıllık görece kısa bir dönem içinde, varolan 291 anakente 118 yenisi eklenerek,
toplam sayısı 409'a yükseltmiştir.

Çizelge 3'de dünyanın en büyük 20 anakenti nüfusları asıl alınarak sıralanmış-
tır. Londra ve New York gibi bazı anakentlerin az da olsa nüfus kaybına karşılık, ana-
kentler hala kırsal ve hatta kentsel nüfuslar için çekim merkezi özelliklerini sürdür-
mektedirler. Bu denli büyük kent toplumlarının çağdaş uygarlığın gerektirdiği hiz-
metleri istenilen nicelik ve nitelikte yerine getirmenin ve bunu parçalanmış, eşgüdüm -
süz, akçal ve teknik açılardan yeterli güçten yoksun yönetimlerle gerçekleştirmenin
zorluğu ortadadır. Dolayısıyla, bu denli büyük, ekonomik ve toplumsal eylemler açı-
sından yoğun, sayıları sürgit artan anakentlerin sorunlarını çözebilmek için alışılmış
yönetsel kavramlarda ve süreçlerde köklü düzenlemeler yapmak gereği ortadadır.

Kentleşme konusuna gelişen ülkeler açısından yeniden değinerek bu alt bö-
lümü bitirmek istiyoruz.

Gelişen ülkeler nüfuslarına 1960—1980 yıllan arasında eklenmiş olacak olan
bir milyar dolayındaki nüfusun yaklaşık yarısının (418 milyon) kenüere ve bunun
259 milyonunun ise anakentlere yerleşeceğini görürüz (Çizelge 1). Böylece 1920'de
16 milyon, 1960'da 123 milyon olan gelişen ülkelerdeki büyük kentlerin nüfusu
1980'de 398 milyona yükselmiş olacaktır. Bu nedenledir ki, dünyanın nüfus açısın-
dan en hızlı büyüyen on beş kenti arasında, sanayileşmiş ülkelerin alışılmış adlı kent-
lerinden hiçbiri yer almazken, Sao Paulo, Bandug, Lagos, Karaçi, Seul, Bogota, Bom-
bay, Kalküta ve Pekin gibi gelişen ülke kentleri sıralanmaktadır. Bu en hızlı büyüyen
on beş kentin 19 70'de 65 milyon olan toplam nüfusunun 1985'de 150 milyona erişe-
ceği hesaplanmaktadır (IULA, 1975:43-44).



Çizelge 3 

Dünyanın En Büyük Anakentleri ve Nüfusları

Sırası Anakentin Adı Yılı Nüfusu

1. Tokyo - Yokohama 1970 23J873.000
2. New York - Kuzey New Jersey 1970 16.300.000
3. Osaka - Kobe - Kyoto 1968 12.300.000
4. Londra 1971 12.300.000
5. Rhine -Ruhr    1970 10370.000
6. Moskova 1970 10370.000
7. Şangay 1970 10.000.000
8. Los Angeles — Anaheim — San Bernardino 1970 9500.000
9. Paris 1968 8350.000

10. MeksixoCity 1970 8.400.000
11. Buenos Aires 1970 8.400.000
12. Kalkiita 1968 7500.000
13. SaoPaulo 1970 7300.000
14. Şikago - Kuzey Indiana 1970 7.600.000 ;

15. Pekin 1970 7.000.000.
16. RiodeJaneiro       1970 6300.000
17. Bombay 1970 6.000.000.
18. Kahire 1968 5.900.000
19. Filadelfıya - Trenton- WUmington 1970 5.620.000
20. Detroit — Windsor 1970 4.420.000

Kaynak: Peter Hail, ItLe_World_Cİlİes_ (London: Weidenfeld and Nicholson, 1977), t£'.
deki Tablo I ile "The Exploding a t y " , Xbe_SHPdav Times Magazine. March 31,1974'deki Çizel-
gelerden yararlanılarak hazırlanmış, iki kaynak verilerinin uyuşmazlığı halinde, büyük olan yeğ-
lenerek sıralama yapılmıştır.

Endüstriyel gelişimini tamamlamamış, dünya nüfusunun üçte ikisini barın-
dırmalarına karşılık dünya üretiminin sadece sekizde birine sahip (IULÂ, 1975: 45)
gelişen ülkelerde kentleşme daha hızlı olmaktadır. Bu nüfus artışının ise özellikle ana-
kentlerde yoğunlaşması oldukça kanşık sorunları da beraberinde getirmektedir. Zaten
sınırlı ekonomik ve teknolojik kaynaklan, yetersiz siyasal ve yönetsel yapılan olan
bu ülkeler aşın kentleşmenin doğurduğu sorardan kolaylıkla çözememektedirler.

Anakentlerin Yönetsri Snmmlnn

12

Bir kent çok küçükse, kendini koruma gücünden yoksun demek-
tir ki, bu büyük bir eksikliktir; eğer çok büyükse gerekli savunma gücü
var demektir, ancak o bir ülke gibidir, kent değil; ona uygun yönetim
kurmak çok zor olacaktır... Bir kent için gerekli olan ilk şey nüfusu-
nun, hemşehrilerini siyasal yapısında mutlu yaşatmaya yetecek sayıda
olmasıdır (Aristo'dan aktaran Blair, 1964:53). 



Kanımızca Aristo'nun yüzyıllarca önce öz bir biçimde ortaya koyduğu sorun,
günümüzde de karşılaşılan temel sorun olma niteliğini korumaktadır. Aristo'nun de-
yimi ile "ülke gibi" olan anakentlere uygun yönetim kurmada neler yapıldığı izleyen
alt bölümlerde ve İkinci Bölümde bazı sanayileşmiş ülke deneyimleri asıl alınarak de-
ğerlendirilecektir.

Buna geçmeden önce yönetsel sorunların niteliğini, kalın çizgileri ile olsa bile,
ortaya koymak gerekmektedir. .

Anakent yönetimi kavramı, son çözümlemede, bir bütünlük gösteren ekono-
mik ve toplumsal alt-dizgelerin (sub-system) işlev yaptığı kentsel alanda, aynı sınır-
lara sahip kamu örgütleri eliyle yerel kamu kararlarının alınıp uygulanmaya konul-
masıyla ilgili siyasal ve yönetsel süreçleri anlatır (Wood, 1968:469). Daha düzgüsel
(normatif) bir anlatımla, anakentsel yörelerdeki özerk yerel yönetimlerin sayıca azal-
tılarak güçlendirilmesi ve işlevsel eşgüdüm sağlanması ya da tüm kentsel yöreyi içeren
alanda kamu kararlan almak ve uygulamak üzere yeni düzeyde veya biçimde yöne-
timler kurulması anlamını taşır.

Tarihsel açıdan baktığımızda anakentlerin yönetsel sorunlarım çözmek İçin
başlatılan çalışmaların yeni olmadığını ve 19. yüzyıl başlarına kadar gittiğini görmek-
teyiz. Günümüze kadar egemenliğini sürdürebilen, bazı çevrelerce "yönetsel reform
geleneği" (Bish, 1971: 79) olarak adlandırılan yaklaşım anakentlerin sorunlarının
hatalı yönetim yapısından kaynaklandığı, yönetsel düzenlemelerle bunların üstesinden
gelinebileceği temel varsayımı ile açıklanabilir. _

Nitekim New Orleans (1813), Boston (1821), Filadelfiya, (1854), New York
(1898) kentlerinde gerçekleştirilen kent ve "county" yönetimlerinin birleştirilmesi-
nin temelinde bu görüş yatmaktadır (Oamar, 1974:28—29). Yine aynı inanışla, Londra
Anakent Polis örgütünün (The Metropolitan Poliçe Commission) 1829, Bayındırlık
Yönetiminin (The Metropolitan Board of Public Works) 1855 yıllarında kurulduğunu
biliyoruz. Tek amaçlı örgütlerin çözümde yetersiz kalmaları üzerine, genel amaçlı
bir yerel yönetim olan Londra County Yönetiminin ise 1888 yılında kurulduğunu
görüyoruz. Yine aynı dönemlerde özel bir yasa ile Sen Valisine Paris ile ilgili kentsel
görevler verildiğini, Berlin'de ilk kez 1911 yılında anakentsel bir yönetim kurulduğu-
nu, 1921 yılında bu yönetimin yeniden düzenlendiğini biliyoruz.

Bazı örneklerini verdiğimiz yönetsel reform geleneği görüşüne dayalı uygu-
lamalar, yönetimlerin yetkilerinin o dönemdeki yerleşik alanla sınırlı olması, nüfus
ve ekonomik büyüme sonucu kullanılabilecek alanları planlı bir denetim altında tuta-
mamaları nedeniyle umulan düzeyde başarılı olamamıştır (Leemans, 1970:157).

Yönetsel reform geleneği, 1900lerden beri, ilgili yazında da başat görüş olarak
süregelmiştir. S£udenski (1930), Committee for Economic Development (1966 ve
1970), Bollens (1957), Jones (1942 ve 1953), Simon (1943), Bollens ve Schmandt
(1965) gibi sayısız" kişi ve kurumlar yapıtlarıyla anakentsel sorunlara getirilebilecek
yönetsel çözümleri incelemişlerdir.

örneğin Studenski klasik yapıtında (1930: 41), anakentsel bilinci güçlendi-
recek, sunulan hizmetlerde nitelik ve tekdüzelik sağlayacak yerel görevleri alt yöne-
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timlere bırakırken, tüm anakentle ilgili stratejik konularda planlayıcı, düzenleyici ve
akçal yetkilerle donatılmış demokratik bir yönetim kurma gereğinden sözetrnîştif*
Willbern (1962) ise "Kentlerin Çöküşü" (The VVithering Away of the City) olarak
çevrilebilecek ilginç bir ad taşıyan yapıtında anakentleşme sürecinin doğurduğu devin-
genlik karşısında geleneksel yönetimlerin bütünüyle işlevlerini yitirdikleri savını ileri
sürmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960 lara kadar yapılan çalışmaların ana tezi
olan yönetsel reform geleneği (Zimmerman, 1970 ve Governmental Affairs Foundation,
1958), reform çabalannm değişik nedenlerden ötürü uygulamaya istenilen yoğunluk-
ta aktarilamamasından dolayı, sonraki yıllarda yerini anakentlerle ilgili toplumsal,
siyasal ve ekonomik çözümlemelere yönelik araştırmalara bırakmıştır. Greer (1962
a), Abrams (1965), Banfield (1969), Doland (1969), üresine (1970), Stewart (1972),
Masotti ve Hadden (1973) gibi daha nice araştırmalar bunlar arasında sayılabilir.

Yazında olduğu gibi uygulamalarda da yönetsel reform geleneğinin yerini
hizmet anlaşmaları, birlikler gibi izleyen alt bölümlerde de değinilecek olan küçük
ölçekli, geçici çözümler almıştır.

Buna karşılık, kimi Avrupa ülkeleri ulusal yasalar yoluyla köklü ve kapsamlı
çözümlere yönelmişlerdir, örneğin İsveç ve Yugoslavya yerel yönetimlerini bölge-
kent kavramına göre. yeniden düzenlemişlerdir. Diğer ülkelere ise ilgili bölümlerde ay-
rıca değinilecektir.

Kısaca, coğrafi birlik ve işlevsel eşgüdüm (Walsh, 1969: 49) olarak özetlene-
bilecek anakentsel yönetsel sorunları aşağıdaki biçimde kümelendirebiliriz: .

1. Görevler, dolayısıyla yetkiler ve akçal kaynaklar çok sayıda yerel yönetim
arasında paylaştırılmış bulunmaktadır. Anakentlerde sıkça görülen değişik düzeyden
çok sayıda kamu yönetimi olgusu, hizmetlerde ekonomiklik ve etkenliği sağlamayı
güçleştirici bir sonuç doğurabilmektedir. Şöyle ki, bütün hizmetler için uygun (op-
timal) bir büyüklük saptamak olanaklı olamamakla birlikte, çoğu yerel hizmetlerin
büyüklükten yarar sağladıktan (economies of scale) bilinmektedir. Aşın büyüklük
ise ucuzluk yerine bir pahalılık nedeni (diseconomies of scale) olabilmektedir.

Anakentlerde görülen irili ufaklı çok yönetim ölçek yararını önleyici bir etki
yapmaktadır. Su, kanalizasyon, ulaşım gibi yerel nitelikli kamu hizmetleri tüm anakent
için planlandığında daha düşük maliyetli olabilmektedir.

Savımızı açıklayabilmek için bir araştırmadan alınan somut bir örneği (U.S.
ACIR, 1 9 6 9 : J - 241) burada sunmakta yarar görüyoruz. Bir milyon galon (yaklaşık
4 milyon litre) kapasiteli bir fabrikada, her milyon galon lağım suyunun arıtılması
58 Amerikan dolan tutarken, bu maliyet on milyon galon kapasiteli fabrikada 23,
yüz milyon galon kapasitelide ise 8 dolara kadar düşebilmektedir.

Aynı araştırmanın ortaya koyduğuna göre, Kaliforniya'daki Sacramento ana-
kentinde su sağlanması ve dağıtımı birbirinden bağımsız 44'ü kamu, 55'i özel olmak
üzere 99 kuruluşça üstlenilmiş bulunmaktadır^ Aynı biçimde, Minneapolis'de 45,



Pittsburgh'dS55 örgüt bu işi yapmaktadır. New York anakentinin yalnız bir bölümü
olan Nassau'da su konusu ile ilgili 48, çöp toplama için ise 41 özerk yerel kamu ör-
gütü vardır.

ölçek yararı yalnız bu hizmetlere özgü de değildir, örneğin, güvenlik, sağlık,
itfaiye, eğitim gibi başka hizmet alanlarında da anakentsel planlama ve uygulama
yönetsel ve akçal verimliliği artına bir etki yapabilmektedir (Wood, 1968:461).

2— Anakentin çeşitli yörelerinde hizmetlerin düzeyi ve yeterliliği açısından
dengesizlikler vardır, örneğin Los Angeles gibi çok sayıda genel amaçlı yerel yöne-
timler bulunan anakentlerde bu dengesizlikler kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Yük-
sek gelirlilerin oturduğu Beverly Hills ile ona bitişik olan Los Angeles Kent Yönet-
timlerinin sundukları hizmetlerin niteliği açısından büyük farklılıkları bulunmaktadır.
Aynı biçimde, Nevada ve Kaliforniya eyaletleri arasında bulunan ünlü kumar ve eğ-
lence kenti Lake Tahoe bu açıdan oldukça ilginç bir örnektir. Kentin Kaliforniya'ya
ait bölümü sıradan bir Amerikan yerleşim alanının özelliklerini taşırken, Nevada'ya
ait bölüm ışıklarla bezenmiş bir eğlence merkezi olarak bütün gün canlılık içindedir.
Bunlar küçük ve aşırı örnekler olmalarına karşın, sanırız, belirtilmeye çalışılan denge-
sizliği ortaya koyabilmektedir.

Anakentlerde görülen gelir ve hizmet dengesizliği sanayileşmiş ülkelerle geli-
şen ülkelerde farklı özellikler gösterir.

Sanayileşmiş ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, yüksek ge-
lirliler genellikle çekirdek kent yönetimi sınırlan dışındaki uydu ya da yatakhane
kentlerde yaşamayı yeğlemekte, çekirdek kentin olanaklarından yararlandıktan halde
vergi katkıları aynı oranda olmamaktadır. Dar gelirlilerin yaşadığı çekirdek kent, hem
gündüz nüfusuna hizmet sunmak, hem de toplumsal içerikli izlenceler üstlenmek zorun-
da kalmaktadır. New York, Pittsburgh,Detroit gibi eski Amerikan kentlerinde ya da
daha sonra değineceğimiz Londra, Toronto gibi kentlerde gözlemlenen bu olgu bir
dizi sorunu da beraberinde getirmektedir. Eskimiş altyapıyı yenilemek gibi ana sorun-
lan çözemiyen bu kent yönetimleri, üstelik bir de yaşlılık, fakirlik, işsizlik gibi yar-
dımlar için bütçelerinden önemlice bir bölüm ayırmak zorunda kalmaktadırlar. New
York kenünin akçal sorunlan geçtiğimiz yıllarda dünya kamuoyunda hayli ilgili top-
lamış bir konudur. New York eski kent yöneticisi Lindsay yalnız New York için 50
milyar dolarlık federal yardıma gereksinme olduğunu bir Senato alt kurulu önünde ıs-
rarla belirtmiştir (Hentoff, 1969:505).

Gelişen ülkelerde ise bunun tersi bir durum gözlemlenmektedir. Ayn neden-
lerin sonucu olmakla birlikte, daha önce de değinildiği gibi, kentleşme gelişen ülkeler-
de daha hızlı olmaktadır, örneğin Türkiye'de tüm ülke için "emme borusu" (Tolan,
1977: 3) niteliğinde olan büyük kentlerin çevreleri görece düşük gelir kümelerinin
yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Altyapısı yetersiz, temel hizmetlerden yoksun olan
bu yörelerin, çoğu kez çekirdek kentin yönetim sınırlan dışında olduklarından, ula.
şım, su, elektrik gibi en zorunlu gereksinmelerinin karşılanması bile kısa sürede olanak?
lı olmamaktadır. Aslında kendi sınırları içindeki halka bile kentsel çağın gerektirdiği
hizmetleri sunamayan bu yönetimlerden çevre yerleşim alanlannm sorunlanm da çö-
zebilmesi beklenemez.
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3— Yukarda- açıklananlarla doğrudan ilişkili bir başka sorun da anakentteki
yönetimler arasında, özellikle çekirdek kent aleyhine olan gelir dengesizliğidir (Grant,
1969:54).

Çoğu ülkelerde yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynaklarından biri taşın-
maz vergisidir. Yönetimlerin sınırlarındaki taşınmazların niteliği vergi gelirlerini doğ-
rudan etkiler. Bu nedenle, örneğin ticaret ve endüstriyel iş merkezlerinin ya da yüksek
gelir kümelerinin konutların! kapsayan alanlara sahip yerel yönetimler bu kaynaktan
geniş biçimde yararlanabilmekte,Jbunun karşıtı olan yerlerde ise aynı verimlilik sağ-
lanamamaktadır. Yüksek gelirlilerin uydukenüerde yaşamayı yeğlemeleri sonucu boşa-
lan konutları düşük gelirliler doldurmakta, bu durum ise çekirdek kentin vergi taba-
nının zayıflamasına neden olmaktadır.

4— Anakentsel nitelik taşıyan planlama, ulaşım, güvenlik sağlık gibi hizmet-
lerin değişik yerel yönetimler arasında paylaşılması, eşgüdüm yokluğu, görev alanların-
daki geçişme ve ikilemeler kaynak israfına yol açmaktadır. Kimi sorunlar değil ana-
kenti, belki tüm bölgeyi ilgilendirmektedir. Kimi sorunlar arasında ise neden—sonuç
ilişkileri vardır. Sözgelişi, ulaşım kent planlamasından, güvenlik eğitim ve işsizlik so-
runundan soyutlanamaz. .

Anakentlerde karşılaşılan çok sayıda yönetim olgusu, sonuçta, her yönetimin
sınırlı bir alanda, küçük ölçekli çözümlerle uğraşmasına neden olmakta, bu ise sorun-
ların kapsamhlığı, bütünlüğü ve bağımlılığı karşısında yetersiz kalmaktadır.

Anakentin tümünü içeren genel amaçlı bir yeref yönetim eksikliği, tüm anakent
için kapsamlı planlama ve düzenleme yapabilmeyi olanaksızlaştırmaktadur. Sözgelişi,
alan kullanımı ekonomik ve nüfus büyümelerine göre ya da bunları yönlendirecek bir
araç olamamaktadır. Planlama yetkisinin değişik yerel yönetimler arasında dağılması,
her yönetimin bu yetkiyi kendi yönelti ve gereksinmelerine göre uygulaması, yönetim-
ler arasında çelişki ve çatışmalara neden olabilmektedir.

5— Anakentler için sözkonusu olan temel çelişki nedenlerinden biri de şudur:
Yerel yönetimler tanımlan ve tarihsel nitelikleri gereği demokratik katılım ve denetime
daha çok olanak sağlamaktadırlar. Kentin küçüklüğü halkın doğrudan katılımına daha
çok fırsat vermekle birlikte, ekonomiklik ve verimlilik için gerekli uygun büyüklükten
yoksun olmaktadır. Daha açık bir deyişle, büyük ölçekli yönetimler merkezi planlama
ve uygulama, ekonomik ve yönetsel etkenlik için elverişli olmakla birlikte, demok-
ratik denetimi zorlaştırmaktadır. Merkezi planlama ile yerel demokrasinin bağdaştı-
nlabilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki, bugünkü yapısıyla bile anakentlerde yerel demokrasinin özlenen bir
düzeyde gerçekleşebildiği kolaylıkla savunulamaz. Çevrede yaşayanlar çekirdek ken-
tin, kent halkı da çevre yönetimlerine doğrudan katilamamakta, örneğin organların
seçiminde oy kullanamamaktadırlar.

Kısaca, Greerîn (1962 b: 56) de belirttiği gibi, tüm anakent toplumsal ve eko-
nomik devingenlik açısından organik bir bütünlük gösterirken, yönetimi ise, tam karşıt
olarak, dağınıklık ve eşgüdümsüzlük içindedir.
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Doğaldır ki, yönetim işlev yaptığı çevrenin toplumsal ve ekonomik konumuna
uymak, bu konumda oluşan değişikliklere koşut olarak yapışım yenilemek zorunda-
dır. Anakentleşme nasıl ki ülkelerin siyasal, ekonomik ve hatta fiziksel yapılarında
değişiklikler doğurmuşsa, aynı biçimde merkezi, yerel ve başka tür yönetimlerin de
amaç ve işleyişlerinde değişikliklere yol açmıştır. Hizmet alanlarının genişlemesi,
çeşitlenmesi, hizmet bekleyen kitlelerin büyümesi varolan yönetimleri yapılarında,
bu beklentileri karşılayacak biçimde, değişiklik yapmaya zorlamıştır. Kimi ülkeler
tüm anakent için genel amaçlı bir yönetim kurma yoluna giderken, kimileri ise özel
amaçlı örgütler kurma seçeneğini benimsemişlerdir.

Başta gelişen ülkeler olmak üzere anakentlesmeye yönetsel uyumda başvuru-
lan yollardan biri ise önemli görevlerin doğrudan merkezi yönetimce üstlenumesidir.

Anakentleşmenin en ilginç özelliklerinden biri de merkez-yerel yönetim iliş-
kilerini yoğunlaştırmasıdır. Sorunların çözümünde varolan yerel yönetimlerin yapısal,
akçal ve teknik açılardan yetersizliği merkezi yönetimlerin artan oranlarda katılımına
.neden olmuştur. Hemen tüm ülkelerde gözlemlenen gelişim bu yöndedir.

Kuşkusuz ki, anakentsel sorunları çözmek için yerel ve merkezi yönetimler-
den hangisinin daha yararlı olacağı, demokratik, siyasal ve diğer gerekçeler bir yana
bırakılsa biîe, tartışmaya açık bir konudur (Ashford, 1975:59).

İzleyen alt bölümler ve İkinci Bölüm anakentsel yönetim tartışmalarına ay-
rılmıştır.

Bu çalışmada anakentsel sorunları çözmek için yapılan yönetsel örgütlenmeler
iki ana kümede toplanmıştır: .

I—Geçici, küçük ölçekli çözümler
1) Yönetimlerarası hizmet anlaşmaları
2) Kentsel birlikler ve kurullar
3) özel amaçlı anakentsel örgütler

n— Uzun süreli çözümler
1) Birleştirmeler
2) Yerel federasyonlar.

İzleyen alt bölümlerde yönetimlererası hizmet anlaşmaları, kentsel birlikler
ve kurullar ile özel amaçlı (ad hoc) örgütler incelenecektir. İkinci Bölümde ise uzun
süreli çözümlerden, ilerdeki yıllarda daha geniş uygulama alam bulacağına inandığımız
iki düzeyli yerel federasyon yönetimi biçimi Tokyo, Londra ve Toronto anakent yöne-
timleri asıl alınarak ayrın tül olarak incelenecektir. Birleştirmeler seçeneği ise zaman
zaman değinildiğinden ayrıca tartışılmayacaktır.

Yönetimlerarası Hizmet Anlaşmaları

Yönetimlerarası anlaşmalar yolu .özellikle Amerika Birleşik Devletleri 'nde
yaygın bir uygulama olanağı bulduğu için burada da yine bu ülke deneyimleri asıl
alınarak değerlendirme yapılacaktır.

17



ABD'de anakentsel sorunlar için köklü çözümler içeren önerilerden, son 27
yıllık bir dönemde, kent ile "county" yönetimlerinin birleştirilmesini isteyenlerden
sadece 111 ve yerel federasyon kurulması önerilerinden ise yalnız biri halk oylamasın-
da kabul görmüştür (Zimmennan, 1970). Bu nedenledir ki çabalar son yıllarda hiz-
met anlaşmaları, bölgesel kurullar ve özel amaçlı örgütler kurmaya kaymıştır.

Anakent yönetimlerinin yeniden düzenlenememesinin hem neden ve hem de
sonuçlarından biri olan hizmet anlaşmaları uygulaması yerel yönetimlerin kendi ara-
larında, eyaletle ya da diğer kamu ve özel kuruluşlarla hizmet alım satımı için yap-
tığı anlaşmalardır.

Bu yolla belirli bir hizmeti ya da hizmetleri sunamayan, pahalıya maleden
ya da istenilen nitelikte yapamayan yerel yönetimler bu hizmetleri satın almak üzere
anlaşmalar yapmaktadırlar. Böylece yerel yönetim kendi özerkliğini ve yapısını koru-
duğu gibi, hemşehrilerinin bu tür hizmetlerden yararlanmasını da sağlamış olmak-
tadır, 

A 3 D . ' d e oldukça yaygın bir biçimde bu yöntemden yararlanılmaktadır. Nite-
kim Zimmerman'ın (1974: 133) araştırmasını yanıtlayan 2.248 kent yönetiminden
%61 'i bu tür anlaşmalar yaptıklarını belirtmişlerdir.

Değişik uygulamaları ile karşılaşılmakla birlikte, genellikle, bu yöntem üç
biçimde kullanılmaktadır. Bir yerel yönetim kendi sınırları dışındaki yönetimlerin
kentsel hizmetlerini yapmak, yani hizmet satmak üzere anlaşmakta, ya iki veya daha
fazla yönetim bu yolla belirli hizmetleri işbirliğine dayalı bir düzenleme içinde bir-
likte yerine getirmekte ya da olağanüstü durumlarda karşılıklı olarak yardımlaşmak
üzere anlaşmaktadırlar. Bu yöntemin en sık kullanıldığı hizmet alanları ise polis, itfaiye,
eğitim ve kanalizasyon konulan olmaktadır.

Hizmet anlaşmaları yöntemi ile ilgili en ilginç uygulamaları Los Angeles County
Yönetiminde görüyoruz. Dolayısıyla uygulamaları kısaca açıklamak yararlı olacaktır.

Los Angeles, ABD "deki toplam 263 anakent (SMSA) içinde, 1969 verilerine
göre 7 milyon nüfusu ile ikinci şuada yer almaktadır.

County şuurları içinde 255'i taşınmaz vergisi koyma ve toplama yetkisine
sahip, 78'i kent yönetimi olmak üzere toplam 333 yerel yönetim vardır (VS. Bureau
of the Census, 1968:132-133 ve 289).

Los Angeles County'nin kentsel hizmetler satan bir örgüt olarak gelişmesi-
nin asıl nedeni, Kaliforniya Anayasasında 1911 yılında yapılan bir değişiklikle, county -
lere, kent yönetimleri gibi kentsel hizmetler yapmak üzere örgütlenme yetkisinin ve-
rilmesidir (r.fllifnmia Constitution, Article XI, Sec. 7 1/2). O yıllardanberi küçük kent-
ler ve hiçbir yönetime bağlı olmayan yerleşim alanları, başka yönetimlerle birleşmek
yerine, yasal olarak sunmak zorunda oldukları hizmetleri Los Angeles County'den
satın alma yoluna gitmişlerdir (Warren, 1966).

En başat özelliği hizmet satmak olan Los Angeles County, sınırlan içindeki 77
kent yönetimi ile 1600 hizmet anlaşması yapmış bulunmaktadır. Kentlerin satın aldı-
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ğı hizmet türlerinin sayısı 7 ile 45 arasında değişmektedir. Tüm Kaliforniya'da yerel
yönetimler arasında yapılan bu tür anlaşmaların sayısının 5 bin çevresinde olduğu
düşünülünce, Los Angeles County'nin bu konudaki özelliği daha belirgin olarak or-
taya çıkmaktadır (The League of Califomia Cities, 1963).

Los Angeles County'nin yaptığı anlaşmalar kütüphane, sağlık kurumlan, sağ-
lık denetimi, itfaiye, polis, planlama, bölgeleme (zonlama), hapishane, mühendislik,
vergi toplama gibi toplam 58 tür hizmeti kapsamakta ve toplumsal-ekonomik gelişi-
me koşut olarak radar araçlarının bakımı, helikopterlerle güvenlik gibi yenileri de
eklenerek artma eğilimi göstermektedir (Bollens ve Schmandt, 1965:360—361).

1950 lere kadar değişik kent ve yerleşim alanlarına hizmet satmak üzere her
hizmet için ayn anlaşmalar yapan County, 1954 yılında ilgili yazında "Lakewood
Planı" olarak adlandırılan bir yolla çok sayıda hizmeti içeren paket anlaşmalar uygu-
lamasını başlatmıştır. Daha sonra açıklanacağı üzere, kimi yönetimler yasal olarak
sunmaları gereken hemen her tür hizmeti "Lakewood Planı" ile County'den satın
almaya başlamışlardır (Warren, 1966: Chapters Vm ve IX).

Plana adım veren Lakewood Kent Yönetiminin kuruluşu ile ilgili bilgiler sun-
mak ilginç olacaktır. Lakewood mevcut yerel yönetimlerin sınırlan dışında kalan
bir yörede, yüksek gelir kümelerinin barındığı bir yerleşim alanı olarak 1953 yılında
kurulmuştur. Yanındaki Long Beach kenti ile birleşmek yerine kendi özerk yerel
yönetimini 1954 yılında kurmayı yeğleyen Lakewood, ABD'deki ilk "hizmet anlaş-
ması kenti" olmuştur. Şöyle ki, yeni kurulan kent yönetimi hizmet sunmak üzere
hiçbir örgütlenme yapmayarak, tüm hizmetleri satın almak üzere Los Angeles County
ile daha sonra "Lakewood Planı" adı verilen bir paket anlaşma yapmıştır. Hiçbir hiz-
meti doğrudan sunmadığı için kuruluş yıllarında Lakewood Yönetiminin, seçilmiş-
ler dışında, toplam görevli sayısı sadece on kişidir. Bunlar da kent yöneticisi, avukat
ve sekreterlerden oluşur (Warren, 1966:156—157).

îzleyen yıllarda, hemen her tür hizmet içeren paket anlaşmalara "Lakewood
Planı" ve bu tür anlaşmalar yapan kentlere de "Lakewood Planı Kentleri" adı verilir
olmuştur.

Los Angeles anakentinde 1954 yılından sonra kurulan 32 kent yönetiminden
30'u kendi örgütlerini kurmayarak, hemen bütün kentsel hizmetleri benzer paket an-
laşmalar yolu ile County'den satın almışlardır. Daha sonralan ise daha ucuz ve nitelik-
li olarak sunacaklarına inandıklan hizmetler için kendi örgütlenmelerini yaparak bun-
ları paket anlaşmalardan çıkarmışlardır.

County'nin sattığı hizmetlerin fiyatı hizmetin gerçek maliyeti ile genel yöne-
tim harcamalarından bunlara düşen paylardan oluşmakta ve ücret, malzeme gibi gir-
dilerdeki artışlara koşut olarak her yıl gözden geçirilmektedir. County'nin hizmet
satarak kâr etmesi ya da başka işlevlerini finanse etmesi yasal olarak olanaksızdır.

Şunu da belirtmek gerekir ki County "Lakewood Planı" dışında kalan yöne-
timlere ve yerleşim alanlarına da hizmet satmayı sürdürmektedir. Kendi hizmet örgüt-
lenmelerini yapmış olan kentler daha çok kanalizasyon yapım ve bakımı, trafik işa-
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ret ve ışıklan gibi uzmanlık isteyen konularda hizmet satın almaktadırlar. Gerçekten
de County'nin yaptığı hizmet anlaşmalarının 1/3 ü 1954 öncesi kurulmuş, eski kent
yönetimleriyledir (Cion, 1971:224—231).

"Lakewood Planı"nm, kanımızca, yönetim bilimi açısından en ilginç yanı şu-
dur: Gerek yerel ve gerekse başka tür kamu yönetimleriyle ilgili olarak gözönüne alı-
nan ilk temel ilke örgütlemenin hizmetlere göre yapılması ve hizmet üretiminde etkin-,
ligin sağlanmasıdır. Bu yapılırken de verimlilik, uygunluk, ölçek yaran gibi ussal ölçüt-
ler asıl alınmaktadır. Oysa ki Lakewood Planı istem ve sunum işlevlerini birbirinden
ayırarak halk gereksinmelerinin belirlenmesi ve karşılanmasının aynı yönetsel örgüt-
çe yapılması gereğini ortadan kaldırmaktadır. Daha açık bir deyişle, kent yöneticisi
bu uygulama ile ayn bir konuma kavuşmaktadır. Artık hizmet üreten bürokratik birim-
leri yönetmek yerine, başka örgütlerle bu hizmetlerin niteliğini ve fıyatlannı görüşen
pazarlıkçı bir taraf olmaktadır. Çünkü yönetici, tüketici bir kitle için alışveriş yapan
bir alıcı ya da satıcı durumundadır.

Lakewood Planını uygulayan ya da başka biçim anlaşmaları yapan kentlerde
yöneticiler hizmet satın alırken pazarlık güçlerine güvenmektedirler. Kaldı ki County
hizmetler konusunda tekel de değildir. Kentlerin, dilerlerse doğrudan sunabilecekleri
gibi, başka yerel yönetimlerden ya da özel girişimlerden satm alma olanakları da var-
dır (Warren, 1966: 224—233). Bu nedenledir ki County, özellikle büyük kentleri kaçır-
mamak için, maliyetlerini düşük tutmak zorundadır. Böyle bir yarışma ortamında
alıcı kentler anlaşmalan yapmadan önce, değişik özel ve genel amaçlı yerel yönetim-
lerden ya da, sokak temizliği, çöp toplama hizmetlerinde olduğu gibi, özel girişimci-
lerden öneriler almaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, County nitelikli, ucuz hizmetler
sunmak ve kentlerin isteklerine uymak zorunda kalmaktadır.

Hizmet anlaşmalan yararlı ve sakıncalı yanlan olan bir yöntemdir.

Yararlan:

1— Yarışma ve pazar ortamı doğurarak hizmet üreten bürokrasileri daha ve-
rimli, hızlı çalışan örgütler olmaya, işlevlerini yeniden düzenlemeye, maliyet çözümle-
meleri, nitelik denetimi gibi kamu kurumlarında pek sıkça karşılaşılmayan uygula-
malara itmesi bu yöntemin sağladığı yararlar arasında sayılabilir. Ayrıca, hizmet alan-
larının genişlemesi nedeniyle yönetsel eylemlerin planlama, örgütleme ve denetimi
kolaylaşabilmekte, etkin yönetimler özendirilebilmektedir.

2— Katı yönetsel sınırlara bağımlılığı azaltarak esneklik sağlamakta, aynı alan-
da benzer nitelikli hizmetler sunan örgütler kurulması gereğini ortadan kaldırarak,
kamu kuruluşları arasında geçişme, ikileme, kaynak savurganlığını önleyici bir etki
yapabilmektedir.

3— Yönetimler arasında gönüllü anlaşmalara dayandığından yerel özerkliği
zedelemediği için yönetimlerin kendi varlıklarını olduğu gibi sürdürmelerini kolay-
laştırmaktadır.

20



Sakıncaları:

Bu yararlarına karşın, anakentsel sorunları hizmet anlaşmaları yolu ile köklü,
kapsamlı ve uzun soluklu biçimde çözebilmenin olanaklı olduğu kolaylıkla savunu-
lamaz. Şöyle ki: .

1— Anakentteki yönetimler arasında çıkar çatışmaları olabilmekte, bu neden-
le hizmet anlaşmaları yöntemi ile işbirliği içinde sorunlara çözüm bulma sanılan kolay-
lıkta gerçekleşememektedir.

2— Niteliği gereği gönüllü, karşılıklı pazarlıklar sonucu oluştuğundan, hizmet
anlaşmaları yolu ile tüm anakentsel alan için planlama, kaynak dağıtımı, düzenleme
gibi konularda kapsamlı, bağlayın kararlar alabilmek olanaklı değildir. Kaldı ki, tüm
anakent yönetimleri için tek ve kapsamlı hizmet anlaşmaları yapılmamakta, bu uygu-
lama ikili ilişkiler içinde yürütülmektedir. Yönetimlerin tümünün böyle bir anlaşmaya
zorlanması ise söz konusu değildir.

3— Anlaşmalar öngörülen süreyle sınırlı olduğundan, anakent sorunları için
çözümler kalıcı ve köklü olamazlar.

4— Hizmet anlaşma!an, çok sayıda ve birçok örgütle yapılırsa, halkın kendi
yönetimlerinin işleyişi hakkında yargıya vararak yönlendirici denetim yapması zor-
laşabilir.

Kentsel Birlikler ve Kurullar

Anakentlerde planlama ve yöneltilen saptama konularında önerileri belirlemek
üzere, genellikle birliklere benzer yapıda, ya doğrudan yerel yönetimlerin ya da seçim-
le işbaşına gelmiş yöneticilerinin bölgesel nitelikli örgütler kurmaları çoğu ülkelerde
sıkça görülen bir uygulamadır. Çoğunlukla gönüllü katılım ilkesine dayalı olarak oluş-
turulan bu kurullar, bölgesel sorunlara üye yönetimlerin işbirliğini sağlayarak çözüm
arama çabasındadırlar.

örneğin B. Almanya'da çoğu eyaletlerde yerel yönetimler planlama yapmak
üzere bölgesel örgütler ve kurullar (Planungsgemeinschafte) oluşturmuşlardır. Hol-
landa ve Japonya'da da benzer nitelikli örgütler görülmektedir (Leemans, 1970:137).
Büyük Stokholm Bölgesi Planlama Birliği de tüm anakentsel alan için zorlayıcı niteliği
olmayan bölgesel planlar yapmaktadır (Leemans, 1970: 159—160). Belçika'da ise
su, elektrik gibi temel hizmetlerin yerel birlikler aracılığı ile yerine getirildiğini görü-
yoruz.

Kentsel birliklerle ilgili iki ilginç uygulama Avrupa'da Hollanda ve Fransa'da
görülmektedir.

Hollanda'da 1964 yılında kabul edilen bir yasa ile Ren bölgesi için özel bir
birlik (The Rijmond Authority) kurulmuştur. Çevredeki 27 yerel yönetimin zorunlu
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olarak katıldığı bu Bitliğe tüm bölge için plan yapma ve yerel planlan da bu ana pla-
na göre yönlendirme yetkisi verilmiştir. 1967 yılında ise Eindhoven anakentindeki
11 yerel yönetimi kapsayan başka bir birlik (The Eindhoven Agglomeration Body)
kurulmuştur.

önceleri tüm Hollanda anakentleri için, zorunlu katılan ilkesine dayalı, bölge-
sel planlama yapmak, çevre sorunları, ekonomi gibi konularda yetkili olmak üzere bir-
likler kurulması için özel bir yasa yapmak eğilimi hayli yaygın iken, yukarda anılan
iki Birliğin istenilen düzeyde başarılı olmaması, bu eğilimi sona erdirmiştir (Franssen,
1978). Bu nedenle, içinde bulunduğumuz yıllardaki çabalar daha köklü ve kaba çözüm-
lere kaymıştır. •.•••:,-

Şu anda üzerinde ısrarla durulan çözüm, bölgesel sorunların daha kapsamlı ye
uzun soluklu bir yaklaşımla ele alınmasını sağlamak için illerin sayısını ve yetkisini
artırmak yönündedir. Bu konuya Üçüncü Bölümde aynca değinilecektir.

Fransa'da ise ortak sorunları birlikte üstlenmek üzere yerel yönetimlerin) bir-
likler kurmaları oldukça sık başvurulan bir uygulamadır. Ancak ne var ki, kırsal ve
küçük kentsel yörelerde başarılı sonuçlar veren bu yöntem, anakentlerde aynı etkin-
likte olamamıştır. Bunun üzerine 1966 yılında çıkarılan ve 1 Ocak 1968'de yürürlüğe
sokulan bir yasa ile dört anakentte (Liyon, Lüle — Roubaûc — Tourcoing, Bordo ve
Strasburg) zorunlu, nüfusu 50 bini aşan bölgelerde de isteğe bağlı olarak kentsel bir-
likle! (communautes urbaines) kurulması sağlanmıştır.

Buralarda bir anlamda iki düzeyli bir yönetsel yapı oluşturulmuştur. Alt yerel
birimler varlıklarını, görev ve yetkilerini asıl olarak korurken, kentsel birlik ise kendi-
sine aktarılan planlama, altyapı yatırımları, konut, ulaşım, sağlık gibi anakentsel nite-
likli görevler üstlenmişlerdir (Humes ve Martin, 1969: 535-536). Aynca, yerel yöne-
timlerin tek başlarına gerçekleştiremedikleri hastane, spor alanları, kültür merkezleri
gibi görevler de yine birliğe aktarılmışta.

Kentsel birlik meclisi alt yönetimlerce seçilen temsilcilerden oluşmakta, nü-
fusu ne olursa olsun, her yerel birimin temsil edilmesi sağlanmaktadır. Birlik başkanı
bu meclisçe seçilmekte, alt yerel yönetimlerin başkanları ile sıkı işbirliği içinde çalış-
maktadır.

A.BD.'nde de bölgesel birlikler ve kurulların (Coundls of Govemments) artan
sıklıkta kullanılan bir yol olduğunu görüyoruz. Anakentsel sorunlara işbirliğine daya-
lı, görece kapsamlı bir yaklaşım getirirken, yerel yönetimlerin yapılarını da olduğu
gibi korumalarına olanak tanıması, birlikler uygulamasının bu denli yaygınlaşmasının
temel nedeni olarak düşünülebilir.

.'deki toplam 50 eyaletin 42'si bölgesel sorunlara çözüm aramak üzere,
yönetimlererası planlama ve işbirliğini özendiren, bölgesel birlikler ve kurullar oluş-
turulmasını kolaylaştıran özel yasalar yapmışlardır. Hatta 29 eyalet kendi yerel yöne-
timlerinin çevre eyalet yerel yönetimleriyle anakentsel amaçlar için ortak girişimler-
de bulunmalarına bile izin vermiş bulunmaktadır (Zimmerman, 1974:138). Gönüllü
katılım ilkesine dayalı olan bölgesel kurullar ya da seyrekçe kullanılan deyimiyle "kon-
feranslar" yönetimlerin temsilcilerinden oluşmakta, "anakentsel sorunlar konusunda
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görüş birliği sağlamak ve sorunları işbirliğine dayalı eylemlerle çözmeyi amaçlamak-
tadır" (Humes, 1962:106).

AJBD.'de 1965 yılında sadece 12 kentsel—bölgesel kurul varken, aşağıda açık-
lanan nedenlerden ötürü, 1970 yılında bu sayı 159'a yükselmiştir (Scheiber, 1971:
44). 1972 verilerine göre ise, anakentsel nitelikli işlevler yapan bölgesel birliklerin
sayısı 600'ün üzerindedir (Şeyler, 1974:163). 

Bölgesel birliklerin bu denli yaygınlaşmasının nedenlerine indiğimizde,'ana-
kentsel bilincin gelişmesinin yanı sura, 1960 lara kadar bu tür konularda doğrudan
etkin bir rol üstlenmemiş Federal Hükümetin 1961 ve 1962 yıllarında çıkarılan Konut
ve Karayolu Yasaları ile birlikte bölgesel planlama ve işbirliğini desteklediğini, 1965
yılından beri de çevresel sorunları doğrudan üstlendiğini görürüz. (Zimmerman, 1974:
142 ve Scheiber, 1971: 44). 1965 tarihli Konut ve Kentsel Kalkınma Yasası (The
Housing and Urban Development Act), anakentlerdeki bölgesel birliklere planlama.
konularında çalışmalar yapmak üzere federal yardımlardan yararlanma olanağı tanı-
mıştır. Bölgesel planlamanın desteklenmesi için yapılanlar bu kadarla kalmamıştır.
1966 tarihli örnek Kentler ve Anakentsel Kalkınma Yasası (The Demonstration Cities
and Metropolitan Development Act) ve Yönetimlerarası İşbirliği Yasası (The Inter-
governmental Cooperation Act) ile belirli konularda federal yardım almak üzere ye-
rel yönetimlerin hazırladığı projelerin bölgesel planlama ve yöneltilere uyumunun
değerlendirilmesi için bölgesel birlikleri yetkili saymıştır.

önceleri Federal Hükümetin borç ve bağış yoluyla desteklediği 35 tür programı
- içeren bölgesel birlikçe onaylanma koşulu, sonraları 50 tür programı kapsayacak

biçimde genişletilmiştir (Scheiber, 1971:44).

Bölgesel birlikler değişik yollarla kurulabilmektedir. Kimileri doğrudan eyalet
yasalarının verdiği yetkilerle kurulmuşlardır. Buna karşılık, kimilerinin kurulması
için eyaletler arasında işbirliği anlaşmaları yapılması gerekmiştir, üyeleri, genellik-
le, yerel yönetimlerdir. Ancak 27 Nisan 1976 günü inceleme olanağını bulduğumuz
Vaşington Birliği ilginç ve ayn bir yapıya sahiptir. Birlik Virginia ve Maryland Eyalet
Meclislerinin, yöredeki yerel yönetimlerin ye ek olarak Kongrenin temsilcilerinden
oluşmaktadır. 

Bu denli yaygınlaşmasına, özellikle Federal Hükümetçe yoğun biçimde destek-
lenmesine karşın, bölgesel birliklerin anakentsel sorunları çözmede başarısız oldukları
değişik çevrelerce belirtilmektedir (Zimmerman, 19 74 ve Mogoluf, 1972).

Yönetimlerarası hizmet anlaşmaları ile ilgili olarak yapılan eleştiriler birlikler
için de geçerlidir. Kısaca söylemek gerekirse, asıl olarak gönüllü katılıma dayanması,
görevlerinin ve yetkilerinin sınırlılığı gibi nedenlerle birliklerin tüm anakent için köklü,
kapsamlı ve bağlayıcı düzenlemeler yapması olanaklı değildir. Ancak yerel yönetimlerin
özerkliklerini aynen korumalarına fırsat verirken, sınırlı da olsa, bazı anakentsel so-
runlara işbirliğine dayalı çözümler getirmesinden dolayı birlikler artan sıklıkta kullanı-
lan bir yönetsel örgütlenme biçimi olmaktadırlar. ,



Özd Amaçlı Anakentsel örgütler

Robson'un (1954: 64) da belirttiği gibi, nedeni belli olmamakla birlikte, özel-
likle Anglo—Sakson kültürün egemen olduğu ülkelerde sıkça karşılaşılan bir uygulama
ile, anakentsel nitelikli, yani çekirdek kent çevresindeki yerleşim alanlarını da kapsa-
yacak biçimde su, ulaşım, kanalizasyon gibi temel hizmetleri yapmak üzere,özel amaçlı
(ari hor) örgütler kurulması yoluna gidilmiştir, tik olarak 1790larda Filadelfiya'da,
1829 ve 1855 yıllarında Londra'da, 19.yüzyıl sonlarına doğru ise Şikago, Portland
ve Oregon'da kurulan ad_hoc_ örgütlerin asıl yaygınlaşması I. ve II. Büyük Savaş son-
ralarında olmuştur (Boüens ve Schmandt, 1965:441).

Ç i z e l g e 4'

."deki Yerel Yönetimler ve Sayısal Gelişimleri

Yerel Yönetim Türü

:"Countyler"
Kentler (Municipalities)
Kasabalar (Townships)
Okul Yönetimleri
(School Districts)
özel Amaçlı örgütler
(Special ya da ad hoc
districts)

Yerel Yönetimler

Kaynak: U.5.
of Governments- 1072. V 1

1957

3.050
17215
17.198

50.424

14.424

102.311

Burasu of the
(Washington, O.C.

1962

3.043
18.000
17.142

34.678

18223

91J.86

1967

3.049
18.048
17.105

21.782

21.624

81248

Census, "Govemmental
: Government Prlntlng Office,

1972

3.044
18 517
16591

15.781

23.885

78218

Organlzatlon", Can
1973).

Çizelge 4'de görüldüğü üzere, ABD'de onbeş yıllık bir dönem içinde yerel
yönetim sayısının 102 binden 78 bine düşmesine karşılık, ayrı dönem içinde özel
amaçlı örgütlerin sayısı ise aksine 1957'de 14.424'den 1972'de 23.885'e çıkmıştır.
özel amaçlı örgütler, toprak korunması, su temin ve dağıtımı, sağlık, kanalizasyon,
karayolu, her tür terminal yapım ve işletimi, kütüphane, parklar, konut, mezarlıklar
gibi çok değişik alanlarda hizmet sunmaktadırlar.

Ancak ne var ki, bütünüyle anakentsel nitelik taşıyan itfaiye ve kamu güven-
liği gibi hizmetler için ABD'de tek amaçlı örgütler kurma yoluna pek gidilmemekte-
dir (Bollens, 1957: 68). Güvenlik ve itfaiye hizmetlerinin genel amaçlı yerel yöne-
timlerce üstlenilmiş olmasının, başkaları yanında, temel nedenlerinden biri gelenek-
seldir. Bu hizmetler yerel yönetimlerin asıl işlevlerinden sayılmakta,bunlarca doğrudan
yapılması, halkın da bu konulara verdiği özel önem dolayısıyla, titizlikle korunmaktadır.



Görece eski olmasına karşılık, Bollerisin kapsamlı bir araştırmadan (1957:
6—15) sonra, ABD'nde özel amaçlı örgütlerin bu denli yaygın kullanımının nedenle-
rini açıklayan görüşleri, kanımızca, halâ geçerlidir. Bollens, özet olarak, izleyen ne-
denleri ileri sürmektedir: 1) Mevcut yerel yönetimlerin yapılan, akçal ve teknik ola-
nakları yetersiz olduğu gibi, kapsadıkları alan da kimi hizmetler için elverişsizdir,
2) Kamuda, genel amaçlı yönetimlerden bağımsız, bürokratik engellerden uzak, ve-
rimli ve hızlı işleyen örgütler kurma isteği vardır, 3) Varolan özel amaçlı örgütlerin
yerleştirdiği yaygın <;etkin" örgüt inancı, 4) özel amaçlı örgütlerin üstlendiği hizmet-
lerin kimilerinin alışılagelmiş, geleneksel görevlerden olmaması, ve son olarak 5) Psi-
kolojik bir neden olan kamuoyunda siyasal etkilerden uzak, uzmanlarca yönetilen
örgütler kurma kaygı ve isteğidir.

Kanımızca, bunlar arasında en önemli neden yerel yönetimlerin büyüklükleri-
nin uygun olmamasının yanı sıra, bu tür hizmetlerin gerektirdiği yüklü akçal kaynaktan
yoksun olmalarıdır. Gerçekten de özel amaçlı örgütlerin vergileme yetkileri genellikle
hiç olmamakta, ya da hayli sınırlandırılmış bulunmaktadır. Ayrıca merkezi ya da
yerel yönetimlerden fon aktarımı sıkça karşılaşılan bir uygulama da değildir. Dolayı-
sıyla bu örgütler, yatırım ve işletme için gereken akçal kaynaklan, sundukları hizmet-
lerden aldıkları parasal karşılıklardan sağlamak durumundadırlar. Bunların akçal yön-
den kendi kendilerine yeterli olma zorunlulukları, vergilemeye başvurmamaları, kuş-
kusuz, vergi yükümlüleri için de çekici olmaktadır. Bu nedenledir ki, kârlı olabilecek
hizmet alanlannda yaygın biçimde kullanılan bu yönetsel modeli, hava ve çevre kir-
lenmesi ya da kamu esenliği gibi masraflı hizmet alanlannda aynı sıklıkta göremiyoruz.

özel amaçlı örgütleri, ülkemizde ya da örneğin Avrupa'da görülen yerel yönetim
işletmeleri ile karıştırmamak gerekir. Yerel işletmeler, iç yönetim açısından görece
bağımsız işlev yapmakla birlikte, bağlı olduktan yönetimin sınırlan içinde hizmet
sunarlar. Ayrıca bütçeleri, tarifeleri, yatırım programlan yerel meclisçe onaylanmak
zorundadır. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin organik bir parçasıdırlar. Çizelge 4'de
de açıkça görüldüğü üzere, ABD'de özel amaçlı örgütler, bir yerel yönetim biçimi ola-
rak, "municipality", "county", "township" gibi genel amçh yönetimlere kesinlikle
bağlı olmadıktan gibi, onlardan ayn olarak kümelendirilmişlerdir.

Burada özel amaçlı örgütlerin yönetsel ve akçal yapılarına, karar ve uygulama
süreçlerine ayrıntılı olarak,değinecek değiliz. Ancak kuruluşlarının ve genel karar
organlarının oluşturulmasının tek tip olmadığını belirtmemiz gerekir. Kimileri, Londra
Anakent Polis örgütünde olduğu gibi, doğrudan merkezi yönetimce kurulmakta ve
denetlenmektedir. Kimileri ise genel eyalet yasalan çerçevesinde, hizmetlerden yarar-
lanan yerel yönetimlerce oluşturulmaktadır, özel yasalarla kurulmuş olanlan da var-
dır. Eyaletler arasında yapılan anlaşmayla kurulanlar da görülmektedir.

Tüm özel amaçlı örgütlerin en ilginç ve güçlü örneklerinden biri olan New
York Liman Yönetimi (The Port of New York Authority) New York ve New Jersey
eyaletleri arasında yapılan bir anlaşmayla, her iki eyalette kitle taşımacılığı yapmak
üzere 1921 yılında kurulmuştur. Anılan Yönetim bölgesel, ulusal ve uluslararası nite-
likli hava alanları, ekpres yollar, asma köprüler, değişik tür terminaller yapmıştır.
Kitle ulaşımının çok değişik boyuttan ile ilgili alanlarda hizmet sunan bu Yönetim
yatırımlara ek olarak, kurduğu tesislerin işletmesini de üstlenmiş bulunmaktadır.
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Kuruluş yöntemlerinde olduğu gibi, genel karar organlarının oluşturulması
açısından da özel amaçlı örgütler ayn özellikler taşırlar. Kimi özel amaçlı örgütlerin
karar ve yürütme organları doğrudan halk tarafından seçilirken, kiminde ise karar
ve yürütme yetkisi hizmetlerden yararlanan ya da kurucu yerel yönetimlerin ve kurum-
ların temsilcilerinden oluşan kurullar eliyle kullanılmaktadır.

özel amaçlı örgütlere yöneltilen eleştiriler iki kümede toplanabilir. Bunlardan
ilki, kamunun bunlar üzerinde denetim yapabilme olanaklarının sınırlılığı ile aşın uz-
zanlaşmış yöneticilerin elinde toplumsal girdilere kapalı örgütler oluşlarıdır (Bollens,
1957: 87—88). İkinci olarak, işlevsel uzmanlaşmanın karşılıklı bağımlılık içinde bulunan
anakentsel sorunları kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele almayı zorlaştumasıdır.
Daha açık bir deyişle, özeksel planlama, kaynak dağıtımı ve eşgüdüm gerektiren ana-
kentsel sorunlar bu örgütler elinde parçalanarak bütünlükten uzaklaştırılmaktadır.

Bollens'in Thomas H. Reed'den aktardığı ömek (1957: 91) bu açıdan ilginç-
tir. Anakentsel sorunları tıbbi benzeti ile açıklayan Reed "Nasıl gözünde katarak olan,
kalbi yetersiz, şekerli, ayak parmağı mikrop kapmış bir hastanın parmağını kesmek,
onun bir süre çevrede dolaşmasına olanak sağlamakla birlikte, hastalıklarım tedavi
sayüamazsa, aynı biçimde tek tek hizmetler yüklenen özel amaçlı örgütler de ana-
kentsel hastalıklar için köklü tedavi sayılamazlar" demektedir.

Robson da klasik yapıtında özel amaçlı örgütleri şiddetle eleştirmekte, bun-
ların çözdüklerinden daha çok sorun yarattıklarım ileri sürmektedir. Robson'a (1954:
67) göre, bu çözümlerin en zararlı yanı, değişik sorunlar için ayrı örgütler kurulmasına
yol açması ve bu nedenle eşgüdümü olanaksızlaştırmasıdır. "Konut planlama, ulaşım,
yollar— Bu küme hizmetleri birbirinden nasıl soyutlayabilirsiniz?; Konut aslında ulaşı-
mın, kanalizasyonun, halk sağlığının, havagazı ve elektrik gibi nice hizmetlerin ay-
rılmaz bir parçasıdır. Değişik hizmetler arasında sayısız bağımlılık ve içiçelik vardır.
En başarılı çözüme ancak 'tek bir göz' ile varılabilir."

ABD ve onun yönetsel anlayışının etkisindeki ülke deneyimlerinden anlaşıl-
dığı kadan ile, güçlü genel amaçlı anakent yönetimi olmayan yerlerde, özel amaçlı
örgütlerin yararlı sonuçlar veren, sorunları hafifleten bir çözüm oldukları anlaşılmak-
tadır. Ancak ne var ki, sorunların bütüncül bir yaklaşmıla ele alınmasını zorlaştırmaları,
kamu yetkesinin parçalanmasına neden olarak varolan yönetimleri zayıflatmaları bun-
lara yöneltilen temel eleştiri olmaktadır.

Bu bölümde anakent olgusunun önemini ortaya koyduktan sonra, karşılaşı-
lan temel yönetsel sorunları belirtmeye çalıştık. Batı ülkelerindeki anakentlerle il-
gili olarak yapılan uygulamalardan yararlanarak, geliştirilen yönetsel çözümleri iki
ana kümede topladıktan sonra, birinci kümeyi oluşturan işbirliğine dayalı, küçük ölçek-
li çözümlerden üçünü temel nitelikleri, yarar ve sakıncaları aşıl alrak kısaca tartıştık.

İzleyen bölüm ise daha köklü ve kalıcı nitelikli çözümlerden iki düzeyli yerel
federasyon biçimi örgütlenme kavramının, üç örneğe dayalı, ayrıntılı incelemesine
ayrılmıştır. 

  .



İKİNCİ BÖLÜM

YEREL FEDERASYONLAR

Federasyon Biçimi örgütlenme Kavramı

Kentsel büyümenin etkileri şöylece özetlenebilir: 1) Demografik, ekonomik
ve toplumsal yapıda doğan değişiklikler, 2) Kamu hizmetlerinde nitel olarak artan
yoğunluk, 3) Kentleşmenin ortaya getirdiği sorunları çözmek üzere yeni teknik yete-
nekler ve 4) Yeni örgütsel, kamu ve özel, mekanizmalar kurmak gereği (Walsh, 1969:
9-13).

Anakentleşme olgusuna yönetsel uyumu sağlama açısından yapılan öneriler-
den biri anakent federasyon modelidir. Anakent federasyon modeli sorunları çözmek
üzere, yerel yönetimlerin birleştirilmesi yerine, mevcut yerei birimler ile eyalet ya
da ulusal yönetimler arasına bölgesel nitelikli bir yönetim kurulmasını öngörür.

özellikle n. Büyük Savaş sonrasında yaygınlaşan bu düzenleme ile anakentsel
sorunlar ve bunlarla ilgili yetki ve sorumluluklar iki düzeyli bir yönetsel yapı arasında
paylaştırılmaktadır. Tüm kentsel bölgeyi ilgilendiren stratejik konulardan sorumlu
bir anakent yönetimi kurulurken daha yerel nitelikli, küçük ölçekli görevler alt yerel
birimlere bırakılmaktadır. Başka bir deyişle, tüm kentsel bölgeden sorumlu olarak
üst düzeyde genel amaçlı bir yerel yönetim kurulmakta ve bu yönetim planlama, eği-
tim, altyapı gibi stratejik hizmetler üstlenmektedir. Buna karşılık alt yerel yönetim-
ler ise ikincil yollar ve kanallar, sokak temizliği, aydınlatma, çöp toplama, dağıtım
gibi hizmetler yapmaktadır.

 



Anakentsel federasyon biçimi örgütlenmenin belirgin örnekleri arasında Tokyo
(1943), Toronto (1953), Miami, Florida (1957), Winnipeg (1959), Londra (1963)
ve Paris (1964) sayılabilir.

Bu örneklerin ilk dördünde, varolan yerel yönetimlerin yapı ve işleyişlerinde
köklü değişiklikler yapılmaksızın, yeni bir düzey olarak anakent yönetimleri kurul-
muştur. Londra'da ise yerel federasyon 1963 yılında köklü olarak yeniden düzenlen-
miştir. Paris'teki ise yan özeksel nitelikli bir uygulamadır.

Yerel federasyon örneklerinin ayrıntılı tartışmasına geçmeden önce Paris ana-
kent yönetimine kısaca değinmekte yarar görüyoruz.

Paris bölgesinin yönetimi, geleneksel olarak, ülkedeki egemen kalıptan ayn
biçimde oluşturulmuş ve ulusal hükümetin sıkı denetimi altında tutulmuştur. 1964
yılında çıkarılan, ancak 1 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye kadar
Paris'te yönetim iki valilik arasında paylaştırılmış bulunmaktaydı: Prefet de Poliçe
ve Prefet de la Seine.

Anakentsel bir yaklaşımla ele alınan yeni düzenleme ile, 9 milyon kişinin yaşa-
dığı Paris anakentinde bölgesel bir yönetim (The District of the Region of Paris) ku-
rulmuş ve başına doğrudan başbakana karşı sorumlu bir bölge valisi (deleque general)
atanmıştır (Encyclopedia Britannica, 1974: 651). Bölge valisine yardımcı olmak üzere
üyelerinin yansı alt yönetimlerce seçilmiş, öteki yansı ulusal hükümetçe atanmış 28
kişilik bir meclis vardır. Anakent örgütünün yetkileri ve akçalı olanakları oldukça
sınırlıdır ve anakentsel alan için stratejik planlama yapmaktadır.

Anakent yönetiminin altında 8 il (departements) vardır. Çekirdek Paris'e
(Ville de Paris) de il statüsü verilmiş idi. Aynca, bunlara ek olarak, bölgede sayılan
1.100 çevresinde olan yerel yönetim vardır.

1977 yılında yapılan bir yasal değişiklikle çekirdek Paris için demokratik
bir yerel yönetim kurulmuştur. Paris Kent Yönetimi doğrudan halk tarafından altı
yıl için seçilen meclis ve başkan tarafından yürütülmektedir.

İzleyen alt bölümlerde Tokyo, Londra ve Toronto anakent federasyonları
ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bu örneklerin seçilişi rastlantısal değildir. Şöyle ki,
iki düzeyli federasyon modeli görece yeni bir uygulamadır ve yaygınlaşmaktadır. Bu
yaygınlaşmada anılan örneklerin yoğun etkileri görülmektedir. Demokratik anakent-
sel federasyon modelinin ilk örneklerinden olan bu kent yönetimleri tarihsel gelişim-
lerin ürünüdürler ve sürekli devingen görünümleri vardır. Uygulamada olduğu kadar
yönetim bilimi yazmmda da geniş ilgi toplayan bu anakent yönetimlerinden Toronto
ve Londra yerinde incelenmiştir. Tokyo ise çeşitli açılardan ilginçtir. Dünyanın en
büyük kent yönetimidir. Aynca üst düzey yönetimin öteki örneklerden ayrılan bir
konumu vardır.
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Tokyo Anakent Yönetimi

Dünyadaki tüm anakentler arasında çelişkiler açısından Tokyo başta gelir
(Hail, 1977: 219). Dünyanın nüfus açısından en büyük kent yönetimine sahip olan
Tokyo, dünyanın en büyük enginkenti içindedir. Fabrikalarında dünyanın en teknik
üretimi yapılırken, yaşam düzeyi hayli geridedir. Kent hizmetleri ancak nüfusun beşte
birine yetecek düzeydedir.

Tokyo, n. Büyük Savaş sonrasında eşine ender rastlanılabüecek bir hızla büyü-
müştür. Tokyo yönetiminin ikarşüaşageldiğU ana sorun bu artışa çözüm aramak ol-
muştur.

Japonya yönetsel  açıdan incelendiğinde, merkezi yönetimin altında iki düzey
yönetim görülmektedir. Bunlardan üst düzey durumundaki illerin sayısı 46, yerel yöne-
timlerin sayısı ise 3.300'düc. Alt düzey yerel yönetimler nüfusları ve endüstriyel et-
kinliklerine göre, 50 bin nüfusun üzerindekiler kentler (cities-shi), ötekiler kasaba-
lar (towns—machi) ve köyler (villages—mura) olarak üçlü bir ayırana tutulmuşlardır
(Humes ve Martin, 1969:450).

Tarihsel Gelişimi

Tokyo, Edo adlı, Japonya yönetiminde bir dönem başat olmuş bir ailenin
adı verilen bir yörede 1457 yılında kurulmaya başlanmıştır. Uzun süre Edo bu ken-
tin adı olmuştur (TMG, 1975:15).

1868 yılının Japonya tarihinde özel bir yeri vardır. Şöyle ki, bu yıldan itiba-
ren Batı düşünce, teknoloji ve kurumlarının ülkeye aktarılması başlamış ve bu durum
ülke yaşamında olduğu gibi yönetsel yapıda da köklü değişikliklere yol açmıştır.

1868, Keio döneminin sona ererek Meiji döneminin başladığı yıldır. Meiji
restorasyonu ile birlikte Batılılaşma çabalan yoğunlaşmıştır. Batı kurumlarının Ja-
pon yaşamına uydurulması için çok sayıda uzman Batı ülkelerine gönderildiği gibi,
buralardan çağrılan uzmanlardan da sosyo-ekonomik yapının Batı örneğine göre ye-
niden düzenlenmesi çabalarına önderlik etmeleri istenmiştir (TMG, 1975: 25—26).

Aynı yıl Edo kentine Tokyo adı verilerek lmparatoriuğun başkenti yapılmış-
tır.

Batılılaşma çabalarının konumuz açısından önemli olanları Batı özgürlükçü
düşüncesinin etkileri sonucu Japon siyasal yaşamında oluşan gelişmelerdir. Demok-
ratik haklar ve özgürlükler için verilen uğraşlar ilk siyasal partinin 1881'de kurulma-
sını sağlamış, anılan hak ve özgürlükleri içeren Meiji Anayasası 1889 yılında yapıla-
rak imparatorluk Yasama Meclisi (The Imperial Diet) 1890'da işleve başlamıştır.
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Batı uygarlığını olduğu gibi aktarmak, Batı örneğine uygun kurumlar kurmak
çabalan, Japon devletini askeri ve ekonomik açıdan korkulacak bir güç durumuna
getirebilmek ana istek ve buna koşut yöneltüerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Japonya'nın 1868lerden günümirae dek uluslararası ekonomik ve siyasal yaşamdaki
rolünü, son çözümlemede, bu ana ilke belirlemiştir. Bunun sonucudur ki, içinde bulun-
duğumuz yüzyılda Japonya Sun bir dizi savaşta etkin bir rol oynamış olduğunu görü-
yoruz.

Tüm bunların ve özellikle II. Büyük Savaş sonrasında galip Batılı ülkelerin bas-
kıları sonucu, 1947 yılında yapılan bir anayasa ile Japonya, halk egemenliğine dayalı,
temel hak ve özgürlüklere güvenceleri ile yer veren, askeri yönden oldukça sınırlan-
dırılmış, demokratik bir ülke olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yerel yönetimler açısından oluşum genel Batılılaşma istek ve çabalarına koşut
bir gelişim gösterir.

1888 yılında çıkarılan Belediye örgüt Yasası (The Municipal Organization
Law) ve Kasaba ve Köy örgüt Yasası (The Town and Village Organization Law) ile
tüm ülkede, Japonya tarihinde ilk olarak özerk yerel yönetimlerin kurulduğunu gö-
rüyoruz. 1890 yılında ise il yönetimleri kurulmuştur. Ancak hemen belirtilmelidir
ki yerel özerklik hayli sınırlandırılmıştır. Prusya örneğinden esinlenilen ilk uygula-
malarda koyu merkeziyetçi bir nitelik vardır (Humes ve Martin, 1967: 450). Merke-
zin etkisi ve denetimi yoğundur.

1889 yılında Tokyo ilindeki 15 içkent (wards) birleştirilerek Tokyo Kent
Yönetimi kurulmuş, ancak başkanlık seçimlik yapılmıyarak hükümetin atadığı il va-
lisine verilmiştir (TMG, 1975: 28-29). 1898 yılında ise Tokyo Kent Yönetimi özerk
bir yapıya kavuşturularak, yöneticinin (başkanın) doğrudan kent meclisince seçil-
mesi sağlanmıştır. Ancak il valisinin doğrudan, İçişleri Bakanağının ise dolaylı olarak,
Kent Yönetimi üzerindeki yoğun denetim yetkilerinin sürdüğünü eklemek gerekir.

1923 Kanto depremi sonrasında ise Tokyo çevresinin hızla kentleştiğini gö-
rüyoruz. Buna koşut olarak da 1932 yılında, kent çevresindeki kasaba ve köy gibi
82 yerleşim alanı Kent Yönetimi sınırlarına sokularak içkent sayısı 35'e yükselmiştir.

1943 yılında Tokyo tü ve Tokyo Kent Yönetimi birleştirilerek Tokyo Ana-
kent Yönetimi (The Metropolis of Tokyo ya da the Tokyo Metropolitan Government)
kurulmuştur. Ayrıca önceki sınırlar içinde bulunan ve çekirdeği oluşturan 35 içkente
de diğer kentler gibi, özerk bir statü verilmiştir (TMG, 1975:29).

Tokyo Anakent Yönetiminin kurulması bir açıdan yerel özerkliği kısıtlayıcı
bir etki yapmıştır. Çünkü anakent yöneticiliği görevi hükümetin atadığı valiye veril-
miştir. Vali ikili bir rol üstlenmiştir. Bir yandan 35 içkentin işlerini, öte yandan bun-
lar dışındaki yörelerle adaların il yönetimi işlerini birlikte yürütür olmuştur.
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II. Büyük Savaş sonrasında ise yerel özerkliği güçlendirmek amacıyla anakent
yöneticisinin (vali) seçimle işbaşına getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca içkentlerin sayı-
sı 23'e indirilmiştir. Bu düzenleme ile her içkentin, diğer kentlerde olduğu gibi, kendi
özerk yerel yönetimlerini kurmaları ve başkanlarını halkoyu ile seçmeleri olanak içi-
ne girmiştir. Ancak tüm bunlara karşın, içkent yönetimlerinin gerek yetkileri, gerek-
se gelirleri Anakent Yönetiminin akı denetimi altında olduğundan, özerklikleri de
sınırlı kalmıştır. 

Yönetsel Yapı ve ilişkiler

Tokyo Anakent Yönetimi, ülkenin bulunduğu anakaranın bir bölümü ile bu-
radan uzaklığı 100 ile 1300 km. arasında değişen çok sayıda adayı ve üzerinde 1974
sayımına göre 11.634.000 kişinin yaşadığı 2143 km.2 lik bir alanı kapsar.

Beşyüz yılı aşkın geçmişine karşın, Tokyo yeni kurulmuş bir kent olarak düşü-
nülebilir. 1923 depremi, onu izleyen su baskınları ve yangınlar 1,5 müyon kişinin
ölümüne ya da sakatlanmasına, 300 bin evin yıkılmasına neden olmuştur, n. Büyük
Savaş sırasında ise Tokyo'daki konutların %56'sı (768 bin) tamamen yıkılmış ve kent
nüfusunun %51'i evsiz kalmıştır (Hail, 1977: 226). Ayrıca kent halkından 100 bin
kişi ölmüş, 130 bin kişi sakat kalmıştır. Savaş sonunda kent nüfusu 3,5 milyona in-
miş, ancak on yıl sonra savaş öncesi sayıya erişebilmiştir. 1965'de ise nüfus 10 mil-
yonu aşmıştır (TMG, 1975: 26). 1945—65 arasındaki yirmi yıllık bir dönemde, or-
talama olarak yıllık nüfus artışı 325 bine ulaşmıştır. Kent Yönetiminin karşılaştığı
en temel sorun, her yıl eklenen binlerce insanı sağlıklı olarak yerleştirerek hizmet
sunabilmek olmuştur.

Tokyo Anakenti, 23 içkent (special wards), 26 kent, 7 kasaba ve 8 köyden
oluşur.

Kent çekirdeği durumundaki, 578 km.2 alanına karşılık yaklaşık 8,7 milyon
kişi barındıran 23 içkent, Tokyo'nun olduğu gibi tüm ülkenin ekonomik ve siyasal
merkezidir.

Japonya'da genel amaçlı özerk yönetimler il (prefecture) ve yerel yönetim-
lerdir (kent, kasaba, köy). Yerel yönetimler, yerel nitelikli hizmetlerden sorumludur-
lar. Buna karşılık.il yönetimleri ise tüm il , ya da geniş alanları kapsayan, kent, kasa-
ba ve köy yönetimleri arasında işbirliği isteyen, bütünlük, tekdüzelik gerektiren ya



da yerel yönetimlerin teknik, akçalı veya yönetsel güçlerinin yetersiz kaldığı hizmet-
leri üstlenmişlerdir.

Genel amaçlı, özerk bir örgüt olan Tokyo Anakent Yönetimi, 23 içkentin
durumu dışında, bu yönetsel kalıba uymakta, son çözümlemede bir bütünlük gösteren
iki düzeyli federasyonun üstünü oluşturmaktadır.

Bu federe yapının tabanında ise, özerk, doğrudan halk tarafından dört yıl için
seçilen meclisi ve başkam bulunan içkent, kent, kasaba ve köy yönetimleri vardır.
Alt yerel birimler, doğrudan yasalarca verilmiş ve merkezi yönetim veya Anakent
Yönetimince aktarılmış olmak üzere iki ayn kaynaktan gelen görevler üstlenmişler-
dir. Genellikle toplumsal içerikli görevler yüklenmiş olan bu Örgütler kendi görev alan-
ları ile ilgili olarak kurallar koyma yetkisine de sahiptirler, özerklikleri asıl olmakla
birlikte Anakent Yönetiminin denetimi altındadırlar. Gelir kaynaklan ise yerel vergi-
ler, ulusal ve Anakent bütçesinden yapılan aktarımlar ile sundukları hizmetlerden
aldıkları karşılıklardan oluşur. '

Içkentlere kısaca değinmek gerekir. 1952 yılında yapılan bir değişiklikle, iç-
kent yönetimleri Anakent yönetimlerinin alt birimleri düzeyine indirgenmişlerdi.
Ancak 1975 yılında yapılan başka bir değişiklikle, içkentlerin seçilmiş başkanlıkları
yeniden kurulmuş, görev ve yetkileri genişletilmiş, gelirleri de yerel özerklik anlayı-
şına daha uygun olarak artırılmıştır. Şöyle ki, içkentler bulaşıcı hastalıklarla savaşım,
konut alanları kurma ve işletme, tartı ve ölçü aletleri denetimi, kanalizasyon, parklar,
planlama ve uygulama gibi hizmetleri ya doğrudan ya da Anakent Yönetimi ile or-
taklara üstlenmiş bulunmaktadırlar (TMG, 1975: 32—33). Ancak ne var ki, gerek ak-
çalı kaynaklar, gerekse görevlerin eşgüdümü açısından Anakent Yönetimine sıkı bağım-
lılıktan kurtulamamışlardır. Yalnız Anakentçe yapılan atamalar kaldırılmış, görevli
alım ve kullanımı ile ilgili tüm yetkiler içkenüere aktarılmıştır.

Tokyo Anakent Yönetimi, genel karar organı olan meclis ve yürütme organ-
ları olan anakent yöneticisi ve özel kurullardan oluşur.

Anakent Meclisi: Doğrudan halk tarafından dört yıl için seçilen 125 üyeden
oluşur. Meclisin ayn bir başkanı varan*. Meclis başkam, anakent yöneticisi, hükümet
ve ulusal yasama organı ile olan ilişkileri yürütür.

Meclisin Görevleri, h 1) Bütçe yapımı, bilanço ve kesin hesabın kabulü, 2) Ku-
rallar ve yasaklar koymak, 3) Yerel vergi matrah ve oranlarım saptamak, tarifeleri
ve ihaleleri onaylamak, 4) Anakent taşınmaz mallan ile ilgili işlemler, 5) Bağış ve
yardımların kabulü, 6) Yönetimin üçüncü kişilere karşı temsili, 7) Bağlı örgütlerin
eşgüdümüdür.

Üyeler ve anakent yöneticisi meclise her konuda öneri sunabilir. Bütçe tasa-
na hazırlanması ve sunumu yöneticinin tekelindedir. Meclis bütçede gider artırıcı
değişiklik yapamamaktadır (TMG, 1975:34).

Yönetici yarduncılan, sayman ile eğitim, güvenlik, akçalı denetim gibi özel
yönetsel kurullann üyelerini anakent yöneticisi önerir ve meclis onaylayarak göreve
getirir.
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Meclis yılda dört kez olağan, yöneticinin istemi üzerine ise olağanüstü olarak
toplanır.

Meclis, yönetime ait her tür örgütsel birim, görevli ve işlemleri uygun gördüğü
biçimde denetleyebilir. Ancak, meclisin merkezi yönetimin anakent yöneticisine ya
da yürütme kurullarına aktardığı görevlere ilişkin işlemler üzerinde denetim yetkisi
yoktur. Ancak bu konularda da bilgi isteyebilir, görüş sunabilir.

Anakent Yöneticisi ve Yönetsel Kurullar: Yürütme yetkisi anakent yöneticisi
ile bazı kurullar arasında paylaştırılmış bulunmaktadır.

Doğrudan halk tarafından dört yıllık bir dönem için seçilen anakent yönetici-
sinin iki ayrı rolü vardır. Anakent yöneticisi olarak meclis kararlarının uygulanmasın-
dan sorumludur. Ayrıca merkezi yönetimin ajanı olarak da görev yapar. Bu sıfatla
merkezi yönetimce aktarılan işleri yaptığı gibi, alt yerel yönetimlerin merkezi yönetim
adına yapmak zorunda oldukları görevleri denetler. Merkezi yönetimin anakent sınır-
lan içindeki örgütlerinin, hem anakent, hem de diğer yerel yönetimlerle eşgüdümünü
sağlamak yöneticinin yetkisindedir. Kısaca, tüm kamu kurumları arasında işbirliğini
gerçekleştirmek üzere genel bir sorumluluk ve yetki taşır (TMG, 1975:37—39).

Doğrudan yöneticiye hiyerarşik olarak bağlı planlama, saymanlık, vergileme,
çevre korunması, limanlar, fen işleri, temizlik, sağlık gibi 15 eylemci birim vardır.
Ayrıca ulaşım, su işleri, kanalizasyon için kurulmuş olan üç işletme de yöneticinin
doğrudan denetimi altındadır. Doğrudan yöneticinin komutası altındaki görevli sa-
yın yaklaşık 118 bindir (TMG, 1975:40).

Ayrıca yöneticinin hiyerarşik denetimi dışında, kendi konularında yürütme
görevi yapan on tane yönetsel kurul ve bağlı birimleri vardır. Eğitim, güvenlik, kamu-
laştırma, akçal denetim, taşınmaz değerlerini saptama gibi alanlarda yürütme yetkisi
kullanan bu kurulların üyeleri ya medis onayı ile yönetici tarafından ya da ulusal
hükümetçe atanmaktadır.

Hukuksal olarak, anılan kurullar yöneticinin doğrudan denetimi dışındadır-
lar. Ancak, yönetsel bütünlüğü sağlamak için bütçe hazırlanması ve uygulanması ile
meclise öneriler sunulması anakent yöneticisine tanınmış bir yetki olduğundan, son
çözümlemede, yönetici bu kurulları da,dolaylı da olsa, etkileyebilmektedir.

Yönetici ile meclis arasındaki ilişkilerin, yöneticinin doğrudan hükümetçe
atandığı dönemlerle karşılaştığında, bir denge düzeyine eriştiği, karşılıklı olarak bir-
birlerini denetleyebildikleri görülmektedir, örneğin, yönetici meclis kararlarını veto
edebilmekte, bu veto ancak üçte iki çoğunluklu meclis oyuyla kalabilmektedir. Bu
durumda bile yönetici İçişleri Bakanlığına itiraz edebilmektedir. Bakanın karan aley-
hine ise hem meclisin, hem de yöneticinin yargı yoluna başvurma yetkisi vardır.

Merkezi Yönetim—Anakent İlişkileri: D. Büyük Savaş sonrasında yapılan reform-
larla yerel özerkliği güçlendirmek, merkezin denetimini en aza indirgemek için yoğun
çabalar harcanmış olmakla birlikte, yerel yönetimlerin, bu arada Tokyo Anakent Yö-
netiminin bütünüyle özerk olduğu söylenemez .Çalışmanın izleyen bölümlerinde de
tartışıldığı üzere, yoğunluğu değişmekle birlikte, bütün ülkelerde sınırlı bir yerel özerk-
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lik vardır. 

Tokyo Anakent Yönetimi için de böyle bir durum söz konusudur.

Merkezi yönetimin doğrudan komuta etme, denetleme gibi yönetsel yetkile-
ri sınırlanırken, akçalı ilişkiler yoğunluk kazanmaktadır. Yerel vergiler artan hizmet
gereksinmeleri karşısında yetersiz kaldığından ulusal bütçeden yapılan aktarmalar
ile borçlanmalara bağımlılık artmaktadır. Her iki konu da doğrudan merkezi yöne-
timin yetki alanına girmektedir.

Daha somut olarak belirtmek gerekirse, merkezi yönetim anakenti, harcamaları
denetlemek, borçlanmalara izin vermek, yeni örgütler kurulmasını onaylamak, gerek-
li gördüğü her konuda bilgi istemek, öneri sunmak gibi yollarla denetleyebilmektedir.
Ayrıca başbakan, Anakent Yönetiminin işleyişini kamu yararına ve yasalara aykırı
bulursa düzeltilmesini emredebilir. Görevini gereği gibi yapmayan yöneticiye mahkeme
karan ile emir verilebilir. Yöneticinin ihmalde direnmesi halinde, işlem yerine geçe-
rek yapabileceği gibi, yönetici merkezi yönetimce görevden uzaklaştınlabilir (TMG,
1975:42-43).

Anakentin Görevleri

Anakent Yönetimi çevre kirliliğinden yüksek öğretime, konut yapımından
korunmaya muhtaç çocuklar ve erginlere kadar, çoğu ülkelerde büyük bölümü mer-
kezi yönetimlerce üstlenilmiş, çok değişik alanlarda hizmet sunmaktadır. Kent temiz-
liği, çöp toplama ve yokedilmesi gibi geleneksel yerel hizmetleri bir yana bırakarak,
anakentin karşılaştığı sorunları da ortaya koyabilmek açısından, önemli gördüğümüz
kimi hizmet alanlarına kısaca değinmek istiyoruz.

Daha önce de belirtildiği gibi, yürütme yetkisi yönetici ve bazı kurullar ara-
sında paylaştırılmıştır. Doğrudan yöneticiye bağlı birimlerde çalışan görevli sayısı
118 bindir. Yönetsel kurullara bağlı birimlerden, Örneğin polis örgütünde 43,500,
itfaiyede 16.500 kişi görev yapmaktadır (TMG, 1975: 199 ve 204). Bu sayılara ilk
ve ortaöğretim kurumlan, halk eğitimi ve toplumsal İçerikli programlarda görevlendi-
rilmiş kişiler dahil değildir. Toplam olarak Anakent Yönetimindeki görevli sayısının
200 binin çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. ;

Yönetimin karşılaştığı en temel sorun kentleşmedir; kente olan akımın dur-
durulabilmesi, mevcut nüfusa yeterli düzeyde hizmet sunulabilmesidir.

1956 yılında çıkanlan bir özel yasa ite Tokyo merkezinden yaklaşık 100—125
km uzaklıkta, üç ilin tümü ile dört ilin bazı bölümlerini içine alan enginkentde plan-
lama yapmak üzere ulusal bir örgüt kurulmuştur. Anılan örgütün mevcut yönetimlerin
işbirfiği ile bölgesel planlama yapması öngörülmüş ise de yetkilerinin ve parasal kay-
nakların sınırlı olması nedeniyle uygulama istenilen düzeyde olamamıştır. (Hail, 1977:
232-233).



başka bir üyeyi yardımcı atar. Meclisler üyelerine hiçbir ad altında ödeme yapılamaz-
ken, başkan ve yardımcılara büro giderlerini karşılayacak düşeyde olmak koşuluyla
ödeme yapılabilir (Local Government Act 1972. Schedule 2, Sections 2 - 4 ) .

Yasalar örgütlenme ve özellikle görevli ataması açısından yönetimleri çok ser-
best bırakmıştır. Sözgelişi, Londra Yönetim Yasası gerekli her tür görevliyi atama,
hükümet ilkeleri içinde kalmak koşuluyla, ücretleri belirleme ve işlerine son verme
konusunda Anakent Yönetimini tâm yetkili saymış ve yalnız iki görevli için kısıtla-
yıcı hüküm koymuştur. Yönetim ehliyetli kişiler arasından bir genel yazman (town.
derk) ve bir sayman (treasurer) atamak zorundadır. Bu iki görev tek kişide birleşe-
meyeceği gibi, çıkar ilişkisi olan kişiler de. bu görevlere getirilemez. Ayrıca genel yaz-
man ve sayman arasında ast üst ilişkisi bulunamaz (Schedule 2, Section 12).

Görevlerin Bölüşümü

Listede ayrıntıları görüldüğü üzere 1963 tarihli Yasa ile Anakent Yönetimine
tüm alam ilgilendiren genel planlama, anayollar, trafik gibi stratejik görevler verilir-
ken, borough yönetimlerine ise daha yerel nitelikli, dar kapsamlı hizmetler yüklenil-
miş tir.

Ayrıntılara girmeksizin, önemli gördüğümüz kimi ortak görevlere değinmekte
yarar var.

Planlama: Londra Anakent Yönetimi, asıl yetkili planlama örgütü olarak, tüm
alanı kapsayan Londra Anakent Gelişim Planı (Greater London Development Plan)
yapmak ve bu plan doğrultusunda uygulama ve denetimle yetkilidir. Borough yöne-
timleri ise stratejik plan çerçevesinde yerel planlar hazırlarlar.

Yol Yapımı: Anakent anayolların yapımı, bakımı ve ışıklandırılmasına ek ola-
rak, Londra özel Yönetimine ait olanlar dışında, Taymis nehri üzerindeki köprülerin
yapım ve bakım işlerinden sorumludur. Boroughlar ise ikincil yolların yapım ve bakı-
mını üstlenmişlerdir. 

1969 yılında yapılan bir düzenleme ile metro, otobüs otopark dahil toplu ta-
şınla ilgili tüm konularda Anakent tam yetkili olmuştur.

Î: Geleneksel olarak İngiliz yerel yönetimlerinin en temel işlevlerinden
biri olan konut, özellikle 1974 yılında su temin ve dağıtımının merkezi nitelikli böl-
gesel kuruluşlara geçmesinden sonra, çoğu yereL' yönetimler için en önemli görev
olmuştur. Bu yargı hem Londra ve hem de başka yerlerdeki alt düzey yerel birim-
ler (Londra'da borough, diğer yerlerde district denilmektedir) için oldukça geçer-

da, yalnız bu örgütlerin protokoldeki temsilciliklerini yaparlar. 1—9 Nisan 1978 tarihleri ara-
sında Londra Anakent ve borough yönetimlerinde yaptığımız incelemeler sırasında "chalrman"
İle "mayor" arasında, ad dışında, hiçbir pratik fark olmadığını kendilerinden öğrendik. Zaman
zaman görülen "belediye başkanı" biçimindeki çeviriler çok yanıltıcıdır. Bizdeki yürütme organı

İle karıştırılmasına yol açmaktadır. Bütün bunlara karsın, bu "başkanlıklar" ilginç protokol
giysileri, meclisler üzerindeki ağırlıkları gibi nedenlerle yine de onurlu, önemli ve çekici gö-
revlerdir.



Ulaşım: Dünyanın en hareketli kentlerinden biri olan Tokyo'da hergün 22
milyon kişinin taşınması gerekmektedir. Tahminlere göre, Tokyo içkentlerine 40
kmJik bir çevreden çalışmak üzere hergün gelenlerin sayısı 2 milyondur (Hail, 1977:
299). Bu tüm çalışanların %40'ının çevrede yaşadığını göstermektedir.

Toplu taşın, doğrudan yöneticiye bağlı bir işletme olan Anakent Ulaşım örgü-
tünce gerçekleştirilmektedir. Harcamalarının hizmet karşılıklarından sağlanması asıl
ilkedir. Anakent Ulaşım örgütü tramvay, yeraltı trenleri ve otobüsler çalıştırmaktadır.

Ayrıca ulusal demiryolları, Teito Hızlı Ulaşım Yönetimi, özel demiryolları
gibi örgütler ile taksi ve otobüs ortaklıkları da kitle ulaşımında görev yapmaktadırlar.

Anakentteki 153. kmJik metro hatanın 40 km.si Anakent Ulaşım örgütü,
geri kalanı ile Teito Hızlı Ulaşım Yönetimi tarafından çalıştırılmaktadır. Toplam metro
uzunluğunun 320 km .ye erişebilmesi için her iki örgüt de yatırım yapmaktadır (TMG,
1975:117).

Ulaşımla ilgili sorunlardan biri de otomobil trafiği için yolların yetersiz oluşu-
dur. Yollara ayrılan alan Vaşington'da %43, New York'da %35, Paris'te %26, Londra'-
da %23 iken Tokyo'da sadece %6,3 tür (Hail, 1977: 231). Bu nedenle, Anakent Yöne-
timine kayıtlı yaklaşık üç milyon ve yılda %71ik bir artış gösteren araçlar için toplam
22 bin km. yol çok dar ve yetersiz kalmaktadır.

Toplumsal İçerikli Hizmetler: Bu tür programlar Tokyo Anakent Yönetimi
için özel önem taşır. Fiziksel ve ruhsal açıdan sakatların olduğu gibi, çocuk ve yaşlı-
lann korunup bakılması bu tür hizmetler arasındadır.

Anakentteki 117 bin sakat ile 17 bin ruhsal açıdan dengesiz olmak üzere, top-
lam 134 bin kişinin 5 bini doğrudan Yönetimin kurduğu örgütlerde, diğerleri ise yine
yönetimin akçalı yardımı ile evlerinde bakılmaktadır (TMG, 1975:142).

Anakent Yönetimi, 1969 yılında başlattığı bir uygulama ile belirli gelir düze-
yinin altındaki ailelere, zorunlu eğitimi bitirene kadar çocuk başına 4 bin yen, her
sakat çocuk için 5 bin yen, ebeveynlerinden biri olmayan her çocuk için ise 3 bin yen
aylık ödemektedir (TMG, 1975:145).

Yönetim, çocukların gündüz bakımı için açılmış bulunan özel kreşlere para-
sal ve başka tür yardımlar sağladığı gibi, uzman bakıcıların yetiştirilmesi için dört
okul kurmuş bulunmaktadır. Ayrıca korunmaya muhtaç çocukların bakımını yapan
çok sayıda kurumu vardır.

Yaşlıların sağlık hizmetleri Yönetimee üstlenilmiş olduğu gibi, bunlar için özel
bakımevleri kurulmuştur.

Belirli gelir düzeyinin altında kalan aileler (1973'de 66 bin) Anakent Yöneti-
minin akçalı yardımlarından yararlanmaktadırlar (TMG, 1975:150).

Eğitim: Anakentin ve alt yerel yönetimlerin ana görevlerinden olan eğitim,
yönetimlerden bağımsız olarak, özel eğitim kurullarınca yerine getirilir. Beşer üyeden
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oluşan eğitim kurulları yöneticilerin önerileri üzerine meclislerce atanır.

Zorunlu olan 9 yıllık temel eğitim okullarının hemen tümü yerel yönetimlerin-
dir. Ayrıca tüm liselerin % 40'ı Anakent Yönetiminindir. Anakentin teknik eğitim
veren iki yüksek okulu, üç önlisans okulu, bir üniversitesi ve özel eğitim veren çok
sayıda kurumu vardır. Eğitim Kurulunca yönetilen bu okullara ek olarak, doğrudan
yöneticiye bağlı olarak halk ve yığın eğitimi yapan, 600 kadar anakent eğitim kuru-
mu yetişkinlere eğitsel hizmet sunmaktadır (TMG, 1975:154—155).

Eğitim örgütünün başında, Eğitim Kuruluna bağlı olarak çalışan uzman uğ-
raşmanlar vardır. Anakent eğitim müdürü, Eğitim Bakanlığının onayı üe, Anakent
Eğitim Kurulu tarafından atanır. Alt yerel birimlerin eğitim müdürleri ise, Anakent
Eğitim Kurulunun onayı üe yerel eğitim kurulları tarafından atanır. 

Su ve Kanalizasyon: İçme ve kullanma suyu temini bir anakent işletmesi olan
'Su örgütü (The Bureau of Waterworks) tarafından yerine getirilir. Bu örgüt 23 içkentle
Tama bölgesindeki 26 kent ve iki kasabaya su temin etmektedir.

1967 yılında içkentlerdeki konutların %90'ına kesintili de olsa su verilebilir-
ken, çevre kentlerin konutlarının sadece %64'ü bu olanağa sahipti (Hail, 1975: 228).
Yeni barajlar yapılmasına ve şebekeler kurulmasına karşın su Tokyo'daki en temel
sorunlardan biri olma özelliğini korumaktadır.

23 içkentin kanalizasyon hizmeti anakente bağlı bir işletme olan Kanalizasyon
örgütü (Tbe Bureau of Sewage) tarafından yapılır (TMG, 1975: 194). Anakentin
diğer yörelerinde bu hizmet ilgili yerel yönetimlerce yerine getirilir. îçkentteki yapı-
ların ise sadece %52'si kanalizasyona sahiptir (Hail, 1977: 228). Endüstriyel ve insan
artıklarının denize dökülmesi ciddi çevresel sorunlar doğurmaktadır.

Anakent Yönetimi kanalizasyon sorununa yönelik olarak büyük yatırımlar
yapmakta ve 6.800 km. olan kanalizasyon şebekesini 1 1 2 0 0 km. ye çıkararak içkent-
lerin yapılarının %80 ini kanalizasyona kavuşturmayı planlamış bulunmaktadır (TMG,
1975:194).

Esenlik: Anakent polis hizmeti, üyeleri anakent meclisinin onayı ile yönetici
tarafından atanan beş kişilik Anakent Kamu Güvenlik Kurulu (The Metropolitan Public
Safety Commission) eliyle yönetilir. Kurul üyeleri, göreve gelmelerinden önceki beş
yıl içinde polis görevi yapmamış kişiler arasından, yönetici tarafından üç yıl için seçi-
lirler. Polis örgütünün başındaki müdür ise başbakanın onayı ile Ulusal Kamu Güven-
lik Kurulu tarafından atanır. Polis müdürü ve bağlı örgütü anılan Anakent Kurulunun
denetimi altında işlev yapar.

Tüm anakenti sekiz bölgeye ayırarak örgütlenmesini yapmış olan polis örgü-
tündeki görevli sayısı 43.412 dir (TMG, 1975:199) .

Anakent İtfaiye örgütü de benzer bir yapıdadır ve 16J500 görevli kullanmak-
tadır.

 37



Burada kısaca değinilen bazı hizmetlerden de anlaşılacağı üzere, Tokyo Ana-
kent Yönetimi yetkiler açısından oldukça güçlü bir kuruluştur. Ancak, Tokyo'nun
gösterdiği ekonomik gelişim, anakente umulanın çok üstünde nüfus çekmektedir.
Hızlı nüfus artışı ise varolan yönetsel yapının üstesinden gelemediği sorunlar doğur-
maktadır. Sorunların temelinde ise yetersiz alt-yapı ve arsa yatmaktadır. Yetkiler ve
örgütsel açıdan güçlü olan anakent, alan kullanımı ve denetiminde yetersiz kalmaktadır.
Kentsel toprakların kamu denetiminde olmaması, Anakent Yönetiminin özlenen dü-
zeyde hlizmet Biınannmn»sıiyn temel nedenlerinden biri olarak görünmektedir.

Akçal Yapısı

Anakent merkezi yönetimle ak.çal açıdan yoğun ilişkiler içindedir. Anakent
gelirlerinin bir bölümü ulusal bütçe aktarımlarından oluştuğu gibi, tahvil ve benzeri
yollarla borçlanabilmesi de merkezi hükümetin iznine bağlıdır.

Tokyo Anakent Yönetimi bütçesi 1 genel, 14 özel ve 11 işletme hesabı olmak
üzere Uç ana bölüme ayrılır. Toplam bütçe 1974 yılında, bir önceki yola oranla %22,T-
lik bir artışla, 2.721 milyar yene ulaşmıştır (TMG, 1975 £7).

Daha çok anakent vergileri ile karşılanan genel hesap 1.795 milyar yendir
ve konut, yol, park gibi yatırımların çoğunu olduğu gibi, toplumsal içerikli hizmetler
De sağlık, eğitim, güvenlik ve itfaiye harcamalarını kapsamaktadır. Bu hesabın %16'sı
eğitim, %12'si güvenlik ve itfaiye, %12'si bayındırlık, %6,3'ü konut, %10"u toplumsal
içerikli harcamalar için, %7'si yerel işletmelere aktarımlar, %13,6'sı ise tahvillerin
ana para ve faizlerinin ödenmesi, %7'si ise içkent yönetimlerine yardım için ayrılmış-
tır (TMG, 1975:70). 1

Yönetsel açıdan kolaylık sağladığından dolayı, genel hesaptan ayrı olarak
kullanılan 14 özel hesap için 1974 yılında toplun 262 milyar yenlik bir ödenek öngö-
rülmüştür. Bunlardan önemli olanları, 23 içken t bütçesi için ayrılan 125 milyar yen
ile yatırımlar için gerekli arsaları almak için ayrılan 94 $ milyar yen ve yeni yerleşim
alanlarını özendirmek için konulan 14,5 milyar yeni içeren üç hesaptır (TMG, 1975:
71-72). - .

Tokyo Anakent Yönetimi, hizmetler karşılığı sağladığı gelirlerle çalışma Öke-
sine dayalı olarak 11 işletme kurmuştur. 1974 yılı toplam bütçeleri 663,3 milyar yen
olan bu işletmeler ulaşım, kanalizasyon, mezbaha, merkez hal, hastane, elektrik sant-
rallan gibi örgütlerdir. Bu işletmeler hizmet karşılığı sağladıkları gelirlerle hem hizmet
üretme, bem de yatırım giderlerini karşılamak zorundadırlar. Ancak, bu işletmeler
zarar etmekte ve bu zararlar genel hesaptan karşılanmaktadır, örneğin, 1974 genel
hesabında, bu işletmeler için 125.000 milyon yenlik bir sübvansiyon öngörülmüştür.
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Genel hesaba, önemi dolayısıyla, biraz daha ayrıntılı olarak değinmek gerek-
mektedir. Genel hesap gelirleri içinde en önemli pay %621ik bir oranla anakent ver-
gilerinindir. Bunu ulusal bütçeden yapılan aktarımlar (%10,6), tahvil gelirleri (%8,2)
izlemektedir (TMG, 1975:69) .

Ulusal bütçeden aktarımlar değişik yollarla olmaktadır. Genellikle yatırım-
ların finanşinifm gereksinimini karşılamaya yönelik olan bu fonlar üç ayn biçimde
aktarılmaktadır. Sübvansiyon olarak yapılan aktarımlar konut yapımı, yol, akarsuların
korunması gibi yatırımlar ile öğretmen aylıklarının ödenmesine katkı ya da trafik
ve güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi için verilmektedir, özel amaçlı olarak yapılan
bu tür yardımlar ancak belirlenen hizmetler ya da yatırımlar için kullanılabilmektedir,
ikinci tür yardımlar, anakent bütçesini desteklemek için yapılan genel amaçlı bağış-
lardır. Son tür aktarımlar ise merkezi yönetimin anakentten yapılmasını istediği, hiz-
metlerin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere yapılmaktadır.

Merkezi yönetimin izni ile çıkarılan tahviller konut, bayındırlık, sağlık gibi
yatıran projelelerinin finansmanında kullanılmaktadır. Yatırımların gerektirdiği büyük
finansman gereksinimini karşılayan bu kaynak 1974 bütçesi genel hesap gelirleri için-
de %8,2 ile önemli bir yer tutmuştur.

Japonya'da vergiler merkezi ve yerel olarak iki kümeye ayrılır, özerk kuru-
luşlar olan il, kent, kasaba,ve köyler kendilerine ayrılmış vergilerde merkezi yöne-
timden bağımsız olarak söz sahibidirler.

İki düzeyli federal yapının üst düzeyi olan, yasal niteliği gereği 0 hizmetlerine
ek olarak, içkentlerin kimi kentsel hizmetlerini de üstlenmiş bulunan Tokyo Anakent
Yönetimi, hem il, hem de diğer tür yerel vergileri koymakta ve toplayabilmektedir.
Merkezi yönetimden bağımsız olarak matrah ve oranlarını belirliyebildiği yerel ver-
giler Anakent Yönetiminin en önemli gelir kaynağıdır. Anakent vergileri 1974 yılın-
da bir önceki yıla göre, 251 milyar yen artarak 1,114 milyar yene ya da oransal olarak,
tüm genel hesap gelirleri içinde %3,4'lük bir artışla %621ik bir orana erişmiştir (TMG,
1975:67).

Toplam 17 tür olan anakent vergilerinin önemli olanları ve vergi gelirleri için-
deki miktar ve oranlan şöyledir (TMG, 1975:78—79):

Kişi ve kurum oturma vergisi (individual and corporation residence tax): Ana-
kentteki gerçek kişilerle tüzel kişilerden gelirlerine göre ya da önceden saptanmış
miktarlarda alınan vergi 1974 yılında 334 milyar yen sağlamıştır. Toplam vergi ge-
lirleri içindeki payı % 30'dur (gerçek kişiler %114 , kurumlar %18,9).

Kurumlar vergisi (corporation enterprise tax): Elektrik, gaz üretimi ya da sigor-
ta işleriyle ilgili kurumların doğrudan gelirleri oranında, bunlar dışında kalan ortaklık-
ların gelirleri ve tüm nakitleri üzerinden alınan bu vergi %34,5 (384 milyar yen) ile
tüm anakent vergi gelirleri içinde başta gelmektedir.



Taşınmaz inallar vergisi (£ixed property tax): Gerçek ve tüzel kişilerin sahip
oldukları taşmmazlann değerleri üzerinden alınan bu verginin vergi gelirleri içindeki
payı %15'2'dir (169,3 milyar yen).

Burada sayılanlar dışında taşınmaz alım vergisi, kişisel girişim vergisi, kara
taşıtları alım ve kullanım vergisi, eğlence resmi, pişirilmiş yiyecek ve içecek tüketim
vergisi, tütün tüketim vergisi gibi başka vergi ve resimler de vardır.

Daha önce de belirtildiği gibi, 1889'da ilk kez Batı örneklerinden esinlenilerek
kurulan Tokyo Kent Yönetimi, 1943 yılında Tokyo ti Yönetimi ile birleşerek Anakent
Yönetimine dönüşmüştür. Kısa geçmişine karşın, sık sık köklü değişimlere uğrayan
Anakent Yönetimi, Tokyo'daki iki düzeyli yerel federasyonun üst birimi durumun-
dadır.

Daha çok Amerikan yerel demokrasi modelinin izlerini taşıyan bu yönetsel
yapı, kimi açılardan kendine özgü özelliklere de sahiptir, örnekse, Amerikan yerel
federasyonunun aksine, alt yerel yönetimlerin vergileme yetkileri hayli sınırlandırıl-
dığı gibi, görevleri de küçük parklar, çocuk bahçeleri, kütüphane, sokak aydınlatma
gibi daha dar kapsamlı ve küçük ölçekli hizmetlerden oluşmaktadır. Ayrıca yönetsel
birliğin korunabilmesi, işbirliğinin kolaylıkla sağlanabilmesi gibi amaçlarla Anakent
Yönetiminin alt yerel birimler üzerindeki denetim yetkileri oldukça geniş tutulmuş-
tur. Aslında önemli hizmet ve yatırımlar Anakent Yönetimince üstlenilmiş, bunun
doğal sonucu olarak da önemli gelirler yine burada toplanmış bulunmaktadır.

Tokyo Anakent Yönetiminin iki ilginç özelliği daha vardır, öbür bölümlerde
görüleceği gibi, Batı uygulamalarının aksine, Anakent Yönetimi, 1975 genel hesap
gelirleri içinde %10.61ık bir yer tutan aktarımlar dışında, kaynakları açısından daha
bağımsızdır. Ayrıca Batı'da temel eleştiri nedeni olan, tüm kentsel alandan sorumlu
yönetim eksikliği, ya da görev ve sorumlulukların değişik açılardan yetersiz, çok sa-
yıda yönetim arasında paylaştırılması gibi bir sorun burada söz konusu olamamak-
tadır.

Tüm bunlara karşın, Tokyo'nun ülke açısından taşıdığı önem, çevresinde olu-
şan endüstriyel ve kentsel büyüme gözönüne alındığında, hizmetler nicel ve nitel olarak
yetersizdir. Endüstriyel Batı kentleri ile karşılaştırıldığında bu yetersizlik daha da
belirginleşmektedir.

1976 yılında Tokyo Anakent Yönetimi, New York Yönetimi krizinden bile
büyük parasal bunalımlı bir döneme girdi. Nedeni ise Yönetimin, gelirlerinin üstünde
harcamalar gerektiren yatırım projeleri üstlenmesidir. 1976 krizinden sonra Yönetim,
önceliklerini yeniden saptamak, harcamalarında kısıtlamalar yapmak zorunda kaldı.

Ancak Tokyo'nun hizmet sorunları akçal kısıtlamalarla değil, aksine harcama-
lar artırılarak çözümlenebilir. Bu ise gelirlerin artırılmasını gerektirmektedir. Artırma
ise yeni vergiler konulman, bağışıklıkların kaldırılması ve oranların yükseltilmesi ya



da ulusal bütçeden yapılan aktarımların çoğaltılması ile sağlanabilir. Çoğu yerlerde
olduğu gibi, Tokyo'da da halkın temel yakınma nedenleri arasında yüksek vergiler
ve yönetsel çarkın yavaşlığı yer almaktadır. Merkez yardımları ise merkez denetimini
çeker niteliktedir. Kaldı ki, sorunların çok daha büyük boyutlu ve enginkentsel nite-
likli oluşu merkezi yönetimin artan oranlarda, etkin katılımına yol açmış bulunmak-
tadır.

Kanımızca, Tokyo deneyiminin en ilginç yanı, kent topraklarının kamu dene-
timi altında tutulamaması halinde, yerel yönetimlerin etkinliklerinin sınırlı kalacağı-
nı göstermesidir.

Londra Anakent Yönetimi

Dünyada kentleşme sürecine en önce giren ülkelerden biri olan ingiltere, aynı
zamanda, nüfus yoğunluğu en yüksek olanlar arasındadır. Gerçekten de, 1850lerde
kentsel nüfus kırsal nüfusu aşmıştır. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise toplam nüfu-
sun %75'inin kentlerde yaşadığı görülmektedir. Günümüzde ise kentsel nüfus oranı
%80 çevresinde olmakla birlikte, toplam nüfusun yaklaşık yarısı başta Londra olmak
üzere altı anakentte yoğunlaşmış bulunmaktadır (Bollens ve Schmandt, 1965: 554).

Bollens ve Schmandt'a (1965: 554) göre siyasal, kültürel, akçal ve ekonomik
bir merkez olan Londra, ingiliz yaşamındaki en önemli etmendir. Buna eşdeğerli bir
Amerikan örneği gösterebilmek için ise New York, Vaşington ve Şikagoyu birlikte
düşünmek gerekir. :

Aslında birkaç Londra vardır, tik olarak tarihsel Londra'dan sözetmek gere-
kir. Londra özel Yönetimil (The City of London, The City Corporation of London
ya da özellikle yasalarda kullanılan biçimiyle, The Common Council) denilen yer
günümüzde gece nüfusu sadece 4.700 olan bir mil karelik (yaklaşık 2,5 km2) alanı
kapsar (Jackson, 1976: 77—78 ve Richârds, 1975: 177). Kuruluşu ve özerklik kazan-
ması çok eskilere dayanan Londra özel Yönetimi 17. yüzyıldan beri sürekli nüfus
yitirmektedir, örneğin 1800 lerde 130 bin çevresinde olan nüfus 1900 başlarında
26 bine, günümüzde ise 5 binin altına düşmüştür.

Londra olarak adlandırılan ikinci yer, ki buna iç Londra (Inner London) da
denilmektedir, eski Londra "County" Yönetiminin (The London County Council—
LCC) kapsadığı, 117 mil karelik (yaklaşık 310 km2) ve 3 milyon nüfuslu alandır
(Reddcliffe-Maud ve Wood, 1974:24, Jackson, 1976:76-78).

Üçüncü Londra tanımlaması ise özellikle resmi istatistiklerde sıkça kullanılan Londra Böl-
gesidir (The London Region ya da The London Metropolitan Area). Merkez Londra

(1) Bugünkü yapısını belirleyen tarihsel kökenleri İS. 61 yılma kadar giden bu yönetim, özerk-
liğini 12. yüzyıl başlarında Kraliyet fermanları ile kazanmıştır. Günümüze kadar olan her tür
düzenlemede bu yönetimin kendine özgü yapısı değisürümeyerek aynen korunmuştur. Di-
ğer yönetimlerle karıştırılmasını önlemek amacıyla, bu çalışmada adı, oldukça serbest bir çeviri
ile, Londra özel Yönetimi olarak



dahil olmak üzeri buradan 4 0 - 6 0 mile kadar uzanan ve Yeşil Kuşak dışındaki (Outer
Ring) yerleşim alanlarını da içine alan bu bölge 4.412 mil kare (11.427 km 2 ) ve 1971
sayımına göre 12.684.000 nüfusludur (Hail, 1977:24—25).

Değineceğimiz son Londra tanımlaması ise bizim buradaki çalışmamıza konu
olan ve 1965 yılında kurulan Londra Anakent Yönetimi (The Gereater London Council)
sınırlan içinde kalan, 610 mü karelik (yaklaşık 1 5 8 0 km 2), 1971 sayımına göre,
7.612.000 nüfusun yaşadığı bir alanı kapsar (Richards, 1975:177).

Tarihsel Gelişimi

Çok eskilere gitmeksizin, tarihsel gelişime baktığımızda şunları görmekteyiz.

1860 larda Londra 2,8 milyon kişinin yaşadığı, 260 bin konutlu bir kenttir.
Hizmetler dar bir alanda işlev yapan Londra özel Yönetimi ile 300 çevresinde özel
amaçlı örgütçe yerine getirilmektedir (Jackson, 1976: 73—74). Sorunlar Londra Yöne-
timinin gücünün ötesinde olduğundan, altyapı hizmetlerini üstlenmek üzere, 1855
yılında, Anakent Bayındırlık Yönetimi (The Metropolitan Board of Works) kurul-
muştur. Kendi alanında başarılı hizmetler yapmasına karşılık, gerek diğer özel amaçlı
örgütlerle işbirliği sağlanamaması, gerekse bu yörede oluşan hızlı kentleşme sonucu
yerel hizmetlerde yetersizlikler doğurmuştur. 

1888 tarihli Yerel Yönetim Yasası (The Local Government Act) ile Anakent
Bayandırlık Yönetimi kaldırılarak yerine genel amaçlı bir yerel örgüt olan Londra
County Yönetimi kurulmuştur. Tarihsel nitelikli Londra özel Yönetimi, yönetsel
açıdan bağımlı olmakla birlikte, ayrı bir birim olarak korunmuştur. 1899 tarihli Londra
Yönetim Yasası (The London Govörnment Act) De de County içinde 28 "borough"
yönetimi kurularak iki düzeyli yönetim yapısı gerçekleştirilmiştir.

1963 reform yasasına kadar bu iki düzeyli yapıya göre Londra County Yöne-
timi konut, kırsal ve kentsel planlama, eğitim, sağlık gibi tüm alanı ilgilendiren görev-
ler üstlenirken, 28 "borough" ile Londra özel Yönetimine ise vergileme, yerel yollar
ve parklar, konut gibi küçük ölçekli hizmetler verilmiştir. Countynin gelirleri ise taşın-
maz mallar vergisi payı, merkezi yönetim yardımları, kira ve hizmet karşılıklarıdır
(Jackson, 1 9 7 6 : 7 5 - 7 7 ) . ,

Böyle kapsamlı bir yerel federasyon kurulmasına karşın, ulaşım, polis, su gibi
hizmetler sunan kimi özel amaçlı kuruluşlar varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Reform öncesi dönemde karşılaşılan en önemli sorun, çoğunlukla çevrede
oluşmasına karşılık, sonuçlan nedeniyle en çok Londra yönetimlerini etkileyen hız-
lı kentleşmedir. Şöyle ki, 1900 öncesinde County nüfusu 4,5 milyon iken çevre yer-
leşim alanlarının nüfusu bir milyondur. Oysa ki, 1950lere gelindiğinde County nü-
fusu 3 milyona inerken, aksine, çevre nüfûsu 5 milyona varmışta- (Jackson, 1976:
77). Bu oluşumun nedenleri arasında ise otomobilin yaygın kullanımı, konutların
yerine ofis binalan yapımı, metro, yeni konut alanları kurulması sayılabilir,
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1939 yılında Londra'nın nüfusu, çevresi De birlikte, 50 yıl öncesine göre iki
katma ulaşmış, yerleşim alanları merkezden 20—25 km. uzaklıklara kadar yayılmış-
tır. O yıldan başlayarak konut alanlarının tarım topraklarına yayüımını durdurmak
ve bu yöredeki nüfus ve endüstriyel yoğunluğun daha da artmasını önlemek amacıyla
köklü projelerin uygulanmaya konulduğunu görüyoruz, örneğin, 1939 tarihli Yeşil
Kuşak Yasası (The Green Belt Act) üe yerleşim alanları çevresinde 5 mil (yaklaşık
8 km) genişliğinde bir tarımsal alan bırakılması ve büyümenin bu yolla durdurulması
öngörülmüştür. 1944 Büyük Londra Planı ile de Yeşil Kuşak uygulamasına güç kazan,
dn-ıldığı gibi, Londra'daki yoğunluğu azaltmak üzere bu Kuşak dışında, merkezden
35—60 km. uzaklıkta yeni bahçe kentler (New Towns ve Garden Cities) kurulması,
varolan bahçe kentlerin genişletilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu uygulama De,
çağdaş gereksinmelere göre düzenlenmiş, toplam nüfusu 500 bini aşan 8 yeni kent
kurulmuştur (Hail, 1977: 3 9 - 4 2 ) . 1944 Abercrombie Planı, Yeşil Kuşak dışındaki
yerleşim halkasının, planın tümüyle gerçekleştirilmesi durumunda, 1938 'e göre 1,2
milyon artmasını öngörmüştür. Oysa, 1975 yılında bu yörenin nüfusu, plan hedefinin
bir milyon üstüne çıkarak, 5.3 milyon olmuştur (Hail, 1977: 42). öngörülenin üstünde
gerçekleşen kentleşme, sınırlan dışında olmasına karşın, Londra yönetimleri için
değişik nitelikli bir dizi sorun doğurmaktadır.

1965 reformu öncesi dönem yönetsel açıdan değerlendirildiğinde, Yeşil Kuşak
dışındakiler bir yana, yalnız bu Kuşak içinde kalan alanda 6'sı County olmak üzere
117 yerel yönetim bulunduğu görülmektedir. Bu sayıya, doğrudan merkezi yönetime
bağlı, kolluk, su, ulaşım gibi hizmetler yapan 16 özel amaçlı yönetimi de eklemek
gerekir (Bollens ve Schmandt, 1965: 557). Birbirinden bağımsız, değişik nicelik ve
niteliklerde hizmet sunan bu örgütler arasında işbirliğini sağlayacak, ortak hedeflere
yöneltebilecek bir yönetim eksikliği, özellikle kentsel ve kırsal planlama, konut, yol
gibi temel hizmet almalarında duyulmuştur.

Kuşkusuz ki, merkezi yönetim bu duruma ilgisiz kalmamıştır. Aksine, değişik
düzey ve niteliklerde, birçok araştırma kurulu konuyu incelemiş ve öneriler getirmiş-
lerdir. Ancak biz burada yalnız 1963 reform yasasına temel olan, üç yıllık bir araştır-
madan sonra, 1960 yılında önerilerini sunan, çoğu kez başkanı Sir Edvrin Herbert'in
adıyla anılan Kraliyet Kurulu raporuna değineceğiz.

Kuruluşu ve Yönetsel Yapısı

Büyük Londra'daki yönetsel düzenlemeyi incelemekle görevli Kurul (The Royal
Commission on Local Government in Greater London) raporunda şöyle demektedir.

{YönetsejJ1- Mekanizma düzensiz ve anormalliklerle doludur, ikilemeler, geçiş-
meler ve bazı hizmetlerde ise boşluklar vardır... Tüm bunlara karşın, Londra'daki
yerel yönetimin ayakta kalabilmesi, çökmemesi, ancak İngilizlere özgü, en hantal
aracı bile başarıyla çahştirabilme becerisiyle açıklanabilir... Kanımız odur ki,
Londra'daki yerel yönetimin önündeki tek seçenek» ya ulusal hükümete görevi
terkederek bu işten vazgeçmek, ya da bugünkü sorunlarla başa çıkabilecek biçimde
kendisini yenilemektir. Merkezi yönetime aktarmak, bu bölgede yerel yönetimin
sonunu belirleyen matem çanı olacaktır. Çünkü yerel yönetim demek, kendi ken-
dini yönetebilmek demektir (Aktaran Jackson, 1976:79).



Ana özellikleri ile değinilecek olursa, Kurul 15 mil (yaklaşık 25 km) yan çap-
lı, Yeşil Kuşağın içinde kalan, 8 milyon nüfus barındıran alanda Londra Anakent
Yönetimi kurulmasını önermiştir. Böylece Londra ve Middlesex Countyleri ortadan
kalkacakta. Burada bulunan tüm yerel yönetimler birleştirilerek 52 borougb yöne-
timi oluşturulacaktır. Londra özel Yönetimi, alanını ve antik yapısını korumakla
birlikte, boroughlara benzer bir statüye sahip olacaktır (Redcliffe-Maud ve Wood,
1974:32 ve Richards, 1 9 7 5 : 3 8 - 3 9 ) .

Rapor, başta İşçi Partisi ve durumları etkilenen yerel yönetimler olmak üzere,
değişik çevrelerin tepkisiyle karşılaşmıştı]-. Bu çevrelerin görüşleri de alınarak hazır-
lanan tasan, 31 Temmuz 1963'de yasalaşmıştır. 

1963 Yasasının getirdikleri, genel çizgileriyle, şunlardır:

1—8 milyon kişinin yaşadığı, Yeşil Kuşak içinde kalan bölgede Londra Ana- *
kent Yönetimi kurulmuştur. Yasanın içerdiği alan, Kurul önerisinden daha dardır.
Muhafazakâr Partinin egemen olduğu 9 yer dışarda bırakılmıştır.

2— Nüfusu en az 150 bin, en çok 350 bin olan 32 borough yönetimi kurul-
muştur. Yasa her birinin alanlarını belirlemiştir (London Government Açt 1963. Section
1). Londra özel Yönetimi, borough statüsüne kavuşmakla birlikte, tarihsel nitelik-
lerini korumaktadır. Bu 33 yönetim, yerel federasyonun alt birimlerini oluşturmak-
tadır.

3— Londra Anakent Yönetiminin kurulması ile birlikte, iki "County'ye ek
olarak 85 borough ya da district yönetiminin varlığı sona ermektedir.

4— îç Londra'da (Inner London ya da Londra County sınırlan içindeki böl-
ge) bulunan 12 "borough "u kapsayan alanda eğitim ve gençlere iş bulma hizmetlerin-
den sorumlu İç Londra Eğitim Yönetimi (The Inner London Education Autority—
IELA) kurulmaktadır. Anakent Meclisinin özel bir komitesi biçiminde olan, ancak
ondan bağımsız işlev yapan bu örgüt, Anakent Meclisindeki 12 borough ile Londra
özel Yönetiminin işlev yaptığı alanlardan seçilen üyeler ile yine bu alt yönetimlerin
kendi meclislerince seçtikleri birer temsilciden oluşmaktadır. Eğitim Yönetimi (ILEA),
işleyiş ve kararlar konusunda, Anakentten bağımsızdır. Anakent yalnız sınırlar için-
deki taşınmaz vergisinden alınacak paylarla, eğitim yatırımları için gerekli borçlan-
maları saptamaktadır (London Government Act 1963. Section 30). '

Geriye kalan 20 "borough "da ise eğitim doğrudan borough yönetimlerinin
yetki ve sorumluluğundadır.

Nisan 1964'de Anakent ve Mayıs 1964'de ise borough meclisleri için seçimler
yapılarak, 1963 Yasasına göre yapılan yeni düzenleme 1 Nisan 1965 günü uygulamaya
girmiştir.

1972 yılında ise yeni bir reform yasası (The Local Government Act 1972)
ile de, asıl olarak, Londra dışındaki yerel birimler köklü biçimde yeniden düzenlen-
mişlerdir. Ancak bu yasa Londraiçin de bazı hükümlere yer vermiştir,
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. tzleyen alt bölümler, her iki Yasaya göre yapılan reformların ışığı altında,
Londra yerel federasyonunun örgüt yapısı, iki düzey arası ilişkiler ve akçalı durumun
incelenmesine ayrılmıştır.

Anakent ve Borough Meclisleri: 

Bu konuya geçmeden önce, İngiliz yerel yönetim düzenine özgü, onu Kara
Avrupası, Amerikan ve benzeri yerel yönetim anlayışından olduğu gibi, büyük kamu
ve özel örgütlerden ayıran temel özelliğe değinmek gerekir.

İngiliz yerel yönetimlerinin tek organı vardır: meclis. Karar almak ve uygula-
mak görevi meclisindir. Daha açık bir anlatımla, güçler ayırımı ilkesi yerel yönetimler
için geçerli değildir. Başka ülkeler uygulamalarında yönelti saptamak, amaçlan, he-
defleri belirleyerek bunlar doğrultusunda kararlar almak meclisin yetkisinde olduğu
halde, yürütmeden sorumlu olmak üzere, niteliği ne olursa olsun (seçilmiş, atanmış,
tek kişi, kurul) ayrıca yürütücü bir organ vardır. Oysa, İngiltere'de karar ve yürütme
gücü, yerel yönetimin tek organı olan mecliste birleştirilmiştir.

Meclis yürütme yetkisini kendi içinden, hizmet kümelerine göre seçtiği uzman
kurullar eliyle kullanır. Uzman kurullara aktarılan yetkiler arasında farklılıklara kar-
şılık, ana konularla ilgili karar ve denetim yetkisini meclis elinde tutar.

Bu konuya Üçüncü Bölümde yeniden değinilecektir.

Londra'daki yönetsel düzenlemenin burada kısaca açıklanan genel ilkeden
ayn olmadığını belirterek, meclislerle ilgili özellikleri sunmak istiyoruz.

Londra Anakent Yönetiminin tek organı olarak hem karar ve hem de uygu-
lama yetkisine sahip olan Anakent Meclisi (The Greater London Council), 1976 önce-
sine kadar iki tür üyeden oluşmakta idi: (1) Yasada her borough için öngörülen sayı-
da doğrudan halk tarafından seçilen 100 üye, ve (2) Bu üyelerin kendi aralarından ya
da dışardan seçtikleri 16 üye (aldermen) olmak üzere toplam 116 kişi. 1972 yılın-
da yapılan bir değişiklikle, hem Anakent, hem de borough meclislerindeki seçilmiş
üyelerin 1/3 oranında seçilen "aldermen" uygulaması Anakentte 1976, boroughlar-
da ise 1977 yılında kaldırılmıştır (Local Governmant Art 1972, Schedule 2,Section 9) .

1973 seçimleri ile birlikte yerel ve ulusal seçim bölgeleri birleştirilmiş, buna
koşut olarak da Meclis üye sayısı 92 "ye indirilmiştir.

Borough yönetimlerinin de tek organı olan meclislerin üye sayısı, nüfuslarına
bağlı olarak, 56—70 arasında değişmektedir.

Hem Anakent, hem de borough meclisleri doğrudan halk tarafından üç yıl
için seçilir ve dönem sonunda bütün üyelikler için seçim yenilenir. 

Anakent Meclisi kendi üyeleri arasından bir başkan ve iki başkan yardımcısı
seçer. Her Borough meclisi de yine kendi içinden her yıl bir başkan seçer.1 Başkan,

(1) Aslında Anakent Meclisi Başkanına "Chalrman", borough meclis) başkanına İse "mayor"
denmektedir. Hiçbir yürütme yetkisi olmayan bu .başkanlar meclis oturumlarını yönetmek dışın-



Aslında amaçlanan, Londra'da olduğu gibi, Tokyo imarlı alanının hemen çev-
resinde 10 km çapında bir yeşil kuşak oluşturarak Tokyo'nun büyümesini durdurmak-
tı. Yeşil kuşak uygulamasından 1965 yılında vazgeçilmekle birlikte, kuşak dışında
kalan alanlarda uydu kentler kurarak Tokyo üzerinde yoğunlaşan sorunların çözülmesi
uygulaması sürmüştür. Nitekim 1963'de 15 olan uydukent sayısı 30'a çıkarılmış ve
bu yeni kentlerde toplam 12,5 milyon insanın barındırılması planlanmıştır. Ancak
Tama kentleri (The Tama New Town Area) adı verilen bu yeni kentler özellikle iş
olanakları açısından yeterli olamadıkları için Tokyo'nun sorunları haüflememiştir.

Yeni kentlerdeki iş olanaklarım artırmak ve özel girişimi özendirmek amacıy-
la değişik kamu örgütlerini buralara aktarmak, kültür merkezleri ve okullar kurmak
çabalan ise sürmektedir (Hail, 1977:237).

Anakent Yönetiminin- 1960larda ve 1970lerde karşılaştığı en önemli sorun-
lar konut, su, kanalizasyon ve ulaşan gibi temel hizmetler alanında yoğunlaşmaktadır.

Konut: n. Büyük Savaşta tüm konutların % 56'sı yıkıldığı için savaş sonrası
dönemde yeni konutlar yapımına özel önem verilmiştir. 1945—1967 yıllan arasında
yapılan toplam 1,9 milyon yeni konutun 1/3'ü Anakent Yönetimi ve Ulusal Konut
Kurumu tarafından gerçekleştirilmiştir (Hail, 1977:226).

Konut Tokyo'da temel bir sorun olarak süregelmektedir. 1968 yılında yapı-
lan bir araştırmaya göre, Tokyo'daki ailelerin %451 tuvalet ve mutfağı ortak, 10 m. 2

lik evlerde yaşamaktadır (Hail, 1977: 227). Anakent Yönetimi ve Ulusal Konut Kuru-
munca yapılan konutlar ise 25 DQ2. dir.

1970 ve 1973 yıllarında yapılan iki araştırma ise Tokyo halkının %61'inin
kiracı olduğunu ve gelirlerine göre oldukça yüksek kira ödediklerini göstermiştir
(TMG, 1975:106).

Japonya'da konut yapımı yerel yönetimlerin, Ulusal Konut Kurumu ile Konut
Kredi Kurumunun ortak sorumluluğundadır. Konut konusunda karşılaşılan en temel
sorun arsadır. Savaş öncesinden 1967 yıbna kadar geçen dönemde arsaların değer
artışı 1600 misli olmuştur. Arsalar benzer nitelikli Batı kentlerindekilerden on defa
daha pahalıdır. 1970 hesaplarına göre Tokyo çevresinde 150 m^ük bir arsa alabilmek
için bir işçi 6,5 yıl çalışmak zorunda kalmaktadır. Oysa benzer durumda Fransa'da
290, B.Almanya'da 174 ve ABD'de ise sadece 45 gün çalışılması yeterlidir (Hail,
1977:227).

Konut alanında Anakent Yönetiminin önemli bir yeri vardır. 1974 yılında
Yönetimin sahip olduğu ve kiraladığı konut sayısı 205 bindir. Ayrıca ulusal konut
planına koşut olarak yapılan orta süreli bir planla Yönetimin 1971—1978 yıllan ara-
sında 270 bin konut yaparak kiraya vermesi öngörülmüştür (TMG, 1975:107 ve 112).
Konut yapım harcamalannın bir bölümü ulusal bütçeden yapılan özel amaçlı yardım-
larla karşılanmaktadır. Anakent dışında. Ulusal Konut Kurumunun da kiralamak ya
da satmak amacıyla yaptığı çok sayıda konut vardır. Ayrıca gerek Anakent Yöneti-
mi, gerekse ulusal kurumlar kendi konutunu yapmak ya da yenilemek isteyenlere,
toplam harcamalarının %80'ine varan miktarlarda, düşük faizli krediler de sağlamak-
tadırlar.
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lidir, 1973 verilerine göre ülkedeki tüm konutların %251 yerel yönetimlerindir.

Konut Londra'da*iki düzeyin de ortaklaştığı bir görevdir. Anakent konut plan-
laması yapar ve krediler sağlar. 1—9 Nisan 1978 tarihleri arasında görüştüğümüz üst
düzey yerel yöneticiler, konut konusundaki asıl sorumlu yönetimlerin boroughlar
olduğunu belirtmişlerdir, örneğin Southwark Boroughundaki toplam konut sayısı
93 bindir. Bunlardan 37 bini Boroughnun, 20 bini Anakentindir. Görüldüğü gibi, 250
bin nüfuslu bir yerde, konutların büyük çoğunluğu iki Yönetime aittir. 1978 yılı için-
de Borough 5 bin ek konut yapmayı planlamış ve bu amaçla toplam yatırım bütçe,
sinin %90'ını ayırmıştır. Toplumsal amaçla kiralar düşük tutulmaktadır. Yine South-
wark'dan örnek verirsek, ortalama konut kirası haftalık 7 sterlindir. Konut kiralan
ise cari gelir bütçesinde %10 yer tutmaktadır.

Arsa altyapısı ve konut yapımı genellikle ulusal bütçeden yapılan bağışlar
ile 2 0 - 6 0 yi) süreli olarak sağlanan borçlarla karşılanmaktadır.

Eğitim: iç Londra olarak adlandırılan, 12 borough ve 3 milyon nüfusu kapsa-
yan bölgede eğitim, Anakent Meclisinin özel bir komitesi niteliğindeki iç Londra
Eğitim Yönetimi (ILEA) tarafından yerine getirilmekte ve yapılan harcamalar
"precept" denilen paylar yoluyla alt birimlerden alınmaktadır. Dış Londra'da ise her
alt yönetim kendi alanındaki eğitim hizmetinden sorumludur.

Bu alt bölümü bitirmeden Önce üç noktaya daha değinmek gerekmektedir:

1— İngiltere'nin her yerinde yerel yönetimlere ait olan polis hizmeti Londra'-
da (Londra özel Yönetimi hariç) doğrudan merkeze bağlı, 1829'da kurulduğu daha
önce belirtilen, Anakent Polis örgütünce yerine getirilir. Bu örgüt hizmeti karşılığı
olarak "precept" yoluyla borough taşınmaz vergilerinden pay aür.

2— Listede belirtilen görevlerde, 1963 Yasasından sonraki yıllarda çeşitli de-
ğişiklikler olmuştur, örneğin, 1970 öncesine kadar doğrudan merkezi yönetimce
atanan bir Kurul (The London Transport Executive) tarafından yürütülen toplu taşın
hizmeti ile ilgili planlama ve yönelti saptama yetkisi Anakente aktarılmıştır. Anakent
kendisine ait bazı konut ve parkları ise boroughlara vermiştir.

1974 yılında, saflık ve ambulans hizmetleri merkezi bölge sağlık örgütlerine,
taşkınlardan korunma, artıkların tasfiyesi ve drenaj işleri ise bölge su örgütlerine geç-
miştir. Görünüm bu tur bölgesel nitelikli örgütlerin ilerdeki yıllarda yaygınlaşacağı bi-
çimindedir.

3— Yerel yönetimler, kendi görev alanlarında bütünüyle özerk değiUerdir.UUaa
jkgg (öze! yetki) ilkesine^göre yerel yönetimler ancak yasalarla verilen görevleri, yine
yasal sınırlar içinde yapabilirler. Ayrıca ilgili bakanlıklar konularına giren alanlar
da denetim yapabilirler. Aynca merkezi yönetimin yöneltilen doğrultusunda işlev
yapmak durumundadırlar. Aynca gelirlerin % 60'ı ulusal bütçe aktarımlarından
oluşmaktadır. Harcamalar merkezi yönetim denetçileri tarafından incelenir. (Ye-
rel-merkezi yönetim ilişkileri üçüncü Bölümdeki Terel Yönetimler: ingiltere ör-
neği" altbaşhğında daha ayruıtüı olarak tarhşılmaktadn-). 



Londra'da Görevlerin Anakent
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dağıtımı (Anakent, borough 
ve Eğitim Yönetimi için)

— Bilimsel hizmetler

— Araştırma, istihbarat

— Drenaj işleri

— Kamu eğlence ve dinlenme
yerleri

— Çöp ve lağım tasfiyesi

12 boroughda (İç Londra)
Anayollar
Stratejik plan
Eski yönetimden aktarılan
220.000 konutun yönetimi
Eskiden geçen parklar
Ana şebeke ve tasfiye
Anakonulan (planlama, il
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Ortak Görevi

Eğitim
Yol yapımı
Planlama
Konut

Parklar
Kanalizasyon

Trafik

Sivil Savunma
Yapı Denetimi
Kamu Eğlence,
Kültür Hizmetleri

Actl963.

Borouch Yönetimleri

— Çöp toplama

— Ana ve çocuk sağlığı

— Korunmaya muhtaçların
bakımı

— Nüfus kayıtlan

— Yüzme havuzlan, çama
sırhaneler

— Tartı ve ölçü aletleri

- Sokak temizliği

— Seçim yönetimi

— İşyeri lisansları

- Sağlık denetimi

— Kütüphaneler

- Halk sağlığı

20 borough (Dış Londra'da
Yerel yollar
Yerel planlar
Tam yetkili
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Tam yetkili
İkincil kanallar
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Ekipler, kurtarma
Dış Londra'da
Tam yetkili
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Akçal Yapı ve İlişkiler

Londra Anakent Yönetimi vergi koyma yetkisine sahip değildir. Gelirleri ise
sınırları içindeki 33 alt yönetimin taşınmaz mal vergisi üzerine konulan, yine bu alt
yerel birimlerce toplanarak Anakente aktarılan paylar (precepts), sunduğu hizmet-
lerden aldığı karşılık ve harçlar, kira gelirleri, ulusal bütçe yardımları ile borçlardır.

Boroughlar ve Londra özel Yönetimi vergi koyma yetkisine sahiptir. İngil-
tere'deki tek yerel vergi taşınmaz mallar vergisidir (The rate). Taşınmazların yıllık
kiraları üzerinden bakım, onarım ve sigorta giderleri çıkarıldıktan sonra bulunan mat-
rah üzerinden ve taşınmazı kullanandan alınır. Yerel birimler matrah üzerinde yetkili
olmamakla birlikte vergi oranlarını serbestçe saptayabilirler. Matrah ise beşer yıllık
aralıklarla, merkezi bir örgüt olan "The Board of Inland Reveneu" uzmanlarınca belir-
lenir. Borough yönetimleri kendi vergi oranlarına, Anakent payım da ekleyerek top-
lar.

Boroughlann öteki gelirleri ise, Anakentde olduğu gibi, genel ve özel amaçlı
olarak merkezi yönetimin yaptığı yardımlar, kira gelirleri, hizmetlerden aldıkları para-
sal karşılıklar ile borçlanmadır. .

Yerel yönetimlerin gelirler açısından, artan oranlarda, özeksel yardımlara bağım-
lılığı, özeksel—yerel yönetim ilişkilerini yoğunlaştırmakta, özeksel yönetimin etkin-
liğini artırmakta, yönelti ve izlencelerine uyumu zorunlu yapmaktadır.

Anakent Yönetimi ile boroughlann ayrı partilerin kontrolünde obuasının sorun
doğurmadığı belirtilmiştir. Gerçekten de Anakent Meclisinde Muhafazakâr Parti, tç
Londra boroughlannda îşçi Partisi, Dış Londra'da ise yine Muhafazakârlar çoğunluk-
tadır.

Ulusal hükümetle yerel meclislerin karşıt partilerin kontrolünde olmasının
da genellikle, yerel yönetimler aleyhine bir durum yaratmadığı üst düzey yöneticiler
tarafından ısrarla savunulmuştur. Merkezi ve yerel yönetimler arasında, başta akçalı
olanlar olmak üzere, her tür ilişkinin nesnel ölçütlere dayandırılmış bulunması ve ül-
kenin köklü demokratik geleneği bu tür siyasal sürtüşmelere ve etkilere olanak tanı-
mamaktadır. Ancak İşçi Partisi hükümetinin eğitimde birliği sağlayabilmek ve ayrı-
calıklı durumu sona erdirmek için yaptığı gibi, gerektiğinde merkez yardımları, özen-
dinciliğine ek olarak, zorlayıcı bir biçimde de kullanılabilmektedir.

Değerlendirme 

Londra deneyimi konuyla ilgili çevrelere anakentlerde karşılaşılan bir çık-
mazı göstermesi bakımından ilginçtir.

1965 reformu köklü bir yerel yönetim geleneği olan İngiltere'de 19. yüzyıldan
sonra yapılan ilk kapsamlı yeniden düzenlemedir. Yapılan, hızla kentleşen bu bölge-
de, yalnız Yeşil Kuşak içinde kalan alanda, bir genel yerel yönetim kurulmasıdır.



Bu yönetimin kendi sınırlan içinde başarılı olduğu varsayılsa bile, kentsel büyümenin
özellikle yetki dışında kalan alanda hızla sürmesi olgusu karşısında bu yeterli olabi-
lecek midir? Bu çalışmada, sürekli olarak, anakentsel gerçeğin yönetsel yapıların kar.
şılayamayacağı biçimde büyük ve organik bir bütün olduğu vurgulanmaya çalışılmış-
tır. Oysa ki Anakent Yönetimi, Londra kentsel bölgesinin yalnız bir bölümünde stra-
tejik planlama ve alan denetimi yapma yetkisine sahiptir. Bu ise yetersizdir. Sınırlı
bir alanda yapılan planlama çevredeki karşıt uygulamalarla etkisizleşebilir. Yeşil Kuşak
dışındaki yönetimlerle Anakentin sürekli işbirliği içinde olmaları, koşut ilkeler benim-
semeleri her zaman beklenemez. Böyle olunca, merkezi yönetimin daha etkin bir rol
oynaması gerekecektir. Nitekim su, sağlık gibi konulardaki gelişim bu durumun sonu-
cudur. Bu tür bölgesel örgütleşmenin yaygınlaşması beklenmektedir.

Londra yönetimlerinin iç işleyişleri, görev dağılımı, karşılıklı ilişkileri gibi
' konulara girmeksizin, genel bir gözlemle bu alt bölümü bitirmek istiyoruz.

Londra Anakentinin bulunduğu ve Yeşil Kuşak içinde kalan alan sürekli olarak,
nüfusunu ve iş olanaklarını yitirmektedir, özellikle imalat sanayii, liman işyerleri
ve hizmet sektöründe bu sorun daha da belirginleşmektedir. 1971 sayımına göre 7,6
milyon olan nüfus, 1975'de 7,1 milyona düşmüştür, tş sayısındaki azalma ise 750
bindir (Hail, 1977: 47). tş kaybı özellikle orta sınıfı oluşturan nitelikli kişilerin çalış-
tıkları alanlarda yoğunlaşmaktadır. Geriye kalan işler ise daha çok uzman ve yönet-
sel nitelikli üst düzey görevlerle "mavi yakalı" işlerdir. Bu gelişim Londra'yı, bir an-
lamda, yüksek ve düşük gelirliler kentine dönüştürmektedir. Bu durum, kuşkusuz ki,
tek yerel vergi olan taşınmaz mallar vergisi tabanım (the rateable value) zayıflatarak,
yerel yönetimlerin merkezi yönetime akçal bağımlılığını daha da artırmaktadır. Böy-
lece Londra yönetimleri azalan vergi gelirleri ile terkedilmenin sonucu sorunları büyü-
yen yörelere hizmet sunmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum Southwark gibi tç
Londra yönetimlerinde daha da belirginleşmektedir.

Anakent Yönetiminin sınırlarını Dış Halkayı da kapsayacak biçimde genişlet-
mek, bu bölgedeki düzenlemenin 1972 tarihli Yasayla yapılarak 1974 yılında uygu-
lamaya başlaması gerçeği karşısında, kısa sürede olanaklı değildir.

Uygulayıcılar akçal açıdan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirt-
mektedirler. İstenenler arasında tüketim vergisi, ulusal gelir vergisine yerel yönetim
payı eklenmesi, devlet yardımlarının artırılması, aktarım karar sürecine yerel yöne-
timlerin daha etkin olarak katılması ve borçlanmalardaki sınırlamanın kaldırılması
sayılabilir.

Yerel özerkliğin güçlendirilmesi yönündeki beklentilere karşılık, gelişmeler
merkezi yönetimin gelecekte anakentsel sorunlarda daha etkin olacağı izlenimini ver-
mektedir.

Toronto Anakent Yönetimi

Federal bir devlet olan Kanada'da yerel yönetimler Çuebec ve Ontario eyalet-
lerinde iki, geriye kalan sekiz eyalette ise tek düzeylidir. (Humes ve Martin, 1969:329).
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Ülkenin toplumsal ve ekonomik açıdan ikinci en büyük yerleşim bölgesi olan
Toronto, anakentsel federasyon uygulamasının da Kuzey Amerika'daki ilk örneği-
dir (Kaplan, 1967: 41). Anakentsel federasyon düzenlemesinin değişik biçimleri ise
Miami ve Nashville (ABD) ile Winnipeg'de (Kanada) daha sonraki yıllarda uygulamaya
konulmuştur (Kaplan, 1969:621).

Toronto Anakenti, Ontario Eyalet nüfusunun %25, Kanada nüfusunun ise
%81ne sahiptir. Kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde sürekli oluşum içinde-
d i r .

15 Nisan 1953'de çıkarılan Toronto Anakent Yönetimi Yasası (The Munici-
pality of Metropolitan Toronto Act) ile federasyonun kuruluş çalışmaları başlamış,
1 Ocak 1954'de ise yeni düzenleme yürürlüğe konulmuştur.

İlgili bilimsel ve uygulayıcı çevrelerde oldukça sık sözü edilen ve çoğu kez
anakentsel sorunlar için 'ideal, orta yol" bir çözüm olarak önerilen Toronto federas-
yonunun tarihsel gelişimine değinmek yararlı olacaktır.

Tarihsel Gelişimi

Anakentsel federasyonun kurulmasına yol açan etmenler Tokyo Kent Yöne-
timinin genişleme uygulamasına son verdiği 1912 yılma kadar gitmektedir (Bollens
ve Schmandt, 1965:477—478). Sonuçta, çevredeki hızlı kentleşmenin doğurduğu
yerleşim alanları kendi yerel yönetimlerini kurmak zorunda kalmışlarda:. 1930 lara
gelindiğinde bu bölgede genel amaçlı 12 yerel yönetimin bulunduğu görülmektedir.

Çoğu kentsel bölgelerde karşılaşılan planlama ve eşgüdüm eksikliği, altyapı ve
hizmet yetersizliği gibi sorunlar burada da kendini göstermiştir. Toronto kenti yaban-
cı göçmenlerle dolarken, banliyölerde altyapı eksikliği artmıştır. Toronto "nun ve çev-
re kentlerin akçal gereksinimleri de büyümüştür.

Kentleşme yönetsel yapıyı da değişime zorlamışta-. Toronto tüm çevre kent-
leri şuurları içine almak isterken, çevre kentler ise altyapı hizmetlerini ortaklaşa ger-
çekleştirmek üzere birlik kurmak için Eyalete başvurmuşlardır.

Kanada'da eyaletler yerel yönetimleri diledikleri biçimde düzenleyebilirler.
Değişiklikler için yerel yönetimlerin onayını almak gerekmediği gibi, halk oyuna
başvurmak zorunluluğu da yoktur (Adnan, 1961:180—188).

Ontario Eyaleti, önerilen seçenekleri benimsemeyerek, yaptığı özel bir yasa
ile Anakent federasyonunu kurmuştur. Federasyonun özellikleri şunlardır: (1) 241
mil karelik (yaklaşık 635 km 2 ), 1,2 nüfuslu bu bölgede stratejik konulardan sorumlu
Toronto Anakent Yönetimi kurulmuştur, (2) Toronto Kent Yönetimi ile diğer 12
yerel yönetim varlıklarını sürdüreceklerdir, (3) Anakent Meclisi, 13 alt yerel yönetim
temsilcilerinden oluşacaktır (Bollens ve Schmandt, 1965:481).



1957, 1966 ve 1975 yıllarında yapılan değişikliklere karşın, Anakent Yöne-
timi 1953 tarihli Yasa ile oluşturulan yapısını asıl olarak korumaktadır.

1953 tarihli Yasaya göre, Anakent Meclisi 25 üyelidir, üyelerden 12'si To-
ronto, 13'ü ise diğer yönetimlerin başkan, denetçi ve meclis üyelerinden seçilecektir.

1967 yılında 13 alt yerel yönetim yeniden düzenlenerek 6 ya indirilmiştir.
Alt yönetimlerin yeniden düzenlenmesinde, Londra'da olduğu gibi taban ve tavan
nüfus ölçütleri yerine, pratik yararlar kollanmıştir. 8u nedenle alt yönetimler nüfus
açısından olduğu gibi, alan ve ekonomik—toplumsal yapı yönünden de denk değil-
dir.

1974 verilerine göre 2,2 milyon olan Anakent nüfusunun 6 alt yönetime oran-
sal dağılımı şöyledir: Toronto %33, North York %25, Eübicoke %13, York %7 ve
EastYork%5.

1967 değişikliği ile Anakent Yönetiminin görev ve yetkileri artırılmıştır. Ay-
rıca alt yönetimlere daha fazla katılım olanağı sağlamak amacıyla Anakent Meclisi
üye sayısı 25'den 33'e yükseltilmiştir. Bu düzenlemeye göre, meclis başkanlığı göre-
vini de yapan anakent yöneticisi dışında 32 üye vardır. Bunlardan 12 'si Toronto Kent
Yönetiminden, 20'si ise geriye kalan beş alt yerel yönetimden seçilmektedir.

1975 yılında yapılan değişiklikler ise şöyledir:

1— Anakent meclisi üye sayısı 38'e yükseltilmiş ve artan beş üyelik, Toronto
dışındaki yerel birimlere verilmiştir.

2— Anakent Yürütme Kurulu — Encümen (The Metropolitan Executive Com-
mittee) üye sayısı 11'den 14'e çıkarılmış ve artan üyelikler yine Toronto dışındaki
yerel birimlere verilmiştir.

3— Planlama görevi doğrudan Anakente aktarılmış ve bu görevi yerine getir-
mek üzere Meclisçe seçilen bir özel alt kurul oluşturulmuştur.

4— Anakentin iç işleyişiyle ilgili yardımcı hizmetlerden sorumlu Yönetsel
İşler Şefliği (The Chief Administarive Officer) kurulmuştur (The Metropolitan To-
ronto Planning Department —MTPD, 1975 a:10).

Görevlerin Bölüşümü /

Anakent Yönetiminin kuruluşuna yol açan temel gerekçe, sorunlara bölge
düzeyinde çözüm aramak, kimi hizmetleri daha nitelikli, ucuz olarak üreterek sunmak
ve alt yerel birimler arasındaki akçal dengesizlikleri ortadan kaldırarak hizmet mali-
yetlerini tüm bölgeye yaymaktır.

Görevlerin iki düzey arasında paylaştınlmasında gözetilen temel ilke hizme-
tin bölgesel ya da yerel nitelikli oluşudur. Kimi hizmetlerin sağlanması, üretimi Ana-
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kente, dağıtımı ise alt birimlere verilmiştir. Su, çöp gibi hizmetler böyledir. Anayol-
lar ve kanallar üst düzeye, ikincil yol ve kanallar ise alt yerel birimlere aittir. Böyle
bir paylaşıma olanak tanımayan, ancak verimli, ucuz ve dengeli sunum için belirli
büyüklük gerektiren kolluk, toplu taşımacılık gibi hizmetler Anakentte toplanmıştır.
Ayrıca, tüm bölgede bir örnek ve nitelikli hizmet sağlamak için eğitim finansmanı,
yaşlı konutları ve bakmıevleri gibi konularla toplumsal içerikli görevler üst düzeye ve-
rilmiştir (MTPD, 1975 a: 11-12).

Görevlerin iki düzey arasında dağftıminda daha çok pratik gereksinmeler kol-
lanmıştır. (Kaplan, 1967: 54). Dolayısıyla ussal olduğu kolaylıkla savunulamaz (Adnan
ve Press, 1972:306-307).

Listede açıkça görüldüğü gibi, aslında önemli görevlerin büyücek bir bölümü
her iki düzeyin ortak sorumluluğundadır. Başka bir ilginç nokta da, yukarıda sayılan
ilkeler açısından anakentçe üstlenilmesi gereken itfaiye, halk sağlığı, yapı kodlan
görevleri ise alt birimlere bırakılmıştır.

Belirtilmesi gereken bir başka özellik ise, kuruluş yıllarında Anakent, yol ve
kanallar, su, ulaşım, tasfiye gibi fiziki altyapı yatırımları ile ilgili görevler üstlenmiş-
ken, zamanla bu görevlerin yerini kolluk, trafik, dinlenme gibi doğrudan halka yönelik
hizmetlerin almasıdır.

Eyalet - Anakent Yönetsel İlişkileri

Her iki düzey yönetimleri, kendilerine verilen yetkileri kullanırken tümüyle
serbest değillerdir. Aksine Ontario Eyaletinin sıkı denetimi altındadırlar. Bu dene-
tim üç ayn kaynaktan doğmaktadır; yasalar, yerel yönetim kararlannın onayı ve Eya-
let bütçesinden yapılan koşullu ve genel amaçlı aktarımlar.

Yasalar yerel görevleri zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki kümede belir-
lemiştir. Başta Hazine, iktisat ve Yönetimlerarası ilişkiler Bakanlığı (The Ministry
of Treasury, Economics and Intergovernmental Affairs) olmak üzere bir dizi eyalet
örgütü görevlere ilişkin denetlemeyi yapmaktadır. Aynca, yerel kararların bir çoğu-
nun işlerlik kazanabilmesi için Eyaletin onayından geçmesi gerekir. Yönetimlerarası
çatışmalan, iş sahipleri ile doğan anlaşmazlıkları çözümlemek, yerel yatınm ve alan
kullanımı kararlarını onaylamak üzere yan yargısal nitelikli olarak oluşturulmuş
Ontario Yerel Yönetim Kurulu (The Ontario Municipal Board) böyle bir denetim
yapmaktadır (The Royal Commission on Metropolitan Toronto — RCMT, 1975:3-4).

ilerde daha ayrıntılı olarak değinileceği üzere, yerel yönetimler artan oranlar-
da üst düzey yönetimlerin aktarımlarına gereksinme duymaktadırlar. Eyaletin çoğu
kez koşullu olarak yaptığı yardımlar üçüncü tür denetim kaynağı olmaktadır.
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Toronto Yerel Federasyonu
Görev Paylaşanı

Anakent Yönetimi

— Toplu taşımacılık

-Kolluk

— Toplumsal içerekli hizmetler

— Olağanüstü önlemler

— Ambulans

— Yaşlı konutlar ve bakımevleri

— Bölgesel parklar,
golf alanları, merkez
kütüphane

— Ekspres yollar
ve caddeler •

— Trafik ışıkları

— Temini, arıtılması,
ana şebeke, drenaj

— Ana kanallar ve tasfiye

—Tasfiye

— Arsa, yapılar ve
finansman (yönetimi
bağımsız kurullar)

— Hastaneler

— özel işyerleri

— Stratejik, uzun
dönemli planlar
araştırma, ulaşım

• • • . ' " ' . . • . • / • ; . . .

• • • • " " • - . - . •

Ortak Görevler

Dinlenme ve toplum
hizmetleri

Yol yapım ve bakımı

Trafik denetimi

Su

Kanalizasyon

Çöp

Eğitim

Sağlık

Ruhsatlar ve denetim

Planlama ve uzamsal
gelişim

Alt Yönetimler

—İtfaiye

—Yaşam verileri

— Elektrik dağıtımı

— Otoparklar

— Seçmişleri

—Taşınmaz vergisi toplanması

— Yerel parklar, oyun alan-
ları, yüzme havuzlan,
kütüphaneler

— Sokaklar, kaldırımlar,
aydınlatma, temizlik

— Trafik düzenleme, işa-
retler, yaya geçitlen

— Yerel şebeke ve dağı-
tım

—Yerel kanallar

— Toplama

—Bağımsız, seçilmiş
kurullar

- Halk sağlığı hizmetleri

— Evlenme, yapı

— Zonlama ve yerel
planlaması

Kaynak: The Metropolitan Toronto Planning Department, "Metropolitan Toronto" (December
1975), (Brojür), 1.11-12-den hazırlanmıştır.



Yönetsel-örgütsel Yapı

Anakent Meclisi (The MefrppolİtaP fiounctl): Karar organı olan Meclisin üye
sayısı 38'dir. Başkanı anakent yöneticisidir. öbür üyeler, altı alt yerel yönetimin
2—12 arasında gönderdikleri temsilcilerden oluşur. Asıl görevleri yöneltilen saptamak,
gelir ve giderleri kararlaştırmaktır. 

Meclis yetkilerini seçtiği kurullar eliyle kullanır. Şu anda biri yürütme olmak
üzere yedi alt kurulu vardır.  '

örgüt' çizeneğinde görüldüğü üzere, danışman ve yardana hizmet birimleri
yönetim kurulu aracılığıyla meclise sorumlu iken, eylemci birimler bağlı oldukları
alt kurullar aracılığıyla meclise karşı sorumludurlar.

Anakent Meclisi üyeleri aynı zamanda temsil ettikleri yerel yönetimlerin meclis-
lerinin de üyesidirler. Her iki düzeydeki meclislerin alt kurullarında da görev yüklen-
mektedirler. Bu nedenle görev yüklerinin ağır olduğu, bölgesel sorunlar yerine yerel
sorunlara öncelik tanıdıkları ileri sürülmektedir. Anakent Meclisinin doğrudan halkça
seçilmesi ve böylece çok güçlü bir konumu olan anakent yöneticisi karşısında dengeli
bir durum oluşacağı, yerel çıkarlar yerine anakent sorunlarının öncelik kazanacağı
kimi çevrelerce savunulmaktadır (RCMT, 1975:8) .

t Yöneticisi (The Metropolitan flhaimgan)- Anakent Meclisince üyeler
arasından ya da dışardan üç yıllık bir dönem için seçilir. Günümüze kadar yöneticiler
dışardan seçilmişlerdir (RCMT, 1975: 8). Yönetici, yönetimin baş yöneticisi olduğu
gibi, meclisin ve yedi sürekli alt kurulun da başkanıdır. Mecliste ancak eşitlik halinde
oy kullanabilir. Yöneticinin başkanı ya da üyesi bulunduğu her tür kurulda tam oy
hakkı vardır.

Yöneticinin asıl görevi Meclise sunulacak yönetti taslaklarını ve önerileri hazır-
lamaktır. Ayrıca yönetici değişik bölgesel ve Eyalet kurallarındaki üyeliği nedeniyle
Anakent ile bunlar arasındaki bağı oluşturur (MTPD, 1975 a: 13).

Yönetici, tüm yönetimdeki en etkili kişidir. Uzman niteliğine ek olarak, sahip
olduğu bilgi ve iletişim olanakları, örgütsel birimlerle doğrudan ilişki kurabilmesi ile
birleşince böyle bir güç doğmaktadır. Demokratik denetime olanak tanımak için yöne-
ticinin doğrudan halk tarafından seçilmesi yönündeki öneriler ise pek istenmemekte-
dir. Nedeni ise bu yolla yöneticinin halk desteğini de arkasına alarak güç dengesini
kendi lehine daha da bozabileceği endişesidir (RCMT, 1975:8) .

Yürütme Kurulu (The Executive Committee): Başkanlığını yöneticinin yap-
tığı Kurul doğrudan alt yönetim temsilcilerinden oluşur. Alt yerel birim başkanları,
denetçiler ve Toronto Kent Meclisinin kıdemli Uç üyesi olmak üzere toplam 14 üye-
lidir. Başlıca görevleri gelirler ile cari ve yatırım harcama taslaklarım hazırlamak, mal,
hizmet ve yatırım ihalelerini karara bağlamak, değişik kurullar ile örgütsel birimlere
atanacak görevlileri belirleyerek onay için Meclise sunmakta- (MTPD, 1975 a: 14).

55



TOHONTO ANKENT YÖNETİMİ ÖRGÜT

ÇİZENEÖE

Polii ÖroûU
Kurulu

'loptum sol M'J-
rnJkr fiU

Toplumsal &*•
oûJltf iûljmu

JofiL) 7ofi/nüzılıL-
IturuLv

1
Purllar

I.
PurLlar
Ailim'u

M kulUİu

P/ânlumo

AnaLn] Mitlisi

Vûrû/me. ÜurvL

ı ~~ —
1

!

1

fu&non

\

I
kurulu

1
BaymJırhL
olrlu/nılu

I

Mtikr MfrU*
tiı/rulu

1
illoim Pil
Kurulu

I
jollar ut JraftL.

AiLma

I
Asalar yt
fiuAsatlar
mi tundu

I •

AolJmû

~ \ . • . - , - .

Sı'/j! Ifiun

Solüm*

1



örgüt çizeneğinde görüldüğü gibi, Anakent Yöneticisinin başkanlığını yap-
tığı, her biri eylemci birimlerden sorumlu altı sürekli yürütme alt kurulu (standing
committees) vardır. Yürütme Kurulu gerek Yöneticiden, gerekse bu alt kurullar ile
başka yerlerden gelen önerileri inceleyerek kendi görüşü ile birlikte Meclise sunar.

Hukuk ve akçal denetim birimleri doğrudan, öteki yardımcı birimler ise yönet-
sel işler şefi aracılığıyla dolaylı olarak Yürütme Kuruluna bağlıdır.

Akçal denetim birimi, gerek Yönetimin, gerekse yardımlardan yararlanan her
tür kuruluşun harcamalarını yıllık olarak inceler, tnceleme sonuçlan hem Anakent
Meclisine, hem de Eyalete gönderilir (MTPD, 1975 a: 14—15).

Anakentin örgütlenmesinde eylemci birimler, Meclisçe seçilen alt kurullara
bağlanmışlardır. Kuşkusuz ki, eylemci birimlerin başında, yine Meclisçe atanmış,
uzman görevliler vardır. Bunlardan dördüne çok kısa olarak değinmekte yarar görü-
yoruz.

Toplumsal Hizmetler ve Konut Kurulur Bağlı eylemci birimler eliyle, Anaken-
tin bütün toplumsal içerikli görevlerini yapar. Son yıllarda, bu tür görevlere ayrılan
fonlar artmaktadır. Başlangıç yıllarında Anakent daha çok altyapıya yönelmiş olduğu
için toplumsal hizmetler için ayırdığı fonlar düşük olmuş (1959 'da 9,2 milyon Kana-
da dolan), sonraki yıllarda hızla artmıştır (1973'de 85, 1975'de ise 115 milyon Ka-
nada doları) (MTPD, 1975 b ve RCMT, 1 9 7 5 : 2 5 - 2 9 ) .

Şurası hemen belirtilmelidir ki, bu fonların yarısından çoğu Eyalet ve fede-
ral bütçelerden yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Tokyo ve Londra yönetimlerinin aksine, Toronto'da hem anakent, hem de alt
yerel birimler, yaşlılar için olanlar dışında, konusunda sırurlı hemen hiç ilgilenmemek-
tedirler. Konut asıl olarak eyalet ve federal yönetimlerin üstlendiği bir görevdir. Yerel
yönetimlerin konut konumunda sınırlı yetkileri vardır; yerel planlama, bölgeleme,
alan kullanımı gibi. Yapımdan çok yönlendirme ile ilgili bu konularda bile Eyaletin
onayı gerekir.

Federal ve eyalet yönetimleri ise konut yapımım özendirici önlemler almakta,
çok sınırlı da olsa, düşük gelirliler için konut yapmaktadırlar. Asıl ilke özendirmedir,
örneğin, Anakentte yapılan toplam konutların %20'si federal kredilerle gerçekleş-
miştir. Eyaletin de konut konusuna son yıllarda federal hükümet kadar önem verdiği
görülmektedir (RCMT, 1975:17) . j

Bayındırlık Kurulu: Görevleri: 1) îçme ve kullanma suyu sağlamak, ana şebe-
keyi kurmak, maliyeti koruyacak düzeyde alt yerel birimlere satmak, 2) Ana kanali-
zasyon şebekesini kurmak, lağımları tasfiye ve arıtmak, 3) Toplanmış çöpleri yoket-
mektir. Yerel yollar, kanallar ve çöp toplama alt birimlerin sorumluluğundadır.

Elektrik konusunda Anakentin hiçbir görevi yoktur. Elektrik üretimi ve taşın-
ması özel amaçlı bir örgütçe (The Ontario Hydro Commission) yerine getirilir. Da-
ğıtımı ise alt birimler kurdukları işletmelerle yaparlar.
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Anakent, kumlusunu izleyen on yıl içinde çabalarını eksikliği duyulan altyapı
yatırımları üzerinde yoğunlaştırmış ve bu alanda büyük gelişmeler sağlamıştır. Gerçek-
ten de bu dönemin harcamaları incelendiğinde, bütün yatırımların %36'sınm su ve
kanalizasyon, %30'nun karayolları ve metro, %28'inin yeni okullar ve derslikler yapı-
mı, %6'sının ise başka yatırımlar için kullanıldığı görülmektedir (Bollens ve Schmandt,
1965:478-479,485).

Bayındırlık alanında iki düzey arasında gerçekleştirilen ortak sorumluluğa
ve işbirliğine dayalı hizmet anlayışı, anakentsel federasyon modelinin başarısının
bir kanıtıdır. 

Ulaşım Kurulu: Anakentte ulaşım planlaması, finansmanı yatırımları ve iş-
letilmesi yalnız yerel federasyonun değil, aynı zamanda Eyalet ve federal yönetim-
lerin de doğrudan katıldığı bir hizmet alanıdır. Anayollar ve caddelerin yapım ve bakı-
mı ile trafik ışıklan Anakentin görevidir. Ayrıca Toplu Taşımacılık Kurulu üyelerini
de Anakent atar.

Ulaşım Kurulu yapım ve bakımla ilgili görevlerini bağlı eylemci birim eliyle
yürütür. Ancak demiryolları dışında kalan toplu taşınla ilgili her tür kamu araçlarının
işletilmesi Anakentçe atanan beş kişilik ayrı bir kurula (The Toronto Transit Com-
mission) ait bir görevdir.

Toplu Taşın Kurulu, günümüzde 244 mil karelik (yaklaşık 725 km2) alanda,
bin kmjik yol ağında günde ortalama, 1,2 milyon kişi taşıyan otobüs, tramvay ve
metro gibi taşıma araçlarının yönetiminden sorumludur (MTPD, 1975:28).

Anakent Planlama Kurulu; Anakent ile birlikte, tüm bölge için anaplanlar
yapmak göreviyle kurulan Kurul, 1975 yılında doğrudan Yürütme Kuruluna bağla-
narak yeniden düzenlenmiştir.

Anakent Planlama Kurulu nazım plan yapar. Alt yerel birimlerin planları ana
plana uymak zorundadır. Anaplan salt fiziksel imar planı değildir. Anakentteki en-
düstriyel, nüfus, iş ve hizmet dağılımları ile ilgili hedefleri ve stratejileri belirleyen
bir kalkınma planı niteliğindedir. Anaplanın yürürlüğe girebilmesi için Anakent Mec-
lisine ek olarak Eyaletçe de onaylanması gerekir.

Aslında planlama, kimi hizmet türlerinde olduğu gibi, hem Eyalet hem de
federal yönetimlerin doğrudan katıldıkları bir alandır. Sözgelişi, plan ve uygulanması
ile ilgili kurallar onayı ile kesinlik kazanır. Aynca, genel toplumsal ekonomik gelişim
ve değişimle ilgili hedefler ve yönettiler Eyaletçe saptanmaktadır.

Sıkça yapılan eleştirilerden biri, özellikle son yıllarda, Eyaletin ve federal hükü-
metin, yerel özerkliği zedeleyici bir biçimde doğrudan planlama kararlan aldıkları
ve bunların yerel planların öngördüğü hedef ve stratejilerle çalıştığıdır (RCMT, 1975:
14-16).



özel Amaçlı örgütler

Toronto Anakent Yönetiminin doğrudan kurduğu ya da finansmanına katıl-
dığı özel amaçlı örgüt sayısı yirminin üstündedir (MTPD, 1975:33).

Ontario Eyalet yasaları yerel yönetimlere belirli hizmetleri daha iyi biçimde
sunabilmek ya da doğrudan halk katılımını sağlayabilmek için özel amaçlı örgütler
kurmak yetkisini vermektedir. Kanımızca güdülen amaç, seçimle gelen kişilerin siya-
sal çıkar ve etkilere açık olmalarının doğuracağı sakıncaları en aza indirgeyebilecek
uzman örgütler kurmaktır.

Buradaki incelememizde, yalnız doğrudan Anakent Meclisine bağlı polis örgü-
tü ile yönetsel olarak bağımsız olmakla birlikte, finansmanının büyük çoğunluğu Ana-
kentçe karşılanan eğitim örgütlenmesinden söz etmek istiyoruz. . ' . . . .

Anakent, Polis Kurulu (The Metropolitan Board of Commissioners of Poliçe):
Anakent polis örgütü, 13 yerel yönetim polis örgütlerinin birleştirilmesiyle 1957 yı-
lında kurulmuştur. Polis Meclise değil Anakent Polis Kuruluna karşı sorumludur.

Polisin anakentsel bir örgüte dönüşmesinin nedeni altyapı yatıranlarını çoğun-
lukla yerine getiren Anakentin doğrudan halka yönelik hizmetlere ağırlık vermesinin
başlamasıdır. (MTPD,1975:4).

Polis Kurulu beş kişiden oluşur. Anakent Yöneticisine ek olarak bir meclis
üyesi Anakent temsilcisidirler. İkisi yargıç, biri halktan olmak üzere üç kişi ise Eya-
letçe atanır.

Anakent Meclisinden oldukça bağımsız işlev yapan Polis Kurulu kolluk örgütünü
yönetir, her düzey polis görevlilerini doğrudan atar, bütçeyi hazıruyarak Meclise sunar.
Halkın polis örgütü ile yakınmalarını inceliyerek sonuçlandırmak ve Kurulun yetki-
sindedir.

Altı binden fazla görevli kullanan polis örgütünün başında ise Kurulun atadığı
uzman bir görevli vardır. 

Polis harcamaları sürekli artmaktadır. 1959'da 9 milyon Kanada doları tutan
polis harcamaları, 1969'da 45, 1973'de ise 80 milyona yükselmiştir. 1970 öncesine
kadar bütün polis harcamaları Anakentçe karşılanırken o yıldan sonra Eyalet nüfus
başına belirli bir miktarda (1975'de kişi basma 12 Kanada dolan) bağış yapmaktadır,
örneğin, 1973 polis bütçesi içinde Eyalet harcamaları %13,5 luk bir orana erişmiş-
tir (MTPD, 1975 a: 34,1975 b: 4 ve RCMT, 1975:23).

Bütçe açısından Anakente bağlı olmakla birlikte, polis Kurulu ve dolayısıyla
polis örgütü üzerinde etkili olan Eyalettir. Nedeni ise Meclis ile Polis Kurulu arasında
çıkacak anlaşmazlıkları kesin karara bağlamak yetkisinin Eyalette olmasıdır. Ayrıca
Eyaletin atadığı kişiler Kurulda çoğunluktadır.



Eğitim: Tokyo ve Londra'da Anakent Yönetimlerinin temel işlevlerinden olan
eğitim Toronto'da bağımsız, doğrudan hali tarafından seçilmiş yerel eğitim kurul-
larınca (The Local School Boards) yönetilir.

On yıllık temel öğretim layik (kamu) ve dinsel (Roman Katolik) olmak üzere
iki ayrı sisteme ayrılır. Her taşınmaz mal vergisi yükümlüsü kendi vergisinin bunlardan
hangisine verileceğini kararlaştırır. Dinsel eğitime yalnız temel eğitim düzeyinde yer
verilmektedir. Dinsel eğitimin yönetimi ayrıdır. Buna karşılık kamu Öğretim kurum-
larının (temel ve orta düzey) yönetimi altı yerel eğitim kurulunca yapılır.

Tüm Anakentte dengeyi ve bir örnekliği sağlamak üzere, altı yerel kurul temsil-
cilerinden oluşan Anakent Eğitim Kurulu vardır. 1954 yılında kurulmuş bulunan
bu Kurul yeni okullar yapımından ve okul harcamalarının dengeli olmasını sağlamak-
tan sorumludur. Eyaletin ve Anakentin eğitim için ayırdığı fonlar bu Kurulca dağı-
tılır. Yerel eğitim kurulları, ayrıca taşınmaz vergisi oranlarına ekleme yaparak kaynak
da yaratırlar. Bu da eğitim harcamalarında dengesizliklere yol açmaktadır. Bu neden-
le Eyalet, 1971 yılında başlattığı bir uygulama ile, yerel eğitim kurulları harcamala-
rına tavan sınırlar koymaktadır (RCMT, 1975:25).

Toronto Anakent Yönetimi, bütün gelirlerinin en büyük bölümünü Anakent
Eğitim Kuruluna aktarmanın dışında, eğitimin planlanması, ders izlenceleri, denetim
gibi eğitim yönetimiyle ilgili konularda kesinlikle söz sahibi olmadığı gibi, .sorumlu
kurullarda temsil dahi edilmemektedir. Ancak, gerek eğitim hizmetinin başka yerel
hizmetlerle olan bağımlılığı, gerekse kaynak aktarımı eğitim kurulları ile Anakentin
sıkı işbirliğini zorunlu yapmaktadır.

Akçal Yapı ve İlişkiler

Anakent Yönetiminin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan gelmektedir:

1— Yönetim ve eğitim harcamaları için taşınmaz mallar vergisinden alman
pay (1972'de tüm gelirlerin %55"i),

2—Eyalet bağış ve yardımları (%29),
3—Toplu taşımacılık karşılıkları (%9),
4—Alt yönetimlere satılan su geliri (%1,3),
5-Vergi dışı başka gelirler (%4) (MTPD, 1975 b«) .

Görüldüğü gibi, en önemli gelir kaynağı taşınmazlar vergisidir. 1970 yılma
kadar taşınmaz değerleri Anakentçe saptanırken, o yıldan beri Eyaletçe doğrudan
saptanmaktadır. Ayrıca, taşınmaz vergisi toplama alt yerel yönetimlerindir. Anaken-
tin doğrudan vergi koyma ve toplama yetkisi yoktur.

İlişki şöyle işlemektedir: Anakent taşınmaz mallar vergisi ile karşılanacak
harcamalarını alt yerel yönetimler arasında paylaştırır. Alt yerel yönetimler, kendi-
leri için taşınmaz mallar vergisi oranlarını belirledikten sonra, bu oranlara Anakent
harcamalarından paylarına düşen miktarı karşılayacak düzeyde ekleme yaparak bile-
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şik bir oran (The mili rate) bulurlar. Bu bileşik orana göre vergiyi salarak toplar ve
Anakentin payını aktarırlar, örneğin, Toronto Kent Yönetiminin Anakente katılma
payı %40 olarak belirlenmiştir. Kent Yönetimi bunu kendi taşınmaz mallar vergisi
oranlarına yansıtmaktadır.

1973 yılında alt yerel yönetimlerin topladığı taşınmaz mallar vergisinin tümü-
nün %73,1'i Anakente aktarılmıştır. Anakent, bu %73 r Hn %46,5îni eğitim için,
%26,5'ini ise kendi harcamaları için ayırmıştır. Altı alt yerel birimin taşınmaz vergi-
sinden aldıkları pay ise %24'1'dir. Kalan %2J& ise yerel eğitim kurullarına aktarılmış-
tn- (RCMT, 1975: 10—11). Taşınmaz mallar vergisinden ayrılan % 4 6 £ , eğitim harca-
malarının ancak yansını oluşturmakta, diğer yan ise Eyaletçe karşılanmaktadır.

Taşınmaz mal değerlerinin piyasa koşullarına göre yükseltilmemesi bileşik
oranın sürekli yükselmesine neden olmaktadır. Buna karşın, bu kaynağın Anakent
gelirleri içindeki oranı düşmektedir. Aradaki fark, giderek artan tutarlarda, çoğu kez
koşullu olarak yapılan, Eyalet yardımları ile karşılanmaktadır. Eyalet başta eğitim
olmak üzere 90 tür konuda bağış yapmaktadır (MTPD, 1975: b: 8). Eyalet yardımla-
rının ise Anakentin serbestisini daralttığını belirtmek gerekir.

Toronto Anakenti için özlenen ABD'de olduğu gibi, tüketim vergisi koyabil-
mek yetkisi ile İskandinav ülkelerinde başlanan ve giderek yaygınlaşma eğilimi gös-
teren, ulusal gelir vergilerine yerel yönetimlerin paylar ekleyebilmesidir.

Değerlendirme

Yerel federasyon örneğinin temel özelliği, stratejik konularla ilgili bir üst dü-
zey yönetim kurarken, alt düzeyin varlığım ve özelliğini sürdürmesi ilkesidir. Toron-
to'da bu yapılmıştır.

Görevlerin düzeyler arasında paylaşımında daha çok pratik yararlar kullan-
mıştır. Ayrıca, siyasal çıkar çatışmalarım sınırlamak ve örgütsel etkinliği sağlamak
için, kolluk ve eğitimde olduğu gibi, özel amaçlı uzman örgütler yolu yeğlenmiştir.

Günümüze kadar olan gelişmeler üst düzeyin, yani Anakentin güçlenmesi yönün-
dedir.

Kanımızca, karşılaşılan iki temel sorun da Anakent Yönetiminin yetkisi dışın-
da kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki, sınırlar dışında oluşan hızlı kentleşmenin Ana-
kent için doğurduğu sonuçlardır. Çalışmamızda kapsanan Londra ve Tokyo Ana-
kent Yönetimlerinin de karşılaştığı ana sorun şudur: Bütün kentsel bölgenin organik
bir bütün olmasına karşılık, planlama, yönlendirme, denetim gibi yetkilerin parça-
lanmış olması. Bu durum, kuşkusuz ki, üst düzey yönetimleri çağırır niteliktedir.

İkincisi, artan hizmet gereksinme ve maliyetlerine karşılık öz kaynak gelirle-
rinin gerilerde kalmasıdır. Yeni vergiler ancak Eyalet veya federal meclisçe konabilir.
Eyalet ve federal hükümetler ise buna istekli görünmemektedirler. Bu nedenle Toron-
to'da da, özellikle Londra'da olduğu gibi, üst yönetimlerin yardım ve bağışlarına artan
oranlarda gereksinme duyulmaktadır.
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Toronto Anakent Yönetimi ile ilgili olarak söylenebilecek son bir özellik de
bu kuruluşun devingen niteliği, toplumsal ve ekonomik değişimlere göre yenilenmesi-
dir. Bu nedenledir ki eşgüdümsüz, kopuk eski yönetsel yapıya dönüş düşünülmediği
gibi, alt yerel birimlerin bütünüyle kaldırılarak Anakentin her tür hizmet için tek yöne-
tim olması fikri de geçerli olamamaktadır. Tüm anakent için merkezi planlama ve
kaynak dağıtımı gereği ile yerel demokrasi arasındaki dengeyi devingen bir biçimde
sağlayabildiği içindir ki Toronto yerel federasyonu çoğu çevrelerce başarılı anakent-
sel yönetsel model örneği olarak nitelenmektedir.
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M

MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ

Kavram ve önemi

Yerel yönetimler ülkelerdeki egemen sosyo-politik yapının aynlmaz parça-
sıdırlar ve ulusal siyasal rejimlerin özellik ve gelişimlerine göre biçim alırlar. Ulusal
rejimin demokratik, otoriter ya da totaliter olması yerel yönetimlerin özerkliklerini,
görev ve yetkilerini doğrudan etkiler.

Günümüzde ulusal planlamaya verilen öneme koşut olarak, kalkınmanın ülke
düzeyinde dengeli biçimde yayılabilmesi, hizmet sunumları ve yükümlülükler açısın-
dan bölgeler arasında denge sağlanabilmesi, kamu harcamalarının ulusal ekonomiyi
yönlendirici bir araç olarak kullanılması ve özellikle son yıllarda önemi daha da ar-
tan toplumsal refah ile ilgili önlemler ile çevre sorunları gibi etmenler merkez-yerel
ilişkilerini sürekli yoğunlaştırmaktadır. Bu yoğunlaşmada ulaşım ve iletişim araç-
larındaki gelişmeler sonucu uzaklık kavramındaki değişimin etkisini de belirtmek
gerekir. Ayrıca, hızlı kentleşmenin doğurduğu hizmet gereksinimi, artan maliyet öğe-
leri nedeniyle çoğu yerel yönetimlerin yönetsel, akçal ve teknik güçlerinin üzerine
çıkmış ve merkezi yönetimlerin artan oranlarda katılımına yol açmış bulunmakta-
dır.

Bütün bu gelişimler, son çözümlemede, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki
ilişkileri ve işbirliğini ön plana çıkarmış ve karmaşıklaştırmiştır.

Yerel yönetimlerin yönetsel ve akçal özerklikleri asıl ilke olmakla birlikte,
hemen hiç bir ülkede ideal, sınırsız bir özerklikten söz etmek olanaklı değildir. Aksi-



ne, yerel yönetimlerin merkezi yönetimlere göre, özellikle Batı ülkelerinde daha köklü •
gelenekleri olduğu görülmekle birlikte, egemen sosyo—politik yapıya bağımlı olarak
yoğunluğunun değişmesine karşın, hemen bütün ülkelerde yerel özerkliğin genellikle
sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. .

Tek kentten oluşan Singapur, Gibraltar ya da tek adadan oluşan Nauru,
Montserrat gibi ülkeler dışarda bırakılırsa, demokratik olup olmadığına bakılmadığı
takdirde, hemen bütün ülkelerde yerel yönetimlerin varolduğu görülmektedir.

Yerel yönetimler, ister merkezi yönetimlerin taşra uzantıları olarak, ister hal-
kın doğrudan ya da dolaylı katılımına olanak tanıyacak biçimde demokratik olarak
Örgütlenmiş bulunsunlar, ülkedeki kamu yönetiminin diğer düzeyleri ile sıkı bir etki-
leşim ve işbirliği içinde bulunmak zorundadırlar.

Yerel yönetimlerle diğer düzeylerin arasındaki ilişkiler değişik niteliklidir.
Kimi ilişkiler yasalar ve başka tür mevzuatla bilinçli ve biçimsel olarak ortaya konu-
lurken, kimi ilişkiler ise daha bilinçsiz, biçimsel olmayan süreçlerin ürünü olarak doğ-
maktadır.

Dilimizde karşılığı, eski dilde "ademi merkeziyet", yeni kullanımı ile "yerin-
den yönetim" olan "decentralization" Fransızca bir kavram olup, kimi görev ve yet-
kilerin genel yönetim hiyerarşisi dışındaki özerk, tüzel kişilikli fonksiyonel örgütlere-
(hizmet yerinden yönetim) veya yerel yönetimlere verilmesi anlamını taşır. Oysa,
dilimizdeki "yetki genişliği" ya da "yetki aktarımı" anlamına gelen "deconcentration"
ise kimi görev ve yetkilerin aynı hiyerarşi içindeki alt birimlere aktarılması anlamını
taşır.

Birleşmiş Milletlerin kullandığı anlamda "decentralization" (yerinden yöne-
tim) kavramı her iki anlamı da içermektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler "decon-
centration" (yetki genişliği) sözcüğünü aynı anlama gelecek biçimde korurken, karı-
şıklığı ortadan kaldırmak üzere, Fransızca "decentralization" karşılığı olarak "devolu-
tion" sözcüğünü önermektedir (United Nations, 1962: 8 8 - 6 9 ; Ailen, 1977 ve Inter-
national Encyclopedia of the Social Sciences, 1968:370).

Hemen belirtmek gerekir ki, her iki ilke de coğrafi ve fonksiyonel, genel ve
özel olarak kullanılabilir.

Birleşmiş Milletlerin kullandığı biçimde yerinden yönetimin (devolution)
temel niteliği özerkliktir. Yer bakımından yerinden yönetim (territorial devolution),
belirli bir coğrafi alanda, genel amaçlı, merkezi yönetimlerin hiyerarşisi dışında, özerk
yönetimler kurulması demektir. Yetki genişliği (deconcentration), iç—örgütsel (intra-
organizational) bir yetki ilişkisi iken, özerklik örgütlererası (interorganizational) güç
ilişkileri demeti olmaktadır (Sherwood, 1969:68).

Yerel yönetimlerin yetki aktarımı (deconcentration) ilkesine dayalı olarak,
merkezi yönetimlerin taşra birimleri biçiminde örgütlenmeleri durumunda, merkez—
yerel ilişkileri önemli sorunlar doğurmamaktadır. Sorunlar, aynı örgütsel hiyerarşi
içinde çözümlenebilir. Oysa, özerklik ilkesine göre yapılan yerel örgütlenmede (de-
volution) ise merkez—yerel ilişkileri karmaşıklaşmakta ve önem kazanmaktadır.
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Merkezi yönetim, ülkeyi bütün olarak gören, öncelikler belirleyerek kaynak
aktaran ve bu yolla ulusal hedeflere varmayı amaçlayan bir konuma sahiptir. Yerel
yönetimler ise özerk, yerel demokrasi ve insiyatifı asıl alan örgütlerdir.

Merkez — yerel ilişkileri denince ilk akla gelen vesayet denetimi olmak Udu.
İster meri t, ister hukuksallık amacı taşısın, vesayet denetimi üç biçimde belirmek-
tedir. (Erauw; 1978):

1— Genel vesayet denetimi (general tutelage): Vesayet makamı, kendi değer-
lendirmesine göre, yasalara ya da kamu yararına aykm gördüğü yerel kararlan boza-
bilir.

2— önleyici vesayet yetkisi (preventive tutelage): Yasalarda açıkça belirlenen
konularda, yerel kararların uygulamaya konulabilmesi için, vesayet makamından ön
izin alınması ya da kararların onaylanması gerekir.

3— Yerine geçme (constraintive tutelage): Oldukça seyrek kullanılan bu dene-
tim biçiminde vesayet makamları yerel yönetimlerin yasal görevlerini yapmaktan
sürekli kaçınmaları durumunda, görevleri doğrudan yerine getirirler.

Aslında vesayet denetimi merkez — yerel ilişkilerinin yalnız bir türüdür. Vesa-
yet ilişkilerinin görece sınırlı, kesin kurallara bağlandığı ülkelerde bile merkez — ye-
rel ilişkileri çeşitli nedenlerden ötürü sürekli yoğunlaşmaktadır.

Bu çalışmada kapsanan ilişkiler vesayeti de içermekle birlikte, daha genel
ve çok boyutludur.

Merkez-yerel etkileşimlerinin hem biçimsel, hem de biçimsel olmayan boyut-
ları ile incelenmesi kolay olmayan bir görevdir. Bu nedenle Humes ve Martin İn (1969:
177—178) yaptığı buzdağı benzetmesi yerindedir. Bu tür ilişkilerin görülebilenleri
buzdağmın su üstünde kalan küçük parçası gibidir. Asıl bilinmeyen su altındaki büyük,
karmaşık parçadır.

İzleyen alt bölümlerde değişik yerel yönetim sistemleri dörtlü olarak küme.
lendirildikten sonra merkez-yerel ilişkileri ilk üç kümeye giren ülke örneklerinde kı-
saca incelenecektir. Daha sonra son kümeyi oluşturan güçlü yerel yönetime dayalı,
tekçi devletlerden Hollanda, Belçika ve ingiltere örnekleri ayrıntılı olarak tartışılacak-
tır. Son olarak, varılan bulgulara dayanılarak merkez-yerel ilişkilerinin değerlendirmesi
yapılacaktır.

Yerel Yönetim Sistemleri

Dünyanın değişik ülkelerinde uygulanmakta olan yerel yönetim sistemleri
genel özellikleri asıl alınarak dört kümeye ayrılabilir (Encycloppdi» Britannipa, 1974-
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1— Yerel yönetimlere ağırlık veren çok anayasalı federal düzenlemeler,

2— Merkezi yönetimin vesayet denetimini asıl alan Bonapartist Fransız örneği
ve benzerleri,

3— Sosyalist ülkelerde görülen bütünleştirilmiş, merkezileştirilmiş yönetim

4— Yerel yönetime dayalı tekçi (unitary) ülke düzenlemeleri.

tikin ilk üç kümeye giren örneklere çok kısa olarak değinmek istiyoruz. Güç-
lü yerel yönetime dayalı tekçi ülke düzenlemeleri ise Hollanda, Belçika ve ingiltere
örnekleri asıl alınarak daha ayrıntılı biçimde incelenecektir.

Tartışmalara ışık tutması için yerel görevlerle ilgili iki ilkeyi açıklamak gere-
kte.

1—Genel yetki ilkesi (General ya da inherent competence): Buna göre yerel
yönetimler, yasalarla açıkça yasaklanmamış veya başka bir düzeye verilmemiş olmak
koşuluyla, her tür görevi üstlenebilirler. Burada asıl olan yerel yönetimlere hemşeh-
rilerinin yaşamları ile ilgili hemen her konuda hizmet yapabilmelerinin genel ilke olarak
tanınmış olmasıdır. Daha çok Kara Avrupasında uygulanan genel yetki ilkesi, bu ça-
lışmada ayrıntılı olarak kapsanan Belçika ve Hollanda'da geçerlidir.

2— Sınırlı ya da özel yetki ilkesi (ultra vires): Daha çok Anglo—Sakson yönet-
sel geleneğinin egemen olduğu ülkelerde uygulanan bu ilkeye göre, yerel yönetimler
ancak vasalann kendilerine verdiği görevlerle ilgili yetkileri kullanabilirler. Bir yerel
yönetimin herhangi bir hizmeti üstlenebilmesi için yasayla böyle bir görevin verilmiş
olması gerekir. Aksi takdirde yetkisiz bir işlev (ultra vires) yapılmış olur ki, hukuk-
sal olarak geçersizdir. Bu ilkeye örnek olarak İngiltere alınmıştır.

V Çok Anayasalı Federal Düzenlemeler

Amerika Birleşik Devletleri

Federal devletlerde, genel kural olarak, yerel yönetimler eyaletlerin yetki ala-
nındadırlar; eyaletler tarafından düzenlenerek denetim altında tutulurlar.

ABD'de eyalet yönetimlerine ait bakanlıklar ve örgütsel birimler bölgelerindeki
yerel yönetimler üzerinde geniş denetim olanaklarına sahiptirler.

Dillon Kuralı (Dillon's Rule) olarak adlandırılan kavrama göre yerel yönetim-
ler eyaletlerin ürünüdürler, örgütsel yapılan eyalet yasalarınca biçimlendirilir. Yerel
yönetimler ancak yasalarca açıkça belirtilmiş yetkilerle, açıkça belirtilmemiş olmakla
beraber, yasal görevlerini yerine getirebilmeleri için kaçınılmaz olan yetkileri kulla-
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nabilirler. Bu konularda çıkacak anlaşmazlıklarda son karar mahkemelerindir (Baker,
1971:45).

Ülkede 50 eyalet olması, yerel yönetimler açısından farklılaşmalara neden
olmaktadır. Yine de Amerikan yerel yönetimlerini "county", kent (municipality),
kasaba (township); okul (school district) ve özel amaçlı (special district) yönetimler
olmak üzere beşli olarak ayırmak olanaklıdır (Sayısal bilgiler, Çizelge 4'de verilmiş-
tir). Toplam 78 bin yerel yönetimin yaklaşık 40 bini özel amaçlı, 38 bini genel amaç-
lıdır. 

özellikle 1970lerde ülke sorunlarına daha etkin ve demokratik çözümler bul-
mak amacıyla eyaletler yerel yönetimleri hem biçimsel yetkiler hem de akçal açılardan
güçlendirme yoluna gitmişlerdir. Birlik kurabilme yetkisi vermek, satın almalarda
olduğu gibi, geleneksel olarak eyaletlere ait yetkileri yerel birimlere aktarmak ve gelir
bölüşümü (reveneu sharing) bunlar arasındadır (Şeyler, 1974).

19. yüzyıldan beri yerel yönetimlerin eyalet denetimini ortadan kaldırmak ve
tam özerkliğe (home rule) kavuşabilmek için yaptıkları çabalar sonuçsuz kalmakta-
dır. Buna karşılık belirli bir nüfusa erişmiş kentler özel kuruluş anayasalarına (home
rule charters) kavuşmuş olmakla birlikte, eyaletin etkin denetiminde fazla bir değiş-
me olmamıştır (Encyclopedia Britannica, 1974; 646).

Eyalet-yerel ilişkilerinin kaynağı çeşitlidir. Eyalet yasalarının büyük çoğun-
luğu doğrudan yerel yönetimleri ilgilendirmektedir. Ayrıca değişik eyalet örgütleri
yerel yönetimlerle birlikte çalışmakta, onlar üzerinde teknik v.b. açılardan etkili ol-
dukları gibi denetleme de yapmaktadırlar. Eyaletler, eğitim konusunda olduğu gibi,
standartlar koyabilmekte, içerik ve yöntemler belirleyebilmektedir. Aynca karayol-
ları yapımında olduğu gibi, federal, eyalet ve yerel yönetimler işbirliği içinde çalış-
maktadırlar.

En önemli ilişkiler ise akçal konularda ortaya çıkmaktadır. Eyaletler kimi vergileri
yerel yönetimlerle paylaştıkları gibi, kendi bütçelerinden yardım da yapmaktadırlar.
Ayrıca yerel bütçelerin onayı, harcamaların denetlenmesi, borçlanmalara izin verilme-
si gibi konularda eyaletler tam yetkilidir (Encyclopedia Britannica., 1974; 646). Eya-
let bütçe gelirlerinin %37'si koşulla ya da koşulsuz olarak yerel yönetimlere aktarıl-
maktadır (Şeyler 1974:165).

Yerel yönetimlerin toplam kamu harcamalan içindeki yerine baktığımızda
şöyle bir gelişim görmekteyiz: 1902 yılında toplam kamu harcamalarının %341i fede-
ral, %8'i eyalet payı iken, yerel harcamalar %58 ile en önemli bölümü oluşturmuştur
(Mosher ve Poland, 1964: 44). İzleyen yıllardaki gelişim federal hükümet lehinedir,
örneğin, 1948'de federal hükümet %62 ile en önemli yeri alırken, eyalet ve yerel yöne-
timlerin payı sırasıyla %13 ve %25 olmuştur.

Sonraki yıllarda ise daha dengeli bir dağılım görülmektedir, örneğin 1962'de
federal harcamaları %58'e inerken, eyalet ve yerel yönetim harcamalan sırasıyla %14
ve %28'e çıkmıştır (Mosher ve Poland, 1962: 44). 1974 yılında ise toplam 500 mil-
yar dolarlık kamu harcamalan içinde federal yönetim harcamalan ile eyalet ve yerel
yönetim harcamalan eşit düzeye erişmiştir (Rutledge, 1974:83) .
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Savunma harcamaları dışarda bırakılarak bir değerlendirme yapıldığında ise
büyük bölümü yerel yönetimlere ait olmak üzere eyalet ve yerel yönetimlerin yaptık-
ları harcamaların toplam kamu harcamalarının %80'ini ya da toplam ulusal gelirin
%15'ini oluşturduğunu görmekteyiz. (Savaş, 1977:17).

Burada değinilmesi gerekli önemli bir nokta da, kuramsal olarak, federal hükü-
metin yerel yönetimler üzerinde söz sahibi olmamasıdır. Oysa ki, gerek eyaletler ara-
cılığıyla, gerekse doğrudan yaptığı parasal aktarımlar yolu ile federal hükümet hem
eyaletleri hem de yörel yönetimleri kendi yöneltileri doğrultusunda yönlendirebilmek-
tedir, örneğin, 1975 yılında federal hükümetin eyaletlere ve yerel yönetimlere yapmayı
kararlaştırdığı yardım 52 milyar dolardır. Yerel yönetim gelirlerinin %35'i federal
ve eyalet yardımlarından oluşur (Rutledge, 1974:83).

Görüldüğü gibi, yerel yönetimler gerek akçal, gerekse yönetsel açılardan asıl
olarak eyalet, sınırlı olarak da federal yönetimle yoğun ilişkiler içindedir. Gelişimler,
özellikle akçal sorunlarla ilgii olarak, bu tür ilişkilerin daha da yoğunlaşacağını gös-
termektedir.

Federal Almanya

Batı Almanya 11 eyalete ve yaklaşık 2400 yerel yönetime ayrılmış bulunmak-
tadır, önceleri 23 bin dolayında bulunan yerel yönetimler kaynak kullanımı ve hizmet
sunumunda ussallığı sağlamak için azaltılmışlardır.

Genel kural olarak yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler her eyalete özgü bir
yetki olmakla birlikte Federal Anayasa (The Basic Law) bazı ilkeler belirlemiş bulun-
maktadır.

Bu ilkelere göre, yerel yönetimler yasalarca federal yönetime ya da eyalete
verilmemiş olmak koşuluyla her tür görevi üstlenebilir ve gerekli yetkileri kullana-
bilirler (genel yetki ilkesi). Aynca, en temel organ olan yerel meclislerin doğrudan
halk tarafından seçilmesi, yerel yönetim başkanlarının da ya halk ya da meclis tara-
fından seçilmesi gerekmektedir. Ek olarak, eyaletler federal yasalara uymak ve uygu-
lamak zorundadırlar (The Basic Law. Article 831. Anayasa kimi görevleri doğrudan
federal yönetime verirken, kimi görevlerde ise açıkça eyaleti yetkili saymıştır (Ar-
tide 74). Eyaletler, kendilerine açıkça bırakılmamış konularda, federal yasalara uy-
mak zorundadırlar.

Bu genel anayasal çerçeve içinde, yerel yönetimler eyaletlerin ürünüdürler
ve onlar tarafından denetlenirler. Ancak Batı Almanya'da kamu görevlerinin ve kamu
gelirlerinin üç düzey (yerel,eyalet, federal) arasında dağılımı hayli karmaşıktır.

Anayasaya göre, tüm ülkede sunulan hizmetlerde ve yükümlülüklerde eşitlik
sağlanması gerekir. Bu nedenledir ki, yerel yönetimler federal hükümetin, özellikle
bölgeler arasında dengeyi sağlamak amacıyla geliştirdiği yönelti ve izlencelerden,dolan-
lı da olsa, etkilenmektedirler.



Anayasanın 85. maddesi federal yasaların uygulanmasından doğan harcama-
ların yine federal hükümetçe karşılanmasını kural olarak koymuş bulunmaktadır,
özellikle 1973lerden beri üstlenilmiş bulunan ekonomik kalkınmayı hızlandırma
izlenceleri ve yaygın altyapı yatırımları, federal bütçeden eyalet ve yerel yönetimle-
re yapılan yardımları hayli genişletmiştir (Seüer, 1978). Bu tür aktarımların ise, son
çözümlemede, yerel yönetimleri ulusal politikalar doğrultusunda yönlendirdiği, akçal
ve yönetsel bağımlılıklarını artırdığı açıktır. : _

Yerel harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki payı ve yerel gelirler
içinde bağımlı kaynaklann oram bir ülkede yerel yönetimlerin önemini ortaya koyan
göstergeler olarak düşünülebilir. Bu açıdan baktığımızda, Federal Almanya'da 1977
yılındaki toplam kamu harcamalarının 448 milyar mark olduğunu görmekteyiz. Bu
toplamın 172 milyarı federal, 164 milyarı eyalet, 112 milyarı (%25) ise yerel yönetim
harcamalarıdır (Şefler, 1978).

Gelirler açısmdan durum incelendiğinde ise şu görülmektedir. Her üç düzeyin
kendine özgü vergileri vardır, örneğin, gümrük vergileri ile dolaylı vergiler federal hükü-
metin, servet, motorlu taşıtlar ve veraset intikal vergileri eyaletlerin, taşınma mal-
lan üe ticaret vergileri ise yerel yönetimlerindir. Kimi vergiler ise paylaştırılmıştır,
örneğin, gelir vergisi (federal %43, eyalet %43, yerel yönetimler %14), kurumlar ver-
gisi (federal %50, eyalet %50), katma değer vergisi (%5 Ortak Pazar payı çıktıktan
sonra, federal %68,25, eyaletler %31,75), aynca yerel yönetimlerce toplanan ticaret
vergileri (federal %20, eyalet %20, yerel yönetimler %60) böyledir (Der Fınanzminis-
ter, 1976).

Federal Almanya'da her tür vergi gelirleri yerel harcamaların ancak 1/3 ünü
karşılayabilmektedir. 1/3 ise hizmet karşılıkları, kira gibi gelirlerden sağlanmaktadır.
Geriye kalan %35'lik bölümün ise %30*u (koşullu %19, koşulsuz %11) yardımlar ile
%5'i kredilerden oluşmaktadır.

Şurası hemen belirtilmelidir ki, hizmetlerde olduğu gibi yükümlülüklerde de
bölgeler arasında denge sağlamak amacıyla, yerel yönetimlerin vergiler üzerindeki
yetkileri bir dereceye kadar sınırlandırılmıştır, örneğin, yerel yönetimlerin ulusal
gelir vergisinden paylarına düşen %141ük oran üzerinde söz haklan olmadığı gibi,
taşınmaz malların vergiye asıl olan değerleri de yine ulusal yönetimce belirlenmek-
tedir. Buna karşılık, yerel yönetimler taşınmaz mallar vergisi üe ticaret vergileri oran-
larını bağımsızca saptayabilmektedirler.

. Bonapartist Vesayet örneği

Fnnsa

Yerel yönetimlerin ikincil planda kaldıktan ve merkezi yönetimin yoğun vesa-
yet denetimi altında tutulduğu Fransız yerel yönetim modelinin kökeni çok eskilere
gitmekle birlikte, bugün bile ana çizgileriyle varlığını sürdüren düzenleme Fransız Dev-



rimi ve onu izleyen Napolyon döneminde (Code Napoleon 1804) yapılmıştır. Bu ne-
denledir ki, Fransız yönetim modeline bu ad verilmiştir (Encvclopedia Britannica,
1974ı6îifi ve Fisei»1976j 3—4).

Otoriter rejimlerin daha çok önem verdikleri güvenlik ve birlik gibi amaçlar
için hayli yararlı bir model olan Bonapartist yönetsel sistem, Avrupa, Asya ve Latin
Amerika'daki birçok ülkece aynen benimsenmiş, ancak çağın gerektirdiği daha çok
toplumsal ve ekonomik içerikli hizmetler için yetersizliği görülerek, başta Fransa
olmak üzere çoğu uygulayıcı ülkelerde değiştirilmeye, yumuşatılmaya başlanmıştır.
Fransa'da kurulan bölge valilikleri ve kentsel birlikler (communautes urbaines) gibi
örgütler bu gereksiniminin ürünüdürler.

Fransa merkezi yönetim açısından 21 bölgeye, 96 ile (departement), 313 il-
çeye (sous—prefe"t) ayrılmış bulunmaktadır.

Her ilde hükümetçe atanmış ve ildeki bakanlık birimlerinin başında bulunan
bir vali vardır. Bakanlıkların iller yerine bölgesel olarak örgütlenmeleri karşısında,
1964 yılında bölge valilikleri oluşturularak merkezi yönetimin bütün taşra birimle-
rinin hemen hepsi bunlara bağlanmıştır.

Fransa'da iki düzeyli bir yerel yönetim sistemi vardır: V :-

1— Merkezi yönetim açısından oluşturulmuş 96 il aynı zamanda bir yerel
yönetimdir. Karar organı halkça seçilen il özel.yönetiminin, yürütme organı ise il vali-
sidir.

2— Ufak köylerden büyük kentlere kadar, değişik sosyo-ekonomik yapıda
yerleşim birimlerini içeren yerel yönetimler (38 bin communes), ikinci düzeyi oluş-
turur, ilginç olan, bütün bunların aynı yasal yapıya sahip olmalarıdır. Hepsi özerk,
kamu tüzel kişileri olup, aynı tür yetkilerle donatılmışlardır.

Ayrı bir yönetsel yapısı olan Paris'e ise önceki bölümlerde ayrıca değinilmiş-
t i r . 

Yerel yönetimler merkezi yönetimin yoğun vesayet denetimi altındadırlar.
Yerel meclislerin kararları, uygulanmaya konulmadan önce, belirli sürelerle vesayet
makamlfvınin (vali veya kaymakam) incelenmesinden geçmek zorundadır. Bütçe,
taşınmaz mal alım-satımı, borçlanmalar, yerel düzenleyici kurallar, görevli atanması
gibi önemli konularda valinin onayını almak gerekir. Vesayet yetkisi, yerel yönetim-
lerin yerine geçerek karar almaya kadar gidebilir (Encyclopedia Britannica 1974;

Yerel özerkliğin hayli sınırlandırıldığı Fransa'da, vesayet denetimi yetkisi yal-
n« yerel işlem ve kararlara özgü de değildir. Vesayet denetimi organları da kapsamak-
ta, belirli yasal koşullara bağımlı olarak, yerel yönetimlerin karar ve yürütme organ-
larının işlerine son vermeye kadar gidebilmektedir (Humes.ve Martin, 1969: 184,
531-535).



Harcamalar açısından da yerel yönetimler merkezi yönetimin denetimi altın-
dadır. Harcamalar her istenildiği zaman, Hazine ita Amiri (le Tresorier Payeur Gene-
ral) ve maliye müfettişleri (l'inspecteur des finances) tarafından incelenebilir. Aynca

olarak da Sayıştay (la Cour des Comptes) denetimine tabidir.

Bütün bunlara ek olarak, yerel yönetimler İçişleri Bakanlığının ve valilerin
koydukları yönetsel biçim ve usullere uymak zorundadırlar. Aynca merkezi yönetim,
yaptığı bağış ve yardımlar yoluyla da yerel yönetimleri kendi amaçlarına uygun biçim-
de yönlendirilebilmektedir (Humes ve Martin, 1969:534-535) .

İtalya

İtalyan yerel yönetim- sistemi de, O. Büyük Savaş sonrasındaki gelişmelere
karşın, Bonapartist vesayet modelinin özelliklerini genel olarak korumaktadır.

1948 Anayasası ile ülke yönetsel açıdan 20 bölgeye, 91 ile, 8 bin yerel yöne-
time ayrılmıştır. İl, Fransa'da olduğu gibi, hem merkezi yönetimin mülki kademesi
hem de yerel yönetimdir. Hükümetçe atanan vali ildeki merkezi birimlerin başıdır.
Ancak Fransa'dan değişik olarak vali, il özel yönetiminin yürütme organı değildir
(Humes ve Martin, 1969: 567-568) . İl özel yönetiminin seçilmiş bir meclisi ve mec-
lisin seçtiği yürütme kurulu ve ayrı bir başkanı vardır. İl özel yönetiminin merkezi
yönetimce, hukuksal ve teknik konularda danışmanlık yapmak üzere, »Mnmış bir
genel sekreteri varda*.

İtalya'da da yerel yönetimler merkezin yoğun denetimi altındadırlar. Bütün
kararlan yasalara uygunluk açısından valilerce denetlenir. Aynca bütçe, borçlanma-
lar, yatırımlar, kamulaştırmalar, işletme kurulması ile ilgili kararlar ise merit açısın-
dan da denetlenebilir.

Bütünleştirilmiş Sosyalist Yerel

Yönetim Modeli: Sovyetler Birliği

Günümüzde egemen olan yönetsel düzenleme 1917 Komünist Devrimi ile onun
ilkelerinden kaynaklanmış bulunmaktadır.

16 üye cumhuriyetten oluşan Sovyetler Birliği "nde 141 il (province), 3 2 7 4
district, 1.868 kentsel yönetim (urban municipalities), 4 0 1 7 4 kırsal yönetim (rural
municipalities) ve 3.325 köy yönetimi vardır (Humes ve Martin, 1969:628).

İlginç olan, bu yönetimlerin ikili özellikleri olmasıdır. Bunlar hem merkezi
hem de yerel yönetimdirler. Gerek alan, gerekse nüfus açısmdan aralarında büyük
farklılıklar bulunmasına karşılık, bütün bu yönetimlerin benzer örgütsel yapılan ve
yetkileri vardır. Uymak ve uygulamak zorunda olduktan yasalar çok çeşitlidir. Başta
ulusal Anayasa olmak üzere, cumhuriyetlerin anayasalan ve yasalan, hem ulusal ve



hem de cumhuriyetlerin bakanlar kurulu kararları ile Komünist Partisi kurultay karar-
lan yerel yönetimlerin uymakla yükümlü oldukları mevzuatı oluşturur. , .

Her düzey yönetimin en temel organa meclistir (Soviet of Working People*
Deputies). Meclis üyeleri, doğrudan halkça iki yıl için seçilir, üye sayısı yönetsel biri-
min genişliğine göre değişir. Ortalama olarak il meclislerinde 208, districtte 78, kent-
sel yönetimlerde 129 (küçük kentlerde 50 olan üye sayısı, büyük kentlerde 500'e ka-
dar çıkabilmektedir), kırsal yönetimlerde 55, köylerde ise 30'dur (Humes ye Martin,
1969:629).

Sovyetler Birliği yönetiminin "demokratik merkeziyetçilik" (democratic
centralism) olarak adlandırılan' bir düzenlemesi vardır. (Encyclopedia Britannica,.
1974; 652). Buna göre, bütün ülke hiyerarşik bir bağımlılık içinde cumhuriyetlere,
illere, districtlere, kentlere ve diğer yerleşim alanlarına ait yönetimlere bölünmüştür.
Hiyerarşinin tepesinde her Cumhuriyete ait meclis ve başkanlık vardır. Bir yönetimin
denetimi, hiyerarşik olarak üstte bulunan yönetimce yapılır, üst yönetim altın karar-
larım iptal edebilir. Bu düzenlemede her yönetim üst yönetimin buyruk ve yönerge-
lerine uymak zorundadır.

Sovyet modelinin başka bir ilginç yanı da şudur: Alt yönetime ait bir organ
ya da örgütsel birim, hem kendi meclisine, hem de üst yönetimin benzer işle yetkili
organ ya da birimine karşı sorumludur.

Cumhuriyetlerin başkentleri de dahil olmak üzere, yaklaşık 90 büyük kent
yönetimi doğrudan cumhuriyetlerin yönetimine karşı sorumludurlar. Buna karşılık,
öbür yönetimler district ve il yönetimlerinin denetimleri altındadır (Encyclopedia
Britann|ça, 1974:6521

Nüfusu 100 binin üstündeki kentlerde iki düzeyli bir yönetsel yapı oluşturu-
labilmektedir. Alt birimler (ward ya da rayon), üst düzeye benzer biçimde örgütlen-
mekte, daha yerel nitelikli, ikincil görevler üstlenmektedir.

Her yönetimin en temel organı meclis (sovyet) olmakla birlikte asıl etkin olan
başkanda- (presidiura).

Meclislerin doğrudan halkça seçilmesine karşılık, adaylık süreci ilginçtir ve
Komünist Partisinin yoğun denetimi altındadır. Adaylar, başta Komünist Partisinin
merkez ya da taşra örgütleri olmak üzere, örgütsel birlikler, sendikalar ve gençlik ku-
ruluşlarınca önerilir. Genellikle her boş üyelik için tek bir aday gösterilir (Humgs
ve Martin. 1969:194—197 ve Necyclopedia Britannica, 1974:6591.

Son çözümlemede, örgütsel bir pramit oluşturan yönetimlerin meclisleri yıl-
da 4—6 kez toplana. Yerel bütçeleri, planlan ve harcamalan onaylar, alt kurullan ve
organları seçer. Kalabalık üye sayılan, sınırlı toplantı olanaktan nedeniyle meclisler
fazla etkin değillerdir. Oluşturdukları sürekli uzman kurullar aracılığıyla bu eksikliği
gidermeye çalışırlar. Uzman kurullarda ilgili yurttaşlar da (activists) görev alarak ey-
lemci birimleri denetledikleri gibi, halktan gelecek istek ve yakınmaları meclislere ak-
tarırlar. Sayılan 2,5 milyon olan aktivistler aracılığıyla halkın doğrudan ve etkin bi-
çimde yönetime katılması sağlanmış olmaktadır.
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Bir yanda koyu bir hiyerarşiye bağlanmış yönetsel sistem, öbür yanda bal-
kın doğrudan katılımına olanak veren süreçler Sovyet yönetsel modelinin, kanımızca,
en başat özelliğidir.

Yönetimlerin yürütme organı meclisçe kendi üyeleri arasından seçilmektedir.
Yürütme kurulunda başkan, yardımcıları, yazman ve 3—15 arasında değişen sayıda
üye bulunur. Yalnız başkan, yardımcıları ve yazman ücret alır.

Başkanlık (presidium), bir bakıma, asıl yürütme organıdır. Planlama, örgüt-
sel yapının oluşturulması, denetimi, halk dileklerinin incelenmesi başkanlığın görev
TC yetkileridir.

Yürütme kurulunun en önemli görevi, üst düzey yönetimlerin buyruklarının
yerine getirilmesini denetlemektir. Aynca, aktivistlerin de katıldığı kurullardan gelen
öneri ve görüşleri değerlendirmek görevleri arasındadır.

Anılan yönetimler, kuramsal olarak, sınırsız görevler yüklenmiştir. Batıdaki
yerel hizmetlere ek olarak, Sovyet yönetimleri parekende dağıtım, endüstriyel girişim
ve yatırımlar, değişik nitelikli işletmeler gibi yaşamın her boyutuyla ilgili toplumsal
ve ekonomik görevler üstlenmişlerdir. Yapı endüstrisi tümüyle ellerinde olduğu gibi,
smırlan içindeki bütün topraklar mülkiyetleri altındadır ve kullanımları konusunda
geniş yetkileri vardır. Doğrudan kendilerine bağb olmayan sanayi kuruluşlarını bile
güvenlik, sağlık ve ulusal yöneltilen uygunluk açısından denetleyebilmektedirler.

Kuşkusuz ki, bu denli geniş yetkilerini kullanırken yerel yönetimler bağımsız
değillerdir. Hem üst düzey yönetimlerin hiyerarşik, hem de Komünist Partisinin si-
yasal denetimi altındadırlar.

Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payı oldukça dü-
şüktür. Sınırlan içindeki, kendi ya da başka kuruluşların çiftliklerinin tanm gelirlerin-
den ve taşınmaz mallardan aldığı Vergilerle kira gelirleri öz kaynaklanın oluşturur.
öz kaynak gelirlerinin payı %5—20 arasındadır. Asıl önemli kaynak üst yönetimlerin
yaptığı yardım ve bağışlardır (Humes ve Martin, 1969:630—631).

Genel kural olarak, alt yönetimlerin merit ve hukuksallık denetimi üst düzeyce
yapılır. Anlaşmazlık durumunda hiyerarşik basamaklar izlenerek, ilgili cumhuriyet yö-
netimine kadar gidilebilmektedir.

Harcamalar da ilkin yerel denetçilere* incelenmekte, ancak asıl yetki cum-
huriyetin maliye bakanlığında bulunmaktadır.

Buraya kadar ilk üç küme incelenmiş bulunmaktadır.

İzleyen alt bölümlerde güçlü — bağımlı yerel yönetim sistemleri Hollanda,
Belçika ve İngiltere asıl alınarak daha ayrıntılı biçimde tartışılmaktadır.

73



Güçlü-Bağımlı Yerel Yönetimler:
Hollanda örneği

Hollanda yaklaşık 36.000 kn>2 toprağı olan, 14 milyon nüfuslu bir krallık-
tır, ülkenin kamu yönetimi açısından en belirgin özelliği yerel yönetime dayalı tek-
çi (unitary) bir devlet olmasıdır. Hollanda da 11 il (province), 832 yerel yönetim
(municipality) ve 600 çevresinde özel "polder"1 yönetimi vardır.

Bu alt bölümde, il yönetimlerinin özelliklerini kısaca ortaya koyduktan sonra,
asıl olarak yerel yönetimleri ve bunların il ve merkezi yönetimle ilişkilerini inceleyece-

' * * • . : - . . • • ; ' . - • - • - . - • - • - . - • • : • •

Genel yetki ilkesinin geçerli olduğu bu Ülkede iller ve yerel yönetimler özerk
kuruluşlar olup sınırsız denebilecek sayıda görevler üstlenebilirler (Anayasa, madde
143vel53L

İl yönetimlerine kısaca değinmek gerekirse, nüfus ve alan açısından büyük
farklılıklar gösteren illerin organları, il meclisi, ("Provinciale Staten" — The Provin-
cial Council), yürütme kurulu ("Gedeputeerde Staten"— The Provincial Executive)
ve yönetmenden ("Commissaris der Koningin"— The Queen's Commissioner) oluş-
maktadır.

ti, Bonapartist sistemdeki illerden ayn olarak, merkezi yönetime ait bakan-
lıkların taşra birimlerinin eşgüdümünü sağlayan bir düzey değildir. Tersine, özerk,
kendine özgü görev ve yetkileri olan, orta düzey bir yerinden yönetim kuruluşudur.

Harcamalar açısından bakılınca illerin, merkezi ve yerel yönetimlere göre ol-
dukça önemsiz oldukları sanüabilir. Çünkü, illerin toplam harcamalarının ulusal ge-
lire oranı sadece %1'dir (Gouldwaard, 1977: 4). Oysa, gerek düzenleyici, eşgüdüm
sağlayıcı işlevleri, gerekse yerel yönetimler üzerindeki yoğun vesayet denetimi yet-
kileri ile iller oldukça güçlü kuruluşlardır. Ayrıca aşın kentleşme sonucu, sorunların
bölgesel nitelikler kazanmasına koşut olarak da düzenleyici işlevleri artmaktadır. Çev-
re korunması, planlama, bölgesel nitelikli işletmeler kurmak bunlar arasındadır, ör-
neğin, su arıtılması, depolanması ve yerel yönetimlere satılması illerin kurduğu su
örgütleri (water boards) eliyle yapılmaktadır. Ayrıca, bölgesel yerel yönetim birlik-
leri kurmak yerine, illerin sayısını çoğaltarak, bölgesel nitelikli yatırım ve hizmetleri
iller aracılığıyla gerçekleştirmek de düşünülmektedir (Franssen, 1978).

(1) Hollanda bir bölümü denizden elde edilmiş (Ülkenin %27-sl), nüfusunun %601 deniz düzeyi-
nin altında yalayan, en yüksek noktası sadece 320 m. olan düz bir ülkedir. Bu nedenle taşkın-
lar, barajlar, su setleri, kanallar ve su kirliliği gibi konular bu ülke İçin büyük Önem taşır. "Pol-
der" yönetimleri, bu İslerle uğraşmak azere, Anayasalın 206. maddesi uyarınca II yönetim-
lerince kurulur ve denetlenirler.
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Hollanda'da illerin de yerel yönetimler olduğu, ABD ya da İngiltere'deki
"county" yönetimlerine benzediği hem kamu görevlileri, hem de bilimsel çevrelerce
savunulmaktadır. Aslında yasal yapılan açısından bakıldığında böyle bir izlenim
edinebilmektedir. Ancak, illerin alt yerel yönetimler üzerinde yoğun denetim yet-
kileri vardır ki bu açılardan "county'lerden ayrılmaktadır. Ayrıca ilgili yazın da (ör-
neğin, Council of Europe, The Committee on Co— Operation in Municipal and Regi-
onal Matters yayınlan ve Humes ve Martin, 1969) Hollanda yerel yönetim sistemini
tek düzeyli olarak nitelemektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada yalnız "municipalities"
(Gemeenten) yerel yönetimler olarak alınmıştır.

tilerin gelirlerinin hemen hemen tümü ulusal bütçeden yapılan aktarımlardan
oluşmaktadır. Ulusal vergi gelirlerinin yaklaşık %11 iller fonu için ayrılmaktadır. Ay-
rıca il yollarının yapım ve onarımında olduğu gibi, oldukça sınırlı hizmet alanlarında,
iller özel amaçlı yardımlar da alabilmektedir, öz kaynak gelirleri olan vergiler ve hiz-
met karşılıkları ise il bütçelerinde çok düşük bir yer tutmaktadır (Tuch, 1978 ve
Geertsema, 1978).

İl meclisi, doğrudan halkça, nisbi temsil sistemine göre, dört yıl için, nüfusa
bağlı olarak 39 ile 83 arasında seçilen üyelerden oluşur. Meclis, Anayasa ve yasalar
içinde kalmak koşuluyla, kendi örgütünü olduğu gibi, yerel yönetimleri de bağlayıcı
kurallar koyabilir.

ti Yürütme Kurulu, meclisçe kendi üyeleri arasından, dört yıl için, ücretli ve
tüm gün görevli olarak seçilen altı üye ile il yönetmeninden oluşur. İlin günlük işlerini
yürütür, meclis kararlannm uygulanmasını sağlar. Ayrıca, merkezi yönetim kararlan-
nın uygulanmasını denetler. Konumuz açısından il yürütme kurulunun en önemli
yetkisi, yerel yönetimler üzerinde yaptığı vesayet denetimidir.

İl yönetmeni doğrudan Kraliçece süresiz olarak atanır ve aylığını ulusal büt-
çeden alır. Görevleri değişiktir:
1) Oy hakkı olmamasına karşılık, il meclisinin başkanıdır, 2) Yürütme Kurulunun baş-
kanıdır, oy hakkı vardır, eşitlik halinde oyu karan oluşturur, 3) Ulusal hükümetin
ajanıdır. Bu nedenle hem ilin, hem de yerel yönetimlerin ulusal yasalara ve yönel-
tilere aylan düşen kararlannm uygulanmasını belirli sürelerle durdurabilir, 4) Tüm
ildeki güvenlik sorumlusudur, 5) Ulusal hükümete danışmanlık yapar, örneğin, ü için-
deki yerel yönetimlerin yönetici adaylarını önerir (Franssen, 1975 ve Biza Informa-
tie, 1978:8-10).

Yerel Yönetimlerin Temel Özellikleri

1814 Anayasasının Öngördüğü ilkeler doğrultusunda, 1851 yılında çıkardan
Yerel Yönetimler Yasası (The Municipalities Act) aradan geçen bunca yıl süresince
uğradığı değişikliklere karşın, temel yasa olma özelliğini korumaktadır. -

Güçlü bir yerel yönetim, aynı zamanda güçlü bir merkezi yönetim (van Reijen,
1978) sistemi olan Hollanda'da, merkezi yönetim harcamaları (il ve yerel yönetimlere
yapılan aktarımlar dışmda) ulusal gelirin %18,7'sini oluştururken, yerel yönetim harca-
malan %16,5 lik bir oranla ona çok yaklaşmış bulunmaktadır (Gouldward, 1977:
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4). Gerçekten, harcamalar açısmdan yerel yönetimler güçlü kuruluşlardır. 1978 veri-
lerine göre, yerel yönetimlerin cari harcamalar için 28,8, yatırım harcamaları için
10,8 olmak üzere toplam olarak 40 milyar Hollanda florinine yakm harcama yapacak-
ları tahmin edilmiştir (Çizelge 6).

Hollanda'da bütün yerel yönetimler aynı yasal, dolayısıyla aynı örgütsel yapıya
sahiptir. Büyük kentlerle küçük yerel birimler arasında önemli bir farklılık söz konusu
değildir. Yasal açıdan ayrıntı sayılabilecek iki farklılık vardır Bunlardan ilki yerel
meclislerin üye sayılan ile ilgilidir. Nüfusu 3 binden az olan yerel yönetimlerde mec-
lisler ancak 7 üyeli olabilirken, bu sayı nüfusu 200 binden yukarı olan kentlerde 45'e
kadar çıkarabilmektedir. İkinci fark ise taşınmaz mal alım ve kullanımı ile ilgilidir.
Nüfusu 100 binin üzerinde olan kentlerin taşınmaz alım, satım ve ipoteği gibi konu-
larda verdikleri kararları kesindir; il yönetiminin onayı gerekmemektedir. Ancak yerel
yönetimler arasında toplumsal ve ekonomik devingenlik ile harcamalar açısmdan büyük
farklılıklar vardır, örneğin, üç yerel yönetimin nüfusu 400 binin üzerinde iken, 22
yerel yönetimin nüfusu binden azdır (Çizelge 5). -

Yerel Yönetimler Yasasının çıkarıldığı 1851 yılında 1209 olan yerel yönetim
sayısı, ülkenin tarım toplumundan ileri düzey endüstriyel ve kentsel bir topluma dö-
nüşümüne koşut olarak sürekli azalmıştır. Nitekim 1900 yıllarında bu sayı 1,121 'e,
1940'da 1054'e, 1969'da 934'e ve 1975'de ise 832'ye düşmüş bulunmaktadır. İlgili
görevliler ve Yerel Yönetimler Derneği temsilcilerinden öğrendiğimize göre ise, bü-
yüklüğün yönetsel etkenliği artırıcı bir sonuç doğuracağına olan inanç dolayısıyla,
nüfusu 10 binden az olan birimlerin kaldırılarak, tüm ülkedeki yerel yönetimleri 500'e
indirmek yönünde güçlü eğilimler vardır.

Şurası hemen belirtilmelidir ki, 1848 yılında Anayasada yapılan bir değişik-
likle yerel yönetimler ülkedeki yönetsel bütünlüğün bir bölümü biçimine getirilmiş-
lerdir. Gerek görev ve yetkileri ile örgütsel yapılan, gerekse coğrafî alanlarında yapıla-
cak değişikliklerin yasa ile olması anayasal bir kuraldır. Bu nedenle yerel yönetim-
lerin birleştirilmesi, kaldırılması, sayılarının çoğaltılması gibi işlemler yönetsel karar-
larla değil, yasalarla yapılabilmektedir.

'

Nüfus Kümeleri ve Yerel Yönetim Sayılan .

Nüfus Kümeleri Yerel Yönetim Sayısı

5.000 den az

5.000-10.000 '
10.000-50.000
50.000-100.000 ;

100.000 den yukan

:-

Kaynak: Hollanda İçişleri Bakanlığı.



Hollanda, Flevoland adı verilen denizden kazanılmış bölgenin bir bölümü dı-
şında, yerel yönetimlere ayrılmış bulunmaktadır. Eskiden "Zuyder Zee"denizi olan
bu bölgede önceden kurutulmuş ve yerleşime açılmış bölümlerde üç yerel yönetim
kurulmuştur, öbür bölümlerin kiralanması işlemi doğrudan merkezi yönetimce, di-
ğer işlevler ise illerce kurulan "polder" yönetimlerince yerine getirilmektedir.

Yerel Yönetsel Yapı

Yerel Meclis ("Gemeentrad"— The Municipal Council); Halkı temsil eden meclis
yönetimin en yüksek organıdır. 4 yıl için seçilen meclise üye olabilmek için 23, seç-
men olabilmek için ise 18 yaşında olmak gerekir. Nisbi temsile göre seçilen meclisin
üye sayısı, nüfusa göre 7—45 arasında değişir, üyelere oturum ödeneği dışında ödeme
yapılmaz.

Karar organı olan yerel meclisin, sınırlı olmakla birlikte, yasama yetkileri de
vardır. Ulusal yasalar ve il kurallarına aykm olmamak, niteliğine göre il ya da Krali-
çece onaylanmak koşuluyla:, ceza yaptırımları da içeren yasa niteliğinde (bylaws)
mevzuat yapabilir (Franssen, 1975 ve Biza Informatie, 1976:10—11).

Bütün görevlilerin atanması yerel meclisçe yapılır. Bütçe gelir ve harcamnla-
nmn onayı, borçlanmalar, ücret ve îayhklar,, planlar, taşınmaz alım, satan ve kulla-
nım gibi örgütsel kararlar ve yerel işletme tarifeleri meclisin yetkisindedir.

Yürütme Kurulu ("Burgemeester en Wethouders"— The College of Burgomas-
ter and Aid ermen): Yöneticiye ek olarak, meclisçe kendi üyeleri arasından, nüfusa
göre 2-9 arasında değişen sayıda, 4 yıl için seçilen üyelerden oluşur. Bu üyeler, mec-
lisçe dönem sonu beklenmeden görevden uzaklaştınlabilir. üyelere, il yürütme kuru-
lunca belirlenen ve Kraliçenin onayladığı tutarda aylık verilir. Büyük kentlerde yü-
rütme kurulu üyeliği tüm gün gerektiren bir görev olduğundan, üye aylıkları yüksek,
küçük yönetimlerde ise simgeseldir.

Yürütme Kurulu yerel meclisin kararlarını uygulayan, gündemi hazırlayan ve
meclise sunulacak konularda ön çalışmaları yapan bir organdır, örgütsel birimlerin
işleyişini yönlendirmek ve denetlemek görevleri arasındadır. Meclis kararlarına ek
olarak, ulusal yasalara ve il yönetimi kurallarına uyulmasını sağlamak zorundadır.

Genellikle yürütme kurulu üyeleri örgütsel birimleri kendi aralarında paylaşa-
rak işleyişini sağlamaktadır. Ancak meclise karşı toplu olarak sorumludurlar.

Yönetici ("Bourgemeester" — The Burgomaster): ti yöneticisinin önerisi üze-
rine, yerel meclisin görüşü, de alınarak, Kraliçece altı yıl için atanır. Kraliçenin belir-
lediği tutarda, yerel bütçeden aylık ve ödenek alır. Atamanın yenilenmesi sıkça baş-
vurulan bir uygulamadır. Yerel meclise başkanlık eder, ancak oy kullanamaz. Yürüt-
me kurulunun başkanıdır ve oy kullanabilir.

Kamu güvenliği, nüfusu 25 binden yukarı kentlerde yerel polisçe, aşağı kent-
lerde ise ulusal polisçe sağlanır. Yönetici yerel polisin hiyerarşik amiridir. Ulusal poli-
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sin Adliye Bakanlığına bağlılığına karşın, yerel polis üzerindeki vesayet yetkisini İç-
işleri Bakanlığı kullanır, örneğin, yerel polis müdürü İçişleri Bakanlığınca atanır. Yöne-
tici ulusal polisin hiyerarşik amiri değildir. Ancak kendisine bilgi verilmesi ve görüşü-
nün alınması zorunludur.

Olağanüstü durumlarda yönetici, derhal meclise ve ile sunulmak koşuluyla,
doğrudan zorlayıcı kararlar alabilir.

Yöneticinin en önemli görevi, kanımızca, hükümetin ajanı olmasından kaynak-
lanmaktadır. Yasalara ya da kamu yararına aykırı olduğuna inandığı meclis ve yürüt-
me kurulu kararlarını 30 gün süreyle durdurabilmesi bunun bir kanıtıdır. Böyle durum-
larda, kararların bozulmasını sağlamak için hükümete bilgi verir.

Yöneticinin ikili bir konumu vardır: Bir yandan yerel yönetimin yasalara ve
ulusal yararlara uygun işlev yapmasını sağlamak üzere denetim yaparken, öte yandan
yerel yararları il ve merkezi yönetimlere karşı savunur.

Yerel Yönetimlerarası İşbirliği

Genel yetki ilkesinin uygulandığı Hollanda'da yerel yönetimler çok değişik
alanlarda görevler üstlenmişlerdir. Kimi hizmetleri doğrudan, kimi hizmetleri ise kur-
dukları işletmeler eliyle yaparlar. İşletmeler yoluyla sunulan hizmetler, için gerekli
yatırım finansmanı ile cari giderlerin hizmet karşılıklarından sağlanması gerekir. Ula-
şım dışında, bu ilkeye tümüyle uyulur. Havagazı, elektrik, liman, hastane gibi alan-
larda uygulanan işletmelerden 1978 yılında sağlanması umulan kâr 100 milyon flo-
rindir (Çizelge 6). Yerel işletme kurulması ve kaldırılması kararlarının, tüm yatırım
programlarının olduğu gibi, işletme yatırımlarının da il yürütme kurulunca onayı
gerekir (Vereniging van Nederlandse Germeenten, 1978).

Hollanda gibi hayli kentleşmiş, alan olarak küçük bir ülkede doğal olarak,
yerel birlikler eliyle hizmetler sunulması yaygın bir uygulamadır. Birliklerle ilgili asıl
düzenleme özel bir yasa (The Joint Organization Act) ile 1950'de yapılmıştır. Yasa
yerel yönetimlerin kendi aralarında, illerle ve başka kamu örgütleri ve özel kuruluş-
larla yapacakları işbirliğinin biçim ve amaçlarını belirlemiştir. Birliklere katılma ge-
nellikle gönüllü ve yerel yönetime özgü bir karardır. Ancak:

1— özel hukuk alanına giren ve özel kişilerle işbirliğini gerektiren durumlarda
merkezi yönetimden öz izin alınması gerekir.

2— Kamu hukukuna giren birlikler konusunda yerel yönetim bağımsızca karar
alabilir. Yalnız, kurulacak birlik düzenleyici kurallar koyabilecek, vergi oranları sapta-
yabilecek ya da tarife yapacak yetkiler ile donatılacak ise, yerel yönetimin katılabil-
mesi için, il yürütme kurulunun onayı gerekir.

Büyük kentler dışında, gaz, elektrik, su, okul, hastane, havaalanı gibi hizmet-
ler için yerel yönetimlerin bölgesel birlikler kurdukları, bu yolla üretim ve sunum
yaptıkları görülmektedir.
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Merkez — Yerel Arası

Yönetsel İlişkiler

"Güçlü yerel, güçlü merkezi yönetim" ilkesinin somutlaşması, merkez-yerel
ilişkilerindedir. Yerel yönetimler gerek düzenleyici yetkileri, gerekse harcamalar bakı-
mından güçlü kuruluşlardır. Ancak, hem kaynaklar, hem de merkezin ajanı olan yöne-
ticiye ek olarak, her tür kararlarının bozulabilmesi, önemli kararlarının onay gerek-
tirmesi açısından, yerel yönetimler bağımlı kuruluşlardır; merkezin yoğun denetimi
altındadırlar.

Yerel yönetimlerin üzerindeki denetim, kararlan, görevlileri ve işlemleri kap-
samakta, genel, özel ve yerine geçme biçimlerinde kullanılabilmektedir. Denetimin
amacı salt hukuka uygunluğu değil, kamu yararını kollamayı da içermektedir. Gerçi
ilgili yasalar denetim yetkisinin içeriğini ve niteliğini belirlemektedir. Ancak, özel-
likle kamu yaran yoruma açık, tartışmalı bir kavramdır. Denetim yetkisi, konunun
niteliğine göre, ya il yürütme kurulunca ya da doğrudan ilgili bakanlıkça kullanılmak-
tadır. Yerel yönetim il yürütme kurulunun bozma, onay ya da izinden kaçınma karar-
larına karşı merkezi yönetime itiraz edebilir. Böyle durumlarda kesin karar Kraliçe-
nindir. Ancak, ister itiraz sonucu, ister doğrudan onay için gelmiş bulunsun, Kraliçe-
nin karan yerel kararın bozulması biçiminde ise, Danıştayın ("Raad van State" —
The Council of State) görüşünün alınması ve bozma kararının gerekçeleri ile birlikte
Resmi Gazetede yayınlanması gerekir (Biza. Informatie, 1978). Bu yolla merkezin
yetkisi sınırlanırken, yerel özerkliğin korunması amaçlanmıştır (Franssen, 1978).

ti yürütme kurulunun en temel işlevlerini yerel yönetimleri denetlemek oluş-
turur. Her ne kadar uygulamada denetim yetkisi yerel özerkliği sınırlamayacak bir
biçimde kullanılıyor ise de, bu durum yönetsel ilişkilerin niteliğini değiştirmez.

Yerel yönetimler hem ile, hem de merkezi yönetime karşı sorumludurlar. Büt-
çe, borçlanmalar, yatırım programlan ilce onaylanmak zorundadır. Taşınmaz alım
ve satımı ile ilgili kararlara daha önce değinmiştik. Yerel vergilerle ilgili her tür karar
merkezi yönetimce onaylanmadıkça uygulanamaz. Ceza hükümleri içeren düzenleyici
kurallar yine merkezi yönetimce onaylanmak zorundadır. En önemlisi, Kraliçe yasa-
lara, ulusal yararlara ve hatta yerel halkın yararına aykırı gördüğü her tür yerel karan
bozabilir.

Denetim yetkisini kullananların yerel özerkliği koruma konusunda özel bir
duyarlık gösterdiklerini belirtmek gerekir, örneğin, 1977 yılında Guelderland il yü-
rütme kuruluna gelen 21 bin yerel kararın, 24 'ü dışında tümü onaylanmıştır.1

(1) 20 Şubat — 10 Mart ve 10—20 Nisan 1978 günleri, Hollanda'da İlişki kurduğumuz üç düzeye
ait üst yöneticiler, merkez-yerel ilişkilerinin yerel özerkliği zedelemediğini, tersine güçlendir-
diğini savunmuşlardır. Şöyle k i , bu yolla merkezin yerel sorunlar hakkında bilgi sağladığı ve
duyarlığının arttığını belirtmişlerdir. Ulusal yönelt İlere uyumun sağlanabilmesi için ise mer-
kez denetiminin gereğini vurgulamışlardır.
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Merkez - Yerel Araş
Akçalı İlişkiler

. Kanımızca, merkez-yerel ilişkilerinin önemlileri ulusal vergilerin paylaşılmasın-
da görülmektedir. Bu nedenle tarihsel gelişime kısaca göz atmak yararlı olacaktır.

1814—1865 yıllan arasında temel yerel gelir, ticaret maddelerinden alınan
tüketim vergiâdir. Ancak ticaretin olumsuz olarak etkilenmesi, dengesizlik doğurması
ve ulusal ekonomi için sakıncalı oluşu nedeniyle, tüketim vergisini devlet kendi üs-
tüne almıştır. 1865—1929 yıllan arasında ise yerel yönetimlerin gelir vergisi koyduk-
larını görüyoruz. 8u uygulama ise daha büyük sakıncalar ve dengesizlikler doğurmuş-
tur. Yüksek gelirliler vergi oram düşük olan bölgelere kaymışlar, vergi tabanı zayıf-
layan yerel yönetimler ise harcamaları karşılayabilmek için oranlan daha da yükselt-
mişlerdir. Bu dönemde, kimi fakir bölgelerde vergilerin, zengin bölgelere göre, 13
kat daha ağır olduğu saptanabilmişler (van Reijen, 1978).

1929 yılında, bölgeler arasındaki dengesizliği önleyebilmek ve vergiyi ulusal
ekonomiyi yönlendirici bir araç olarak kullanabilmek amacıyla, vergi sisteminde kök-
lü bir değişiklik yapılmıştır. Taşınmaz mallar dışında kalan önemli vergilerin tümü
merkezüeştirilmiştir. Aynı yıl, biri iller, öbürü yerel yönetimler için olmak üzere iki
özel fon kurulmuştur. 1929 yılı, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ak-
çalı ilişkileri tümüyle tersine döndüren, yoğunlaştıran çağdaş dönemin başlangıcı ol-
muştur. Şöyle ki, 1929 yılı öncesinde öz kaynak gelirleri tüm yerel gelirler içinde

%93, ulusal bütçe aktarımları ise %7'dir. Oysa günümüzde ise bu oranlar sırasıyla %10
ve %90'dır (Çizelge 6). 1929'dan günümüze kadar geçen dönemde de oranlar aşağı
yukarı aynıdır (Geensink, 1978).

Yerel yönetimlerin gelirleri iki ana kümede toplanabilir:

1. öz Kaynak Gelirleri
 1- Yerel vergiler:

—Taşınmaz mallar vergisi 
 — Eğlence vergisi

 — Turist oturma vergisi 
 —îlân vergisi 

— Sos köpekleri vergisi

2- Yerel işletme kârlan 
3—Taşınmaz gelirleri 
4—Hizmet karşılıktan 

n. Bağımlı Gelirler

1— Yerel Yönetimler Fonundan yapılan genel amaçlı yardımlar: 1961 yılın-
da, özel bir yasa ile yapılan düzenlemeye göre, kimi ulusal vergilerden* sağlanan geli-

(1) Bunlar gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, tüketim vergileri, miras İntikal ver-
gisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi toplam 11 vergiden oluşmaktadır (Vermaulen, 1978).
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rin belirli bir oranı (1977'de %13, 25 ve 1978'de %13,68) Yerel Yönetimler Fonuna
aktarılarak, belirli ölçütlere göre yerel yönetimlere dağıtılır. 1978'de Fon için ulusal
vergilerden ayrılan miktar 10,5 milyar florindir ve yerel gelirlerin %35'ini oluşturur.
Fonun dağılış biçimi ilerde açıklanacaktır.

2— özel amaçlı yardımlar: Değişik yasalarda, kimi yerel hizmetlerin bütü-
nüyle ya da belirli bölümlerinin ulusal bütçeden karşılanması öngörülmüştür. Bu konu-
da verilebilecek önemli örnekler polis ve eğitim hizmetleridir.

Yerel polis olan kentlerde, polis sayısı ile ilgili standart ölçüler içişleri Bakan-
lığınca belirlenir. Konulan standartların gerektirdiği tutarda para Bakanlık bütçesine
konularak yılı içinde, aynı ölçütler çerçevesinde yerel yönetimlere dağıtılır. Araç,
gereç gibi yatırım harcamalarını ise yerel yönetimler karşılar. Görevli sayısı açısından
ulusal ölçütün üstünde olan yerel yönetimler aradaki farkı kendi bütçelerinden kapa-
tırlar.

Eğitim hizmeti de benzer durumdadır, ilköğretimle ilgili aktarımlar Yerel
Yönetim Fonu içindedir. Ancak anaokulları ile ortaöğretim giderlerinin büyük çoğun-
luğu, sınıf, öğretmen ve öğrenci sayılan gibi nesnel ölçütlere dayandırılmış yardımlar-
la karşılanır.

1978 yılında polis ve eğitim için ayrılan yardım ödenekleri, sırasıyla 1,5 ve
6,5 milyar florindir. 9 milyar sağlık ve toplumsal içerikli hizmetler, 1 milyar ise top-
lu taşunacüık yapan yerel işletmelerin açıklannı kapatmak ve yerel yönetimleri özen-
dirmek için verilmiştir. Böylece, 1978 yılında öngörülmüş olan özel amaçlı yardımlar
tutan 17,9 milyar florine erişmiş olmaktadır. Yerel gelirler içinde pay ise %55'dir.

3— Merkezi yönetimden ve kredi kurumlarından sağlanan borçlar: Borç-
lanmalar merkezin yoğun denetimi altındadır, örneğin, hükümet kısa süre borçlanma-
lar için tavan sınırlar koyabileceği gibi, ekonomik amaçlarla yerel yatırımları belirli
sürelerle yavaşlatabilir, bankalardan borç alınmasını sınırlandırabilir.

Ulusal bütçeden yapılan aktarımlar, genel ilke olarak, yerel cari giderleri kar-
şılamaya yöneliktir. Yerel yatınmlar genellikle borçlanmalarla gerçekleştirilir. Merke-
zi yönetim bağış yaparak ya da borç vererek yerel yatırımlara yardımcı olur. örneğin,
1976 yılında, büyük bölümü toplumsal konutlar için kullanılmak üzere, toplam 4,5
milyar florin borç vermiştir. Aynı yıl yerel yatınm giderleri ise toplam 10,6 milyar
florindir. 4 milyar Yerel Yönetimler Bankasından, 2 milyar ise taşınmaz satışlarından
sağlanmıştır. 1978'de de durum aynıdır (Çizelge 6).

Yerel Bütçe: Gelir ve harcama ^tekliflerimi içeren, cari ve yatınm olmak üzere
iki bölümden oluşan bütçe taslağı yürütme kurulunca meclise sunulur. Meclisçe kabul
edilen bütçenin yürürlüğe konulabilmesi için il yürütme kurulunca onaylanması ge-
rekir, ilin onayı çoğu kez biçimseldir. Maddeler arasında değişiklik yapmaya yetkili
olmadığından, ya toptan onaylar ya da reddeder. Red durumunda yerel yönetimin
merkezi yönetime itiraz hakkı vardır.

Kesin hesap da, denetçi raporu ile birlikte, onaylanmak için il yürütme kuru-
luna sunulmak zorundadır.
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Yerel Yönetimler Fonu

- Gerek yerel yönetim gelirleri içindeki önemli oranı (%35), gerekse dağıtım
kararlarına asıl olan ölçütlerin belirlenmesi sürecine, dolaylı da olsa, yerel yönetim-
lerin katılması nedeniyle, bu Fona kısaca değinmekte yarar görüyoruz. 

tikin 1929 yılında kurulan Fon ile ilgili son temel düzenleme 1961 yılında
yapılmıştır. Ulusal vergilerin, Parlamento tarafından belirlenen bir oranının aktarıl-
dığı Fonun yönetimi, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca ortaklaşa yapılmaktadır.
Fonun, asıl işlevi görüş sunmak olmasına karşın, uygulamada hayli etkin bir danış-
ma kurulu vardır. Kurul başkanı Yerel Yönetimler Derneği (Vereniging van Neder-
landse Gemeenten) tarafından önerilir, hükümetçe atanır. Başkandan ayn olarak 16
üye vardır. Bunlardan 9'u doğrudan Dernekçe seçilir. İçişleri ve Maliye Bakanlıkları-
nın ikişer, Yerel Yönetimler Bankasının bir, il yönetimlerinin ise iki temsilcisi var-
dır. Bu Kurulda oy hakkı yalnız Dernek temsilcilerinindir (van Reijen, 1978).

Danışma Kurulunun temel görevi, her yıl yerel akçalı konularla ilgili rapor
hazırlamak, Yerel Yönetimler Fonunun toplam miktarı ve dağıtımı için gerekli ilkeler
konusunda görüş sunmaktır. Bu görüşlerin ilgili Bakanlıklarca benimsenmemesi duru-
munda ise, çok güçlü bir baskı kümesi olan Yerel Yönetimler Derneği eylemlerini
Parlamento üzerinde yoğunlaştınr.

Fonun yerel yönetimlere dağıtımı oldukça nesnel ölçütlere bağlanmıştır:

1— Bütün yerel yönetimlere, sahip oldukları nüfus, nüfus yoğunluğu, toplam
alan ve imarlı alana göre ödeme yapılır.

2— Kimi yönetimlere, sorunlarına göre, özel ayırma yapılır, özel ayınm ne-
denleri arasında nüfus seyrekliği, tarihsel anıtlar, hızlı nüfus artışı, özel coğrafi durum,
yabancı ve göçmen sayısı, teknik eğitim, kentleri bölen doğal setler (akarsu gibi),
toplumsal-ekonomik yapı gibi değişik ağırlıkta, sonuçta bir matriks oluşturan 24
tür özel ölçüt kullanılmaktadır (Vermeulen, 1978).

Fondan yapılan aktarımların niteliği genel amaçlı oluşu ve dolayısıyla yerel
özerkliği zedelemeden hizmet gereksinmelerinin karşılanmasına daha çok olanak tanı-
masıdır.

Hollanda yerel yönetim sistemi açısından oldukça önemli başka iki kurum ise
Yerel Yönetimler Derneği ve Yerel Yönetimler Bankasıdır (Bank voor Nederlandse
Gemeenten). Bunlara da kısaca değinmek istiyoruz.

Yerel Yönetimler Demeği

Bütün yerel yönetimlerin üyesi bulunduğu Demek 1912 yılında kurulmuştur.
Bu çalışmada da ortaya konulmak istenildiği gibi, yoğun yönetsel ve akçalı denetim
altında olmalarına karşılık, yerel yönetimlerin hem gelirler açısından güçlenebilmele-.



rinde, hem de özerkliklerini koruyabilmelerinde bu örgütün epey yaran olduğu anla-
şılmaktadır. ,

Dernek, gerek ulusal organlardan, gerekse il yönetimlerinden gelebilecek, yerel
özerkliği kısıtlayıcı nitelikteki her tür tasan, mevzuat, buyruk ve kararlara yerel yöne-
timler adına karşı çıkmakta, merkez ve yerel yönetimler arasında uyumlu ilişkiler
kurulabilmesi için çaba harcamaktadır.

Merkezi yönetimin oluşturduğu inceleme kurullarında etkin olarak temsfl
edilmekte ve ayrıca yerel yönetimlerle ilgili yasa tgslaklan hakkında görüşü, gelenek-
sel olarak, parlementoca istenmektedir.

Baskı kümesi olmanın ötesinde Dernek, üyelerine kamu yönetiminin her boyu-
tuyla ilgili konularda teknik danışmanlık yaptığı gibi, kimi hizmetler de sunmaktadır:

1. Akçalı denetim ve danışmanlık: Yerel Yönetimler Yasasına göre harcamala-
rın usulüne göre yapılıp yapılmadığının her yıl uzman denetçiler tarafından incelen-
mesi ve raporların hem yerel meclis, hem de il yürütme kuruluna sunulması gerekmek-
tedir. Bu nedenle büyük kentler kendi uzman, bağımsız akçalı denetim birimlerini
kurmuşlarda-. Buna karşılık yerel yönetimlerin büyük çoğunluğu, akçalı denetim
işlerini belirli bir bedel karşılığı Derneğin Mali Denetim ve Danışmanlık Birimine
(Verifıcatiebureau) yaptırmaktadırlar. Bu amaçla Derneğin 11 ilde ve 820 yerel yöne-
timde taşra örgütü kurulmuş bulunmaktadır (van Well, 1978). Bütünüyle yerel yöne-
timlerden bağımsız işlev yapan bu birimler, yalnız harcamaların hukuksallığını denet-
lemekle kalmamakta, daha etken yöntemler geliştirerek önermektedirler.

2— örgütleme, görevli yönetimi, kayıt ve dokümantasyon hizmeti: Demek,
uzman bir birimi aracılığıyla, yerel yönetimlere, görevli alımı, yetiştirilmesi, kulla-
nımı ile ilgili konularda olduğu gibi, örgütsel yöntemler, teknikler, örgütsel gelişim,
işletmeler gibi konularda da danışmanlık yapar. Yerel yönetimlerin kayıt ve arşivle-
rini tutar.

3— Demeğin önemli bir hizmet alanı da satın almadır. Tüm yerel yönetim-
lerin araç ve gereçlerinde birörneklik sağlayarak, siparişleri tek elden yapar. Dolayı-
sıyla ucuzluk sağlar. Ayrıca her tür ofis veo arşiv malzemeleri, demirbaşlar, trafik ışık
ve levhaları gibi değişik araç ve gereçleri kendi depo ve mağazalarında satar.

4— Yayın da önemli bir hizmet alanıdır. Çok değişik alanlarda dergi, kitap
ve broşürler yayınlar.

Yerel Yönetimler Bankası

Bankanın kurulması ile ilgili çabalar, bu yüzyılın başlarında, özel girişimlerin
elinde bulunan elektrik, havagazı su gibi işletmelerin yerel yönetimlerce kamulaştırıl-
masına karar verilmesi ile başlar. Kredi pazarının sınırlılığı üzerine, özellikle Yerel
Yönetimler Derneğinin girişimleri ile Banka bir sınırlı (limited) ortaklık olarak 1914
yılında kurulmuş ve 1922 yılında akça! ve örgütsel yapısı yeniden düzenlenmiştir.

9 * ;••" • . . • •



Toplam 136 milyon florin olan anaparanın paylarının %50"si devletin, %50'si
740 yerel yönetimindir (Tüm yerel yönetim sayısı 832'dir).

1975 öncesine kadar, devletin %501ik payına karşılık, en önemli karar organı
olan Genel Kurulda yalnız 6 oyu vardı. Bütün öbür ortakların da, kimi aykırılıklar
dışında, aynı sayıda oylan vardı. Yönetim Kurulunun yapısı ise hayli ilginçtir. Toplam
12 üyesi olan yönetim kuruluna Yerel Yönetim Derneği iki, Maliye ve İçişleri Bakan-
lıkları da birer üye seçmekte idiler. Geri kalan 8 üyenin 4'ü Genel Kurulca, yerel yöne-
timlerin yönetici ve yürütme kurulu üyelerinden, öbür 4'ü ise bankacılık alanında siv-
rflmiş kişilerden seçilmekte idi. ^ ' .

Ancak 1977 Ortaklık Yasasının getirdiği "bir pay, bir o y " kuralına göre deği-
şiklik yapılarak devletin oy hakkı, Genel Kurulda yarıya yükseltilmiştir. Aynca yöne-
tim kuruluna, Derneğin ve Bakanlıkların üye seçmesi kaldırılmıştır. Yönetim Kurulu
doğrudan Genel Kurulca seçilmektedir (Griffioen, 1978).

Genel ilke olarak, yerel yönetimler yatıranlarını finanse etmek amacıyla iste-
dikleri banka, toplumsal güvenlik kurumu ve emeklilik fonları gibi kuruluşlardan borç
almak konusunda serbesttirler. Ancak hükümet gerekli görürse, Yerel Yönetimler Ban-
kasını bu konuda tek yetkili kuruluş yapabilir.

Yerel yönetimler, öbür kuruluşlar yerine sürekli olarak Yerel Yönetimler Ban-
kasını yeğlemektedirler. Nedenleri ise, çoğu yerel yönetimler tek başlarına, istedik-
leri koşullarda borç bulamayacak kadar küçüktürler. Banka ise değişik kaynaklardan,
değişik yöntemlerle, daha elverişli koşullu krediler sağlayarak, ufak bir faiz farkıy-
la yerel yönetimlere aktarabilmektedir.- 

Bütün yerel yönetimlerin Bankada hesaplan vardır. Ulusal bütçeden yerel yöne-
timlere yapılan her tür bağış, yardım ve krediler bu hesaplara aktarılır. Aynı biçimde,
yerel yönetimler de ulusal bütçeye olan borç taksitlerini bu bankaya yatırırlar.

Banka yerel yönetimlere yatırımlar için uzun, orta ve kısa süreli borçlarla,
cari giderler için avans verir.

Bankanın önemini göstermesi açısından şu bOgi ilginç olabilir: 1977 yılında
yerel yönetimlerin henüz ödenmemiş uzun süreli borçlan (toplumsal konutlar için
almanlar dışında) toplamı 17,4 milyar Amerikan dolandır. Bunun 14,1 milyan (%81)
Yerel Yönetimler Bankasınadır. Geriye kalan 3,3 milyar dolan (%19) ise yerel yöne-
timlerin çıkardıkları tahvillerin ödenmesi gereken borçlandır. Yerel yönetim tahvil-
lerinin alıcılan, genellikle, bankalar, emekli sandıklan ve sigorta kurumlandır. Yerel
yönetimlerin kısa süreli olarak aldıkları borçlar ise yılda ortalama 2 milyar Amerikan
dolan olmaktadır (Hoftijzer, 1978).

Bu rakamların Bankanın yerel yönetimler açısından taşıdığı önemi yeterince
ortaya koyduğu kanısındayız. Şurası da hemen eklenmelidir ki Banka, yalnız yerel
yönetimler için bankacılık hizmetleri yapmaktadır. Bu nedenle, örneğin Belçika'daki
benzerinden farklı olarak, özel biriktirimlerden yararlanamamaktadır. Bankanın kay-
nağı ise diğer bankalardan sağladığı borçlar ile çıkardığı tahvillerden elde ettiği gelir-
lerden oluşmaktadır.



Değerlendirme

Hollanda yerel yönetimleri sundukları hizmetlerin niteliği ve yaptıkları harca-
maların büyüklüğü açısından güçlü, kuruluşlardır. Bütün önemli kararların onayı gerek-
mekle birlikte, denetim yetkisinin yerel özerkliği zedelemiyecek bir duyarlıkta kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, gelirler açısından merkeze hayli bağlanılmış olduğu
açıktır. Cari bütçe gelirlerinin % 9 0 \ yatarım bütçe gelirlerinin ise %50'si ulusal büt-
çeden yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Nitekim yerel yönetimler öz kaynak gelir-
lerinin dengesizlikler doğuracağı endişesiyle artırılmasını sakıncalı görürken, merkez-
den yapılan aktarımların genel amaçlı olması için yoğun çaba harcamaktalar.

Orta düzey yönetimler olan illerin ilginç bir konumları var. üretken hizmet-
ler açısından hayli önemsiz olan iller, düzenleyici yetkiler açısından ise tersine çok
güçlüler; bölgesel eşgüdümü sağlama, yerel yönetimleri denetleme konusunda önem-
li işlevler yüklenmiş bulunmaktalar, ülkenin anakenöeşmesine koşut olarak da, son-
raki yıllarda doğrudan hizmetler konusunda da daha etkin görevler üstlenebilecekleri
anlaşılmaktadır. .

 Hollanda yönetsel örneğinin en ilginç yanlarından biri, güçlü merkez-güçlü
yerel yönetim, modelinin çelişkili olmadığını, birlikte, karşılıklı etkileşim süreçleri
içinde başarılı olabileceğini göstermesidir. Bir yandan köklü geleneği olan yerel özerk-
lik korunmaya çalışılırken, öte yandan tüm ülkede hizmet ve yükümlülüklerde denge
sağlanması gereği, özellikle nesnel ölçütlere dayandırılmış ilişkiler yoluyla bağdaştı-
rılmış görünmektedir, önemli bir özellik de ulusal organlar ile yerel yönetimlerarasın-
daki diyalogtur. Bu yolla yerel yönetimlere, karar süreçlerini, dolaylı da olsa, etki-
leme olanağı sağlanmış olmaktadır.

GüçE-Bağimlı Yerel Yönetimler:
Belçika örneği

On milyon nüfuslu bir ülke olan Belçika, yönetsel açıdan 9 ile ve 589 yerel
yönetime ayrılmıştır. Bugünkü yapıya temel olan düzenleme 1831 Anayasası ilkele-
rine göre yapılmıştır. 

Çoğu açıdan Hollanda yönetsel sistemine benzer özellikler taşıyan Belçika'-
da, yerel yönetim geleneği feodal çağa, yani 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu ne-
denle, 1831 Anayasasının koyduğu ilkeler, yerel yönetimlerin tarihsel olarak sahip
oldukları geniş özerkliği korur nitelikte olmuştur. Bu anlayışın bir göstergesi de yerel
yönetimlerin, yasalarca başka düzeye verilmemiş olmak koşuluyla, gerekli gördükleri
her konuda görev üstlenebilmeleri ve düzenleme yapabilmelidir (genel yetki).

Yerel yönetim sisteminin iyi anlaşılabilmesi için bunlar üzerinde yoğun vesa-
yet denetimi yapan illere, çok kısa da olsa, değinilmesi gerekmektedir. 



İller

Kamu tüzel kişisi olan ilin organları meclis (conseil provincial), yürütme kuru*
lu (deputation permanente du conseil provincial) ve yönetmendir.

Genel karar organı olan meclis doğrudan halk tarafından, nüfusu göre 50—90
arasında, dört yıl için seçilen üyelerden oluşur. Yetkileri, ilin görev alanına giren ko-
nularda düzenlemeler yapmak, bütçe ve kesin hesabı onaylamak, vergi ve tarifeleri
saptamaktır. Meclisin, kendi içinden seçtiği bir başkanı vardır.

Yürütme kurulu meclisçe seçilen altı üye ile yönetmenden oluşur. Meclis karar,
lannı yürütmek, meclisin toplantıda olmadığı ^manlar kararlar almak asıl görevleri-
dir. İl yürütme kurulunun konumuz açısından asıl önemli özelliği, yerel yönetimler
ü z e r i n d e k i v e s a y e t m a V a " ' i o l u ş u d u r . B u k o n u y a a ş a ğ ı d a d a h a a y r ı n t ı l ı o l a r a k d e ğ i -
n e c e ğ i z . 

İl yönetmeni doğrudan Kralca atanır. Hükümetin ajanı olarak ulusal yasa ve
kuralların uygulanmasını denetlemek, kamu güvenliğini sağlamak ve il içindeki yöne-
timlerin kararlarım denetlemek yönetmenin yetkisindedir. Yönetmen, ulusal yasa-
lara ya da kamu yararına aykırı gördüğü il meclisi ve yürütme kurulunun kararlarının
uygulanmasını durdurabilir. Böyle durumlarda kesin karar ilgili bakanakça verilir
(Boel, 1978 ve Humes ve Martin, 1969:513-615) .

Yerel Yönetimlerin Temel özellikleri

Belçika'da yerel yönetimler, Hollanda düzeyinde olmamakla birlikte, yaptık-
ları cari ve yatırım harcamaları açısından yine de çok güçlü kuruluşlardır, örneğin,
1968 yılında toplam ulusal gelirin %6,5'i oranındaki harcamaları, 1976 yılında %7,8'e
yükselmiştir. Cari harcamaları ulusal bütçenin %25'i kadardır. Yatırım harcamaları
ise toplam kamu yatırım harcamalarının %40'inı oluşturur (Loccufier, 1978 ve Baur-
geois, 1978).

Hizmetlerde verimliliği artırmak amacıyla yerel yönetimler sürekli olarak bir-
leştirilmektedir. Bu konuda en son yapılan 1976 reorganizasyonu ile yerel yönetim
sayısı 2359'dan 589'a indirilmiştir. Ancak yerel birimler arasındaki nüfus ve alan fark-
lılıkları sürmektedir. En büyüğünün nüfusu 220 bin olan yerel yönetimler arasında,
nüfusu 1000 nin altında olanlar da vardır. - 

Başkent Brüksel'de iki düzeyli bir yerel yapı vardır. 19 alt yerel birim, öbür
yerel yönetimlerle aynı biçimde örgütlenmiş olup benzer işler yaparken, üst düzey
yerel birim stratejik görevler üstlenmiştir.

Belçika başlıca iki etnik kümeden (Valonlar ve Flamanlar) oluşan ve iki resmi
dil konuşulan bir ülkedir. Ulusal politikada olduğu gibi, yerel politikada da bu ikili
ayrışmanın derin etki ve izleri görülür.



Yerel Yönetsel Yapı

Alan, nüfus ve gelişkenlik açısından aralarında farklılıklar olmasına karşılık
yerel yönetimlerin yönetsel yapılan aynıdır.

Yerel yönetimlerin organları meclis (conseil communal), yürütme kurulu
(college des bourgmestre et echevins) ve yöneticidir (bourgmestre).

Meclis doğrudan halk taralından, altı yıl için seçilir. Bütçe yapımı, tarifelerin
onayı, vergi oranlarının saptanması, eylemci birimlerin ve bağlı işletmelerin işleyişleri
ile ilgili kurallar konulması, borçlanmalar, kesin hesap gibi genel karar organlarına
özgü yetkiler kullana*.

Yürütme kurulu, meclisçe üyeler arasından, altı yıl için, 2—9 arasında nüfusa
göre değişen sayıda seçilen üyeler ve yöneticiden oluşur. Yürütme Kurulu asıl olarak
meclis kararlarını uygular ve örgütsel birimleri yönetir. Yerel fonların kullanılması,
yönetimin temsili gibi yetkiler bu kurulundur.

Yönetici, üyeler arasından meclisçe önerilir ve Kralca altı yıl için atanır. Yöne-
tici, Hollanda'dan ayrı olarak, meclis çoğunluğunun adayı olması nedeniyle siyasal
bir kişidir, tki nitelikli bir konumu vardır. Yürütme kurulunun başı olarak, bu kuru-
lun ve meclisin kararlarının uygulanmasını sağlar. Hükümetin bir ajanı olarak da ulu-
sal yasalarla merkezi yönetim kurallarının uygulanmasından sorumludur. Yönetim
sınırlan içinde kamu güvenliğinin sağlanmasından doğrudan sorumludur. Kamu gü-
venliği ile ilgili düzenleme yerel meclisçe yapılmakla birlikte, güvenlik örgütü doğru-
dan yöneticinin hiyerarşik denetimi altındadır.

Yerel Görevler

Genel yetki ilkesinin geçerli olduğu bu ülkede yerel yönetimler, geleneksel
yerel hizmetlere ek olarak, eğitim, sağlık, toplumsal refah, güvenlik gibi çok geniş
ve değişik toplumsal, kültürel
dirlar.

ve ekonomik alanlarda görevler üstlenmiş bulunmakta-

Toplumsal içerikli görevleri yerine getirmek üzere yerel yönetimler özel örgüt-
ler oluşturmuşlardır, üst düzey yöneticileri doğrudan yerel meclisçe atanmakta, gelir-
leri yerel bütçeden yapılan artanmlardan oluşmakta ise de, iç işleyişlerinde oldukça
bağımsız olan bu örgütler hastaneler işletmekte, fakirlere gelir sağlamakta, kimsesiz
çocuklar ile korunmaya muhtaç kişilerin bakımını üstlenmiş bulunmaktadırlar.

. Elektrik, havagazı, su gibi geleneksel yerel ekonomik hizmetler ise bölgesel
yerel yönetim birlikleri eliyle yerine getirilmektedir. Bu konuda ilgniç bir özellik ise
görece kârlı olan üretimin özel girişimin elinde olması, masraflı bir hizmet olan dağı-
tımın ise birliklerce yapılmasıdır. Bu durum ise yerel yönetimlerin gelir kaybına yol
açtığı gibi, tüketicilerin de bu hizmetler için komşu ülkelere göre daha yüksek karşılık-
lar ödemelerine neden olmaktadır. Yerel yönetimlerin bu tür ekonomik hizmetleri
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de doğrudan üretmeleri ya da özel girişim kuruluşlarım kamulaştırma yönündeki çaba-
lan ise sürekli karşılıksız kalmaktadır (Loccufie, 1978). '

Merkez-YerdAraa
Yönetsel İlişkiler

Köklü bir geleneğe ve oldukça geniş bir özerkliğe sahip olmalarına karşılık,
yerel yönetimlerin, yine de ilin ve merkezi yönetimin yoğun vesayet denetimi altında
olduklarım belirtmek gerekir. Vesayet denetimi, ilke olarak hem hukuksalhk, hem
de merit açısından yapılır. '

Yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisi kullananlar başta Kral adına ilgili
bakanlıklar olmak üzere il yürütme kurulu ve il yönetmenidir. Genel kural olarak,
her düzey yönetim bir altındaki üzerinde vesayet yetkisi kullanır. Buna göre, merkezi
yönetim il, il ise yerel yönetim üzerinde böyle bir denetim yapmaktadır. Vesayet dene-
timi genel, ön izin ya da onaylama, sınırlı da olsa yerine geçme olmak üzere üç biçim-
de de kullanılabilmektedir (Erauw, 1978).

Bu genel çerçeve içinde, yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimine baktı-
ğımızda şunları görüyoruz: 

Yerel yönetimler görevli oldukları konularda her tür karan almakta özerk olmak-
la birlikte, alman kararlar hukuksalhk ve merit açısından il yürütme kurulunca denet-
lenebilmektedir. Akçal konularla ilgili her tür kararın yürürlüğe konulabilmesi için ise,
niteliğine göre ya il yürütme kurulu ya da ilgili bakanlıkça onaylanması gerekmekte-
dir. Bu nedenle, örneğin yerel bütçe il yürütme kurulunca onaylanmadıkça yürürlüğe
konulamaz. Ayrıca, il yürütme kurulu yasal olarak zorunlu görevler için maddeler
arasında aktarma yapabilir. Aynı biçimde, gelirler ve harcamalarla ilgili hesaplar, taşın-
mazların satılması, uzun süreli kiralanması, ipotekler, borçlanmalar, vergi oranlan,
tarifeler, bağışlar, yönetici ve yerel yürütme kurulu üyelerine yapılacak ödemeler de il
yürütme kurulunca onaylanmak zorundadır. 

 • - • '

Kamu topraklarının ve ormanların kullanımı, önemli altyapı projeleri, inşaat-
lar, yıkımlar, kamu yapılarındaki önemli değişiklikler gibi konularda ise ön izin alın-
ması gerekir. 

Kişiler arasında etnik ve dinsel nedenlerle ayırım yapılmasını önlemek amacıy-
la, yerel yönetimlerin toplumsal içerikli konularda aldığı kararlar ise doğrudan ilgili
bakanlıklarca denetlenir (Humes ve Martin, 1969:512—513).

Yerel kararların yürürlüğe konulmasını il yönetmeni il yürütme kurulunca karar
alınıncaya kadar durdurabilir. Anılan kurulun kararına karşı hem il yönetmeninin,
hem de yerel yönetimin ilgili bakanlığa itiraz hakkı vardır. Bakanlığın belirli bir süre
içinde (40 gün) karar vermemesi durumunda yerel karar yürürlüğe girer (Huys ve de
Baets, 1978).
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Yerel yönetimlerin yasal zorunluluk olan görevlerini yapmaktan sürekli kaçın-
maları durumunda ise il, görevleri göndereceği yetkililer eliyle, yaptırabileceği gibi
doğrudan da üstlenebilir. 

Bu denli yoğun vesayet yetkisinin yerel yönetimleri sıkı bir denetim altında
tutmak ve ulusal yöneltilere uyumlarını pekiştirmek için kullanıldığını sanmak yanıl-
tıcıdır. Amaçlanan üç düzey arasında etkileşim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır.
Vesayet konusunda yasal yetkiler kadar önemli olan bir özellik-de yerleşmiş gelenek-
lerdir. Nitekim 13—22 Mart 1978 günleri arasında görüşme olanağı bulduğumuz başta
İçişleri Bakam Boel olmak üzere üç düzey yönetimin üst yöneticileri, vesayet ilişkisinin
bu doğrultuda işlediğini ve karşılıklı yararlar sağladığım ısrarla savunmuşlardır.

Merkez—Yerel Arası
Akçal ÜişkUer

Akçalı ilişkilerin incelenebilmesi için ilkin yerel gelirlerin yapışma ve nitelik-
lerine değinmek gerekir.

Bütçe tekniği açısından gelirler ve harcamalar cari ve yatmm olmak özere iki
ana kümede toplanmıştır. Konunun önemini ortaya koyması açısından harcamalarla
ilgili bazı bilgiler vermek yararlı olacaktır.

i 1964 yılmda yerel yönetimlerin toplam cari gelirleri 31 f> milyar Belçika Frangı
(BF), cari harcamaları ise 34 BF iken, 1976 yılmda sırasıyla 117 milyar BF ve 137
milyar BF'na yükselmiştir. Harcamalardan kişi basma düşen miktar ise 1964'de 3j6
bin BF*ndan 1976'da 13,7-bin BF'na çıkmıştır. Oysa aynı yıllarda tüketici geçinme
endeksi 100,0 (1964) iken 201,6 (1976) olmuştur (Beyens, 1978). Geçinme endek-
sindeki artış hesaba katıldığında bile, 12 yıllık bir dönemde yerel gelirlerde iki kat
artış olduğu görülmektedir. Kaldı ki, burada verilen rakamlar yalnız cari harcamalara
ilişkindir. Oysa, cari bütçeden yapılan aktarımlar dışında yerel yönetimler yatmm
bütçesi için ayn kaynaklardan önemli gelirler sağlamaktadırlar. Yatmm har^ymaian"»
az sonra değineceğiz.

 Yerel gelirler aş ağıdaki kaynaklardan sağlanmaktadır: 

1—Yerel vergiler ve hizmet karşılıkları,
2—Yerel Yönetimler Fonundan (Repartitie Fonds) yapılan aktarımlar,
3— üst düzey yönetimin yaptığı koşullu yardım ve bağışlar,
4— Borçlanmalar,
5— Başka gelirler. ' - .

r Yerel Vergiler; İki kümede toplanabilir:

1— Merkezi yönetimce yerel yönetimler adına toplanan vergiler: Bunlar arasın-
da taşınmaz mallar vergisi, kişisel gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi sayılabilir.
Ulusal bir vergi olan gelir vergisine yerel yönetimler, %6*ya kadar varan oranlarda ek-
leme yapabilmektedirler. 
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2— Doğrudan toplanan vergiler:Temizlik resmi, şerefiye, eğlence vergisi, endüst-
riyel vergiler, bisiklet ve süs köpekleri vergileri böyledir.

Her iki küme verginin de oranlan konusunda karar yetkisi yerel yönetimlerin-
dir.

Yerel Yönetimler Fonu: Hollanda'da olduğu gibi, Fon ulusal vergilerin saptan-
mış bir bölümünün aktarılmasından oluşur. 1977 yılında yapılan bir yasa ile Fona
ayrılarak oran toplam ulusal cari gelirlerin %7,65'i olarak belirlenmiştir.

Fon gelirleri önce Brüksel, Flanders ve Wallonia bölgelerine paylaştırılır. Anı-
lan üç bölge, kendilerine blok olarak verilen parayı, bağımsızca geliştirdikleri ölçüt-
lere göre, bölgelerindeki yerel yönetimlere dağıtırlar. Kullanılan ölçütler ise, genellik-
le, nüfus, etkin nüfus, alan, imarlı alan, yabancılar, öğrenci ve yaşlılar sayılan, nüfus
yoğunluğu, turistik nitelik, yerel birimlerin akçal durumlan gibi nesnel ölçütlerdir
(Beyens, 1978).

özel Amaçlı Yardımlar: Merkezi yönetim bağış biçiminde hem yatırım har-
camaları (hastane, okul, su tesisleri yapımı gibi), hem de cari giderler (okulların eği-
tici ve diğer görevlilerinin ücretleri, kütüphane, kültürel ve bilimsel konularla ilgili
yönetim giderleri) için yardımlar yapmaktadır.

Başka Gelirler: Hizmet karşılıklarından sağlanan paralar fle taşınmaz kirala-
rı ve bağlı işletme kârları bunlar arasındadır.

Borçlanmalar dışında kalan yerel gelirlerin oransal d^ğ^ımı ise şöyledir: . '

Yerel Yönetimler Fonu : % 31 

Vergiler : % 32 
 Gel i r vergisi : % 3 0 

Başka vergiler 
Sübvansiyonlar ve başka gelirler :%37

Borçlanmalar: Yukardaki kaynaklara ek olarak, yerel yönetimler, il yürütme
kurulunun onayından geçmek koşuluyla borçlanabilmektedirler. Genel ilke olarak,
yerel yönetimler borçlanmanın türü (kredi veya tahvil) ve borçlanılarak kredi kuru-
munu seçme açısından serbesttirler. Ancak nedenlerine daha sonra değinileceği üze-
re Yerel Yönetimler Bankası (Credit Communal de Belgiqie) borçlanma konusunda
büyük farkla en önemli kredi kurumudur.

Cari harcamaların oransal dağılımı ise 1976 yılında şöyle olmuştur: %50,8
ücretler, %13J5 işlemler, %9 aktarımlar ve %26,7 borç ödemeleri (Baugeois, 1978).
önceki yıllara ilişkin dağılımlar da benzer biçimdedir.

Yerel hizmetlerin çoğunluğunun emek yoğun nitelikli olması, ücretlerin cari
harcamalar içinde en önemli bölüm olmasına neden olmaktadır. Hemen ekleyelim ki,
yerel görevli ücretleri ulusal ilkeler çerçevesinde belirlenmektedir.



Yerel Yönetimler Bankaa

Yerel yönetimlerin makro ekonomik acıdan taşıdıkları önemi ortaya koya-
bilmek için, cari harcamalarına ek olarak, yatırım harcamalarına ve bunların finans-
man biçimlerine de değinmek gerekir.

1961 yılında toplam 7J5 milyar 8F olan yerel yönetim yatırımları, yaklaşık
altı kat artarak 1976 yılında 44,3 milyar BF'na ulaşmıştır (Baurgeois, 1978). Bu mik-
tar, toplam kamu yatırım harcamalarının %40'ına, ülkedeki toplam yatırımların
%10'una, gayri safi ulusal gelirin %2'sine denktir (Loccufier, 1978).

Yerel yönetim yatırımlarının finansmanmda en önemli kurum Yerel Yönetim-
ler Bankasıdır. Yerel birimlerin toplam yatırımlarının %751 Bankanm orta ve uzun
süreli olarak verdiği borçlarla gerçekleştirilmektedir (Verbist, 1972a).

Yerel yönetimler Bankası illere ve yerel birimlere yatırım kredileri sağlamak
üzere, oldukça ilginç bir yolla, 1860 yılında kurulmuştur, tik tahvil çıkarılmadan
önce, illerin ve yerel birimlerin kredi gereksinmeleri belirlenmiş ve sağlanan paranın
%5'i kredi isteyen yönetimlerin paylarını, sonuçta anaparayı oluşturmak üzere kesil-
dikten sonra, kalan isteklilere dağıtılmıştır. Bu uygulama 1948 yılına dek sürmüştür.

Günümüzde Bankanm anaparası 700 milyon BF'dır ve 70 bin paya bölünmüş-
tür. Bu paylan iller ve yerel yönetimler, nüfuslarına göre belirlenen sayılarda olmak
üzere, satın almışlardır. Bankanm ortaklan yalnız iller ve yerel yönetimlerdir. Hollan-
da'daki benzerinden ayn olarak, devletin payı yoktur. Dolayısıyla, daha bağımsız
ve özel bir banka biçiminde işlev yapabilmektedir.

1977 bilançosuna göre, Bankanm bağlı ve döner değerlerden oluşan aktifleri
toplamı 432 milyar BF'dır. Bu açıdan ülkedeki her tür kredi kurumu, ticari ve tasar-
ruf bankaları arasında ikinci sıradadır (Verbist, 1978 a). 

Limited bir ortaklık olan Bankanın organları genel kurul, yürütme ve denetle-
me kurulları ve genel yöneticidir. Ortaklardan oluşan genel kurul yürütme ve denet-
leme kurullarını seçer. 11 üyeden oluşan yürütme kurulu, genellikle, il ve yerel düzey-
de siyasa] görevlerde bulunmuş kişiler arasından genel kurulca atanır. Yürütme kurulu
dışardan bir genel yönetici seçerek onay için genel kurula sunar.

1.800 görevlisi olan Banka aynca 1.400 yetkili ajan kullanmaktadır.

Bankanın başta yerel yönetimler olmak üzere iller, yerel hizmetler yapan başka
tür kamu örgütleri ve çok sınırlı da olsa özel kişilere sağladığı kredi toplamı 1976
yılında 110,3 milyar BF'dır. Bu toplamın 52.7 milyarı orta ve uzun süreli kredilerdir
(Verbist, 1978 b).

Bankanın finansman kaynaklan ise şunlardır: ;
1— Bankanın öz kaynaklan (anapara ve rezervleri) bir finansman kaynağı ol-

makla birlikte, bilanço içinde ancak %14 "Kik bir oranı vardır.
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2— Bono ve tahvil gelirleri %57Tik oranla en önemli finansman kaynağıdır.

3— özel kişilerin tasarruf mevduatı, 1977 yılında 65 milyar BF ya da oransal
olarak % 15 Tik bir orana sahiptir.

Belçika Yerel Yönetimler Bankası, Hollanda daki benzerinden ayn olarak,
özel kişilere de bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Aslında faiz oranlan açısından
önemli bir farklılık olmamasına karşılık, güvenlik, kamuya yardım gibi bir dizi psiko-
lojik nedenden ötürü banka hem tasarruf mevduatı, hem de bono ve tahvil konularında
halk tarafından yeğlenmektedir, özel tasarrufları çekme açısından banka öbür banka-
larla yoğun bir yarışma içindedir.

4— Son kaynak ise yerel yönetim hesaplarındaki bakiyelerden doğmaktadır.
Yerel yönetim hesaplarına hem Bankanın açtığı krediler, hem de ulusal bütçeden
yapılan aktarımlar yatırılmaktadır. Bu hesaplardaki paralara faiz de verilmektedir.
Yılda ortalama olarak bu hesaplarda 65 milyar BF bulunmaktadır. Banka kredileri
için kullanılan bu kaynağın bilanço içindeki oranı %14'tür.

Borç vermeler: Banka yerel yönetimlere, illere, yerel işletmelere ve başka tür
yerel işler yapan kamu örgütlerine kredi vermektedir. Ayrıca Banka 'İyi" olarak nite-
lenen özel müşterilerine olduğu gibi, yerel görevlilere de ipotekli kredi vermektedir.
özel kişilere, ancak yerel yönetimlerin ve illerin gereksinmesi karşılandıktan sonra
kredi açılabilmektedir.

Yerel borçların güvencesi şu biçimde sağlanmaktadır. Ulusal bütçeden yerel
hesaplara yapılan aktarımlardan Banka verdiği borçların anapara ve faizlerini kesebil-
inektedir.

Yerel yatırkım projeleri genellikle Bankadan sağlanan borçlarla gerçekleştiril-
mektedir. Kimi yatırımlar ise %100'e varan oranlarda ulusal bütçe bağışlarından yarar-
lanabilmektedir, örneğin, hastane, su dağıtım ve çöp tasfiye yatırımları %65, su arı-
tılması ise %80 oranında merkezi yönetim bağışlan ile karşılanmaktadır."

Borçlanma yöntemi ise şöyledir: Yerel borçlanma istekleri vesayet makamınca
onaylandıktan sonra Bankaya gelir. Banka yerel birimin borçlanma kapasitesini belir-
ledikten sonra borcu verir (Verbist, 1978 b).

Yerel yönetimlerin aldığı kredilerin %511 temel altyapı, %14'ü ise ekonomik
altyapı için kullanılmaktadır (Baurgeois, 1978).

1976 verilerine göre Yerel Yönetimler Bankası, yerel yatırım finansmanının
%75'ini karşılamıştır, öteki finansman kaynaklan ise merkezi yönetim bağışlan
((%12), yerel cari bütçeden aktarımlar (%8), taşınmaz mal satıştan (%4) ve başka
kurumlardan sağlanan borçlardır (%1) (Verbist, 1978 a).
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Değerlendirme

Köklü bir yerel demokrasi geleneği olan Belçika'da yerel yönetimler, gerek
harcamalarının düzeyi ve genel kamu harcamaları içindeki paylan, gerekse Özerklikleri
açısından güçlü kuruluşlardır, üst düzey yönetimlerin yerel organlar ve kararlar üze-
rinde yoğun sayılabilecek vesayet denetimi yetkileri, daha çok her düzey kamu yöne-
timi arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamaya yönelik olarak kullanılmakta, dolayı-
sıyla yerel özerkliği sınırlayıcı bir nitelik taşımamaktadır. Vesayet ilişkilerinin bu bi-
çimde işlemesinde köklü yerel yönetim geleneğinin ve güçlü yerel bilincin rolü olduğunu
belirtmek gerekir.

Çoğu ülkelerde olduğu gibi, Belçika'da da yerel yönetimler, artan hizmet mali-
yetleri nedeniyle ulusal bütçeden aktarımlara gereksinme duymaktadırlar. Merkezi
yönetim eliyle yapılan aktarımların yerel özerkliği sınırlayıcı etkilerini önlemek ama-
cıyla geliştirilen karar süreçleri, asıl olarak, nesnel ölçütlere dayandırılmıştır. Ayrıca,
yatırım finansmanı konusunda, borçlanma kararlarının onaylanması dışında, yerel
yönetimler üst düzey yönetimlerden oldukça bağımsızlar. Şöyle ki, ortağı oldukları
ve yönetimine doğrudan katıldıkları Banka aracılığıyla, bu tür finansmanlarının
çok önemli bir bölümünü (%75) bağımsızca karşüıyabilmektedirler.

Yerel Yönetimler konusunda önemli işlevler yapan iki kuruluşa değinmek
gerekir. Bunlardan ilki yerel birimlere teknik danışmanlık yapan "Service Communal
de Belgique" adlı örgüttür, öteki ise Yerel Yönetimler Derneğidir. Her ne kadar Der-
nek işlemler açısından Hollanda'daki benzeri kadar önemli değilse de (örneğin, akçal
denetim yapmaz), yine de güçlü bir baskı kümesi olarak karar organları üzerinde etki-
lidir.

Belçika örneği de, kanımızca, merkezi planlama gereği ile yerel demokrasi
arasında dengenin oluşturulmasını ve güçlü yerel ve güçlü merkezi yönetimin olanaklı
olacağım göstermesi açısından ilginçtir.

 Güçlü - Bağımlı Yerel Yönetimler:
İngiltere örneği

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İngiltere, Galler, tskoçya
ve Kuzey İrlanda'dan oluşur. Krallığa bağlı olan Kanal Adaları ve Island of Man ken-
dilerine özgü yönetsel yapıya ve vergi sistemine sahiptir.

Bu çalışmada asıl olarak incelenecek olan İngiltere ve Galler yerel yönetim
sistemidir.

Çok eski bir yerel demokrasi geleneği olan ve yerel yönetimlerin kökenleri-
nin 5. yüzyıla kadar gidebildiği bu ülkede (Jackson, 1976: 1—31), modern çağdaki

 ük köklü düzenleme "county" (1888), "district" ve "parish" (1894) yönetimlerinin
kurulduğu 19. yüzyıl sonlarında yapılmıştır. Üç düzeyli olarak kurulmuş bulunan

.yerel yönetim sistemi, 1963 tarihli bir yasa ile Londra'da, 1972 tarihli bir reform
yasası ile de öbür yerlerde yeniden düzenlenmiştir.



Londra ile ilgili incelemeyi İkinci Bölümde yapmış bulunuyoruz. Burada ise
1972 tarihli Yasa ile yapılan ve 1 Nisan 1974 'de uygulamaya sokulan yeni düzenlemeyi
tartışacağız.

1974 Reformu öncesi Sorunlar

1— Yerel yönetimler alan olarak küçük olduktan gibi, sunmaları gereken hiz-
metlere göre gelirleri yetersizdir.

2— Yerel birimlerin sınırlan gerçek dununa uymamaktadır, özellikle kentsel
bölgelerde sınırlar anlamlarını bütünüyle yitirmişlerdir.

3— Toplam 9 tür genel amaçlı yerel yönetim vardır, üç düzeyli yerel yönet-
sel yapının altını oluşturan ve sayılan 10 bin çevresinde olan "parish'ler ve Londra
yönetimleri dışında, İngiltere'de 1210, Galler'de 181 ve tskoçya'da 430 yerel yönetim
vardır. Bu nedenle, hangi yönetimin ne iş yaptığı bilinemez olmuştur. Bu karmaşık-
lık, doğal olarak, demokratik katılım ve denetimi de zorlaştırmıştır.

4— Halkın yerel yönetimlere ilgisi azalmış, seçimlere katılma oranlan düşmüş-
tür,

5— Yerel yönetimlerin hem denetim ve hem de akçal açılardan merkeze bağım-
lılıkları çok artmıştır. O dönemde bakanlıkların ve bağlı örgütlerinin yerel birimler
üzerinde yaptığı denetim 1254 tür konuyu kapsamaktadır (Jones, 1974:187). 

inceleme kurulları içinde en önemlileri yerel yönetimleri araştıran Reddeliffe-
Maud (The Royal Commission on Local Government in England —The Reddeliffe-
Maud Commission) ile bölgesel yönetimler kurulması ve tskoçya, Kuzey İrlanda ve
Galler'e özerklik verilmesi konularım araştıran Lord Crowter Komisyonlarıdır, öteki
araştırma kurullarından önemlileri arasında ise yerel yönetimlerin örgütsel yapılarını
inceleyen Mallaby ve Bains kuralları sayılabilir (Reddeüffe-Maud ve Wood, 1974:
5-6).

Yeni Düzenleme

1972 tarihli Yasa ile getirilen yeni düzenleme, başlıca önerileri benimsenme-
mekle birlikte, yine de asıl olarak, üç yıllık yoğun bir araştırmadan sonra 1969'da
sunulan Redeliffe—Maud Kurulu raporuna dayanmaktadır.

Anakentsel alanlarla kırsal—kentsel bölgeler arasında görevlerin dağılımı ve
verilen adlar açısından kimi ayrılıklar bulunmakla birlikte, yeni düzenleme ile İngil-
tere ve Galler'de iki düzeyli bir yönetsel yapı oluşturulmuştur (Local Government
Act 1972. Sections 1 ve 20). Iskoçya'da ise 1975 yılında yapılan benzer bir reform
ile yerel yönetimler bölge (region) ve district olarak iki düzeyli bir biçimde yeniden
düzenlenmiştir.
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İngiltere'de Yerel Yönetim Türleri ve Sayılan

Anakentler

Anakentsel "County'ler
(Metropolitan Counties)

(6)
Anakentsel "District "ler
(Metropolitan Districts)

Londra 
Anakent "Borough'lan
Londra Anakent Yönetimi '

Anakent "Borough "lan

Kırsal—Kentsel Böleeler

İngiltere
"County'ler

(Non-Metropolitan Counties)
 (39)

"County Districts"
 ( 2 9 6 )

. - • - - . • - " • ' . . '

- . . . ' - - ' • . .

 G a l l e r 

"County"ler

"Borough "lar

  (37)

1974 reformunda geleneksel yönetimler (county ve district), yetkileri ve iş-
levleri değişmekle birlikte korunmuştur. 1974 reformunun temel özelliği yerel sis-
temi büyük ölçüde basitleştirmesidir. Böylece, Londra hariç, yerel yönetimlerin sa-
yısı İngiltere'de 1210'dan 377*ye, Galler'de 185'den 45'e inmiş bulunmaktadır, ls-
koçya'da 1975'de yapılan koşut reform ile de yerel birimlerin sayısı 430'dan 65'e
indirilmiştir.

1974 öncesi dönemle karşılaştırıldığında, yerel yönetimlerin nüfus ve alan
açısından daha büyük oldukları açıktır, Countylerin biri dışında tümünün nüfusu 200
binden, districtlerin ise (15'i dışında) nüfusları 40 binin üzerindedir (Redcliffe—Maud
ve Wood, 1974: 170). Bu nüfusların ise başta planlama olmak üzere gerek düzenleyici
görevler ve gerekse hizmet sorunları açısından ölçek yaran için daha elverişli olduğu
açıkta*.

Reddcliffe—Maud Kurulunun benimsenmeyen önemli bir önerisinde anakent-
lerde tek düzeyli bir yönetim kurulması ve bu yönetimin yetkilerinin çevre yerleşim
alanlarını da kapsaması istenmişti. Böylece merkez kent—çevre kentler ikilemi orta-
dan kalkacak ve yönetimler arasındaki yapay ayınm önlenmiş olacaktı. Ancak yapı-
lan, anakentlerde üst düzeyde county kurulması ve alt düzeyde ise kırsal ve kentsel
aynımı yapılmaksızın "district" ya da "borough"1 kurulmasıdır.

(1) ••Dlftrlct" v* "borou9h" arasında hiç bir 6n»mll fark yoktur. Borougn batkınları "mayor"
adını alır. Bir "dlstrlct-ln "borough" olabilmesi İçin başvurunun özal Mr kurulca (Tha Prlvy
Councll) onaylanması gerekir. Nitekim 1973 «a 1974 yıllarında yapılan tOm başvurular onay.
Unmıstır (Richards, 1975:1).
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Yerel Yönetsel Yspı _

Londra Anakenti ile ilgili alt bolümde de değinildiği gibi, İngiltere'de yerel
yönetimlerin tek organı vardır: meclis. Aslında yerel birimlerin özgün (orijinal) adlan
d a ( c o u n t y c o u n c i l , d i s t r i c t y a d a b o r o u g h c o u n c i l ) b u ö z e l l i ğ i a ç ı k ç a y a n s ı t m a k t a -
d ı r . 

Meclis üyeliğine aday olanların, parlementerlerden farklı olarak, temsil ettik-
leri yöre ile ilişkili olmaları, seçime katıldıkları yerde son bir yıldır çalışıyor ya da
oturuyor olmaları gerekir.

Doğrudan halk tarafından -üç, yıl için seçilen meclis, geleneksel olarak ayda
bir kez toplanır. Meclis üyelerinin 1/3 ü oranmda, meclisçe seçilen "aldermen" kuru-
mu 1974 reformu ile kaldırılmıştır. Meclis her yıl bir başkan ve bir başkan yardım-
cısı seçer. Bunlara ancak özel büro giderlerini karşılayacak düzeyde ödeme yapılırken,
meclis üyelerine simgesel oturum ödeneği dışında hiç bir ödeme yapılamaz (Local
Government A c t l 9 7 2 . Sec. 3 ve 22).

•

• Asıl olarak meclisin olan yürütme yetkisi, değişik amaçlar için kurulmuş az.
man kurullar (The committee system) eliyle kullanılır. Her uzman kurul bir ya da
daha çok örgütsel birimden veya hizmet «ı«nmH«ı sorumludur. Bu nedenle, her uz-
man kurulun meclise öneriler hazırlamak ve yönetime bağlı örgütsel birimleri denet-
lemek olarak ikili bir rolü vardır (Marshall, 1974:23) .

Ayn bir yürütme organının bulunmaması, uzman kurullar eliyle denetim, ey-
lemci ve danışman birim başkanlarının doğrudan meclise karşı sorumlu olmaları İn-
giliz yerel yönetim sisteminin en belirgin özellikleridir.

Birimler arasında eşgüdümü sağlayacak ve yönetime önderlik yapacak bir yü-
rütme organı eksikliği İngiliz örneğinin en sıkça eleştirilen yanlarından biridir. Ni-
tekim önemli araştırma raporlarında, örneğin Maud (1967) ve Bains (1972), bu ek-
siklik vurgulanmıştır.

Eşgüdüm eksikliği ve özellikle amaçlara göre yönetim kavramının gerektirdi-
ği uzun dönemli planlama ve kaynak dağıtımı ilkeleri, yerel yönetimlerde yönelti
ve kaynaklar kurullarının (The Policy and Resources Committee) kurulmasına yol
açmıştır.

Aslında uzman kurulların türleri, kullandıkları yetkiler, birim başkanları ve
meclisle olan ilişkileri yerel yönetimlere göre değişmektedir. Ancak genellikle, yönel-
ti ve kaynaklar kurulunun daha merkezi ve dolayısıyla eşgüdümsel bir konumu var-
dır. Anılan kurul, önceliklerin saptanmasında, öbür kurullarla eylemci birimlerin işlev
yapmalarını denetlemek konusunda meclise yardımcı olur. Bu nedenledir ki, yönelti
ve kaynaklar kurulu, meclis dışında, yerel yönetimin en güçlü kuruluşudur.

Yinelemekte yarar gördüğümüz bir özellik de meclis başkanının, meclis oturum-
larına başkanlık ve onursal protokol işleri dışında, hiç bir yürütme yetkisi olmama-
sıdır. Yönetim içinde en etkili kişi ise yönelti ve kaynaklar kurulu başkanıdır. Anı-
lan başkan ise her zaman meclisteki çoğunluk partisinin önderidir (O1 Grady, 1978).



1975 verilerine göre, İngiltere ve Galler'deki yerel yönetimlerin kullandığı
görevli sayısı, 1,5 milyonu tüm gün çalışan olmak üzere toplam 2,5 milyondur (Jack-
son, 1976: 125—126). Başka bir anlatımla, ülkedeki tüm çalışanların %10'u yerel
yönetimlerde görevlidir.

1972 tarihli Yasa, eskiye göre görevliler konusunda yerel yönetimlere geniş
serbestlik tanımaktadır, örneğin, 112. madde "Yerel yönetimler alanları ile ilgili gerek-
li nitelik ve sayıda görevli atar", biçiminde bir ilke belirlemiştir. Buna koşut olarak
da, kimi ayrıksılar (istisnalar) dışında, yerel yönetimler gerekli görevlileri atadıkları
gibi, özlük haklan ve çalıştırılmaları ile ilgili düzenlemeleri yaparlar. Ayrıksı görev-
liler ise polis, itfaiye ve toplumsal hizmetler birimlerinin başına getirilecek yönetici-
lerdir. Bu görevlilerin atanmasında yerel yönetimin belirlediği aday listesi ilgili bakan-
lığa sunulur. Bakanlığın listeyi olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamasından sonra,
yerel meclis adaylarla görüşerek seçimini ve atamasını yapar (Reddcliffe—Maud ve
Wood, 1974:127).

Genel ilke olarak, yerel yönetimler görevli yönetimi ile ilgili işe alma, son ver-
me, ücretler gibi konularda bağımsız olmakla birlikte, uygulamada yetkileri sınırlan-
dırılmış bulunmaktadır. Hemen bütün yerel yönetimler ücretler ve çalışma koşulla-
rını belirleyen Whitley kurulları üyesidirler. Yarı üyeleri kamu işverenleri, öbür yarısı
görevli temsilcilerinden oluşan ulusal Whitley kurullarının sayısı İngiltere'de Iskoçya'-
jle birlikte 25'tir (Jackson, 1976: 127—128). Çoğu kez "Whitley Councils" olarak
genel bir ad verilen bu kurulların, görevli kullanımı ve özellikle aylıklar konusunda
yerel yönetimlerin yetkilerini hayli kısıtladığını belirtmek gerekir.

Yerel yönetimler açısından önemli olan Whitley kurulları ise şunlardır: Yerel
Yönetimlerin Yönetsel, Profesyonel, Teknik ve Büro Hizmetleri Ulusal Ortak Kurulu
(The National Joint Council for Local Authorities' Administrative,Professional,Techni-
cal and Clerical Service) 1943 yılında kurulmuştur. 60 üyeli bu kurulun 30 üyesi yerel
yönetimlerin, 30 üyesi ise görevlilerin temsilcileridir, öğretmen aylıkları ise 1920'de
kurulmuş başka bir ulusal kurulca (The Burnham Committee) saptanır. Polis hizmet-
leri (Poliçe Council for Great Britain) ve itfaiye hizmetleri (National Council for Local
Authorities Fire Brigades) için benzer kurullar vardır.

Burada değinilen sınırlayıcı konular dışında, yerel yönetimler gerek görevli
kullanımı ve gerekse örgütlenme açısından tümüyle bağımsızdırlar. Şurası hemen eklen-
melidir ki, uzman bir görevli olan baş yönetici, sayman ve öteki birim baş kanlan hem
nitelikleri ve hem de aylıkları açısından bakanlıkların üst düzey yöneticileri ile eş değer-
lidir. Görevli atamada uygulanan temel ilke görevin gerekleri ile adayın nitelikleri
arasındaki uyumdur. Bu nedenledir ki, yerel yönetimler güçlü, uzman bir görevli dü-
zeyi oluşturabümişlerdir. Yine bu nedenledir ki, yerel yönetim görevlilerinin, yerel
düzeyde çalışmayı küçümseyerek merkezi yönetime ya da özel kuruluşlara kayması
pek görülmemektedir.

Geleneksel olarak İngiliz yerel yönetimleri hizmetlere göre örgütlenmişler-
dir. örgütsel yapı, hizmet üreten birimlerle bunları destekleyen yardımcı birimlerden
oluşur. Hizmetlere göre uzmanlaşma sonuçta, görevlilerin de uzmanlaşmasını gerek-
tirmiştir. Bu uygulama ise demokratik yerel yönetimlerde daha sıkça görülen siya-
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sal etkilere açıklığı, kayırma gibi çağdaş görevli yönetimi bilim ve kavramlarına kar-
şıt uygulamaları sınırlayıcı, dolayısıyla yerel görevlen onurlandırıcı bir işlev yapmış-
tır.

Ancak, uzman görevlilerden oluşan eylemci ve destek birimlerin arasmda eş-
güdüm sağlamanın, özellikle ayn bir yürütme organı yokluğu gözönüne alındığında,
daha zor olduğu açıktır. Bu nedenledir ki, değişik inceleme kurulları (örneğin Bains,
Maud ve Mallaby Kurulları) raporlarında yazmanın (tovra derk) farklı bir örgütsel
konuma kavuşturulması gereğini sürekli vurgulamışlardır. Geleneksel olarak yazman,
meclis ve değişik kurullara sekreterlik hizmeti sunar, hukuksal rfanıymaniıfr yapar.
Bu nedenle sürekli avukatlar bu göreve getirilmişlerdir. Ancak istenen, yazmanm baş
yönetici (chief executive), bütün örgütsel birimlerin hiyerarşik üstü olmasıdır. Bu neden-
le de yönetsel yetenek ve becerileri olan kişilerden atanması istenmiştir.

Yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, son yıllardaki gelişim bu yöndedir.1

Y a d Görevlerin Bölüşümü

Görevlerin iki düzey yerel yönetim arasmda paylaşımı genel olarak 1974 re-
formu öncesine benzemektedir (Çizelge 7). Ayrılıklar anakentlerde kendini göster-
mektedir. Anakentsel bölgelerde, district yönetimleri countylere göre daha önemli
görevler üstlenmiştir. Buna karşılık kırsal-kentsel bölgelerde county daha etkindir,
örneğin, eğitim, güvenlik, ulaşım, toplumsal hizmetler ile stratejik planlama gibi önem-
li görevler countynindir. District ise asıl olarak konut konusunda görevlidir, öbür
görevleri ise çöp toplama, yerel planlama, parklar gibi daha ikincil nitelikli hizmet-
lerdir.

Görevlerin iki düzey arasmda paylaşımı hem açık hem de yeterince ussal değil-
dir. Şöyle ki, çoğu görevler iki düzeyce ayn ayn üstlenilmiştir. Parklar, kültür, din-
lenme ve eğlenme hizmetleri böyledir. Aynı biçimde, anayolların yapım ve bakımı
üst düzeyin, ikincil yolların yapım ve bakımı >alt düzeyindir. Kanımızca, en önemli
ortak görev planlamadır. County nazım plan yaparken, yerel fiziki planı ve denetimi
district üstlenmiştir.

Böyle bir paylaşımın sorunlar doğurduğu ileri sürülmektedir (Jones, 1974:
185). Şöyle ki, kentsel hizmetler arasında bütünlük ve içiçelik vardır. Oysa bu düzen-
leme ile örneğin districtlerin en temel işlevi olan konut, genel fiziksel planlama ve
ulaşımdan ayrılmıştır. Aynı biçimde sağlık, eğitim, toplumsal hizmetler ayn düzey-
lerdedir. Oysa tüm bu hizmetler arasında karşılıklı bağımlılık vardır.

(1) 23 Mart—9 Nisan 1978 tarihleri arasında İnceleme olanağı bulduğumuz tam yerel yönetimler-
de "baş yöneticilik" makamının oluşturulduğunu gördük, illginç olanı bir konu da, bu yöne-
ticilerin öğrenim olarak daha cok maliye, kamu yönetimi, İktisat ve hatta mühendislik gibi
hukuk dışı alanlardan geldikleri ve geniş yönetsel deneyimlerden sonra bu göreve getirildik-
leridir.
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BöjgeseDeşme

İngiltere'de merkez-yerel arasında, bölgesel nitelikli, orta düzey bir yönetim
yoktur. 1960larda danışman nitelikli, başkan ve üyeleri ilgili bakanlıklarca atanan
bölgesel ekonomik planlama kurulları oluşturulmuştur. Amaçlanan sanayi ile ekono-
mik olanakların bölgeler arasında dengeli dağılımının sağlanmasıdır. Aslında planlama
yerel yönelimlerin yetkisindedir. Ancak uygulanış biçimiyle bu yetki daha çok alan
kullanımına yönelik olmaktadır. Bu nedenle, daha önce de değinilen Reddcliff-Maud
Kurulu raporunda, varolan sekiz bölge planlama kurulunun, hem yetkiler açısından
güçlendirilmesi, hem de yerel yönetimlerin seçtiği üyelerden oluşacak biçimde yapı-
sının demokratödeştirilerek bölgesel yönetimler olması önerilmiştir.

Yukarda belirtilen ve benzeri nitelikli önerilerin henüz kabul görmemesine
karşın, içinde bulunduğumuz yüzyılda hizmetler açısından bölgeselleşme, yerel yöne-
timler aleyhine olarak hızla sürmektedir. Şöyle ki, geleneksel olarak yerel yönetimler-
ce yapılan kimi görevler bunlardan alınarak, doğrudan merkezi yönetimin bölge örgüt-
lerine aktarılmaktadır. ;

Ultra vires kuralının geçerli olduğu bu ülkede yerel yönetimler ancak yasa-
larda verilen görevleri yapabilirler. Bu görevler ise siyasal konjonktüre bağlı olarak
sürekli değişmektedir. Yerel yönetimlerden alınarak bölge kuruluşlarına ya da ad
hoc örgütlere verilen görevler olduğu gibi, alt düzeyden alınarak üst düzey yerel birim-
lere verilenler de v a r d ı r .

Bölgesel örgütlere aktardan hizmetler arasında ana karayolları (1936), has-
taneler (1946), vergi matrahına temel olan, taşınmazların yıllık kiralarının saptanması
(1948), su temin ve dağıtımı ile kirli suların tasfiyesi (1974) sayılabilir. Bunlara ek
olarak, yine 1974 yılında klinikler, ana sağlığı, aile planlaması, toplum sağlığı hizmet-
leri de bölge kuruluşlarına geçmiştir (Reddcliff-Maud ve Wood, 1974:11—12,153—
156). Hemen her ülkede en temel yerel görevlerden olan havagazı ve elektrik üretim
ve dağıtanı ise ingiltere'de, çok daha önceki yıllarda, merkezin bölge örgütlerine ak-
tarılmıştır.

Alt düzeyden üst düzey yerel yönetimlere geçen görevler arasında ise eğitim,
planlama, itfaiye ve toplumsal refah sayılabilir.

Yerel Yönetimlerin en çekindikleri konu gaz, elektrik, sağlık gibi hizmetlerle
görülen bölgeselleşmenin polis, eğitim gibi hizmet alanlarını da kapsayacak biçimde
genişlemesidir, örneğin Londra Anakentinde güvenlik merkezi yönetime bağlı bir
polis örgütünce sağlanmaktadır, ülkenin öteki bölgelerinde ise polis bir county görevi-
dir. Bölge kuruluşlarına aktarılma olasılığı olan başka bir hizmet alam da yüksek Öğre-
timdir, üniversiteler merkezi yönetimce (The Department of Education and Science)
finanse edilir. Buna karşılık, yüksek teknik okullar (polytechnics) yerel yönetimlerin
sorumluluğundadır. Yüksek öğretimin bu iki biçimiyle süremiyeceği ve yüksek teknik
okulların yerel yönetimlerden alınacağı sanılmaktadır (Adcock, 1978).

 ' 1 0 1



Merkez—Yerel A n a
Yönetsel İlişkiler

İngiltere'de toplam kamu harcamalarının 1/3 ünün yerel yönetimlerce yapıl-
ması, eğitim, konut ve toplu taşın gibi yerel' görevlerin ulusal siyaset açısından taşı-
dığı önem, ulusal yararlara verilen öncelik gibi nedenlerle merkeze,.yerel yönetimler
üzerinde yoğun sayılabilecek denetim yetkileri verilmiştir.

Yerel yönetimlerle ilgili bir üst bakanlık 1 bulunmasına karşm, merkezin dene-
tim yetkisi, konulara bağlı olarak değişik bakanlıklar arasındadağılmıştır. Bakan-
lıklara tanınmış denetim yetkileri genel nitelikli olmayıp, yasalarda belirlenen özel
konularla sınırlıdır. Denetim yetkisi eğitim, toplumsal hizmetler, polis, tüketici so-
runlarında olduğu gibi, ilgi alanlarına göre bakanlıklara paylaştırılmış, tir.

Merkezin yetkisi yol göstermeden doğrudan buyurmaya kadar değişen biçim-
lerde kullandır. Denetimin yoğunluk derecesi hizmete verilen öneme göre değişmek-
tedir, örneğin eğitim, kamu güvenliği, konut, planlama gibi konularda yoğun sayıla-
bilecek denetim varken, öbür konularda yerel serbesti daha geniştir (Richards, 1975:
83). ,

Denetim biçimleri ise şunlardır: 
Yöneltme: Özellikle 1940'tarda çıkarılan yasalar ulusal önem taşıyan kimi

yerel hizmetlerde belirli bir düzeye ulaşılabilmesi, merkez örgütleri ile yerel yönetim-
ler arasında eşgüdüm sağlanabilmesi için değişik bakanlıkları yetkili saymışlardır,
örneğin, Eğitim Yasası (The Education Act 1944), Kentsel ve Kırsal Planlama Yasa-
ları (The Town and Country Planning Acts, 1947 ve 1962), Yerel Yönetimlerin Top-
lumsal Hizmetleri Yasası (The Local Authority Social Services Act 1970) gibi pek
çok yasa ilgili bakanlıkları yerel birimleri yöneltmekle görevlendirmiştir. 

Düzenleyici Kurallarla Yönlendirme: Çoğu yasalar genel ilkeleri belirler, ay-
rıntıların düzenlenmesini ilgili bakanlıklara bırakır. Bu yolla bakanlıklar yerel yöne-
timleri bağlayıcı ulusal standartlar koyar. Ulusal yardımları koşullara ve standartlara
bağlayabilir. Ayrıca genelgeler ile yerel yönetimlerin kendilerine özgü yetkilerini bile
nasıl kullanabileceklerini düzenleyebilir, örneğin, eğitim konusunda ilgili bakanlığa
tanınmış yetkiler ve kullanılış biçimleri yerel yönetimleri merkezi yönetim kararları-
nı uygulayan sade bir ajan düzeyine indirgemektedir (Richards, 1975:84) .

Denetim: Genel kural olarak merkezi yönetim, buyruklarına uymayan yerel
yönetimleri mahkemeye verebilir. Ancak bu yol siyasal kaygılardan ötürü sıkça kulla-
nılmamaktadır. Daha sıkça uygulanan yol ise denetimdir.

Yasalar başlıca dört hizmetin (polis, itfaiye, eğitim ve toplumsal hizmetler)
merkezi yönetimce uygun görülen zamanlarda denetimine izin verir. Ulusal bütçeden
yapılan aktarımlarda denetim raporları gözönünde tutulur.

(1) Yerel yönetimleri* İlgili üst bakanlık (The Department of State for the Envlronment) de bakan-
lıktan oluşur (The M İn İst ry of Local Government and Developmem. tn* Mintttry pf Transport
Industries ve the Mini ıry of Houslng). - -
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Yerel Yönetim Yasası (Section 250) Çevre üst Bakanım (The Secretary of
State for the Environment) gerekli gördüğü zamanlarda ve konularda yerel uygula-
malarla ilgili soruşturma açmaya yetkili saymıştır.

Onaylama: Kimi önemli yerel kararlar ilgili bakanlıkça onaylanmadıkça yürür-
lüğe giremez. Planlar ve kamulaştırmalar böyledir. Yerel yönetimlere tanınmış yet-
kiye dayanılarak konulmuş düzenleyici kurallar da (bylaws) ilgili bakanlıklarca onay-
lanmadıkça uygulanamaz. Yerel bütçelerin onaylanması gerekmez. Ancak Çevre üst
Bakanlığı bütçe bölüm ve maddelerinde doğrudan değişiklik yapabilir. Görevliler
konusundaki onaylara ise daha önce değindik. . .

Yerine Geçme: Değişik yasalar, yasal görevlerini yapmaktan kaçman alt birim-
lerin bu görevlerini, ilgili bakanlığın county yönetimlerine yaptırmasını, kaçınan county
ise doğrudan yerine getirmesini öngörür, örneğin, Kamu Sağlığı Yasası (The Public
Health Act 1936), Sivil Savunma Yasası (The Civü Defence Act 1948), Konut Finans-
man Yasası (The Housing Finance Act 1972) bu tür hükümler içermektedir.

Hakemlik: Yönetsel ilişkilerde değinilmesi gerekli son bir konu da bakanların
yerel yönetimler arasında, yerel yönetimlerle görevliler ya da vatandaşlar arasında çı-
kacak anlaşmazlıklarda son karan veren hakemlik görevi üstlenmeleridir. Anlaşmazlık
konusunu inceleten bakan, yerel kararın bozulması ya da onanması biçiminde kesin
karan verir (Redddiffe-Maud ve Wood, 1974:128-129).

Merkez-YetelAns 
Akçalı İlişlriler

Merkez—yerel ilişkilerin en yoğunlaştığı alanlar akçal konulardır. Akçal iliş-
kilerin incelenebilmesi için yerel yönetimlerin akçal yapısının incelenmesi gerekir.

20. Yüzyıl başında yerel harcamalar toplamı ulusal gelirin %5'i dolayında iken,
günümüzde %16'yı aşmıştır (Redddiffe—Maud ve Wood, 1974: 103). Toplam kamu
harcamalarının 1/3 ünden fazlası yerel yönetimlerce yapılır, lskoçya ve Kuzey İrlan-
da dışında, yerel yönetim harcamaları 1973'de 5,7 milyar, 1976'da 10 milyar ster-
lindir. 1977—1978 akçal yılında yerel bütçeler toplamı 11,7 milyar sterlin olarak
hesaplanmıştır (Knott, 1978). İlginç olan ise, bu harcamaların ortalama %60'nın mer-
kezi yönetimin genel ve özel amaçh olarak yaptığı yardımlardan oluşmasıdır. Akçal
açıdan güçsüz yönetimlerde bu oran %80 e kadar çıkabilmektedir.

Yerel gelir kaynaklarının türleri ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmaz Mallar Vergisi: Yerel yönetimlere ayrılmış olan tek vergidir (rates),
yapı, arsa ve toprakların yıllık kira değeri üzerinden, taşınmazı kullanandan alınır.
Tarım toprakları ile Kraliyetin, hayır kurumlarının ve dinsel kuruluşların taşınmaz-
ları vergilendirilmez. Taşınmazlardan sağlanan vergi gelirlerinin toplam yerel gelir
içindeki payı %25'tir.
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Tüm iflkede birömekîiği sağlayabilmek için yıllık kira değerlerinin saptanması
yetkisi 1948 yılında merkezi yönetime (The Board of Inland Reveneu) verilmiştir.
Saptanan yıllık kiraların beş yıllık aralıklarla gözden geçirilmesi gerekir. Yıllık kira-
ya karşı ilgililer ve yerel yönetimler mahkemeye ya da bağımsız hakemlere itiraz ede-
bilirler. Kiranın, dolayısıyla matrahın merkezi yönetimce belirlenmesine karşılık, yerel
yönetimlerin vergi oranını (the penny rate in the pound) bağımsızca saptayabilme
yetkisi vardır.

.

İngiliz yerel yönetimlerinin hizmetler açısından en belirgin özelliklerinden
biri konut alanında görülmektedir. Toplam 20 milyon konutun yaklaşık 5 milyonunun
t%25) sahibi yerel yönetimlerdir. 1945—1977 arasında yapılan toplam 9 milyon yeni
konutun 4,5 milyonunu yerel yönetimler yapmışlardır (Stock ve Mold, 1978). Dola-
yısıyla kira gelirlerinin, toplumsal nedenlerle kiraların düşük tutulmasına karşılık,
toplam yerel gelirler içindeki payı %8'dir.

Merkezi Yönetim Aktarımları: Bunlar iki kümede toplanabilir:

; 1— özel Amaçlı Aktarımlar: 1977 akçal yılında özel amaçlı olarak yapılan
aktarımlar 990 milyon sterlin olmuştur ki, bunun 7,1 milyarlık tüm aktarımlar için-
deki oranı %14'tür (Knott, 1978). 47 tür hizmet alanını kapsayan özel amaçlı yar-
dımların en önemlileri polis (465 milyon sterlin) ve toplu taşın (255 milyon sterlin)
için yapılanlardır. Yardım, hizmet alanı içinde kalmak koşuluyla, hem cari ve hem
de yatırım giderleri için kullanılabilir, özel amaçlı yardımların toplamını etkileyen
etmenler arasında siyasal eğilimler önem taşır. Yerel yönetimlere dağıtılmasında ise
hizmetin niteliği ile ulusal ölçütler kullanılır.

2— Taşınmaz Vergisini Destekleme Yardımı: 1977 yılında yapılan devlet yar-
dımlarının %86'sı (6,157 milyar sterlin), bu yolla genel amaçlı olarak yerel yönetim-
lere verilmiştir. :

Destekleme yardımının yerel yönetimlere dağılımı oldukça karmaşık formül-
lere göre yapılmaktadır (Jackson, 1976: 248—251). Toplam yardım üç ölçütten oluşur:
özel durum (domestic element), gereksinme (needs element) ve yerel kaynaklar (re-
sources element).

özel Durum ölçütü: Her yıl, her yerel yönetim taşınmaz mallardan alınacak
vergi oranını saptayarak sağlayacağı vergi gelirlerini belirler. Devlet, vergi yükünü ha-
fifletmek amacıyla, bu oranlarda bir düşme yapar (örneğin, 1974 yılında düşülecek
miktar 10 olarak belirlenmiştir). Bu düşürmeden doğan gelir kaybı yerel yönetime
ödenir. 

Gereksinme ölçütü: Her yerel yönetime nüfusuna ve öğrenci sayısına göre bir
yardım yapılır. Ancak her bölgenin gereksinmesi farklı olacağından, nüfus ve öğrenci
sayısına göre belirlenen yardımda 8 etmene göre azaltma ya da çoğaltma yapılır. Göz-
önüne alman etmenler arasında nüfus yoğunluğu, nüfus yitirilmesi, coğrafi alan, ka-
rayolları uzunluğu sayılabilir. Gereksinme ölçütüne göre her yerel birime yapılacak
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yardım regresyon çözümlemeleri ile saptanır. Bu ölçüte göre yapılan yardımın, top-
lam taşınmaz vergisini destekleme yardımı içindeki payı 1977 yılında %60,3 olmuştur
(Knott, 1978). 

Kaynaklar ölçütü: Taşınmaz vergisinden sağlanacak gelirin tüm ülkede belir-
li bir düzeye eriştirilmesi amacına yönelik olarak yapılan bu tür yardım şöyle belir-
lenir: Her yıl devlet kişi başına sağlanması gereken vergi gelirini saptar. Bunun altı-
na düşen yerel yönetimlere, kişi basma, ulusal düzeye erişecek tutarda yardım yapı-
lır. Bu ölçüte göre belirlenen yardımın toplam içindeki payı %29'dur.

Yukarda sayılan üç ölçüte ilişkin öneriler hükümetle yerel yönetimler dernek-
leri arasındaki görüşmelerden sonra geliştirilerek parlamentoya sunulur, ölçütler, .
kullanılan etmenlerin ağırlıkları ve ödenek toplamları yasa ile saptanır. 

Borçlanmalar: Yerel yatırımlar ayn bütçe fle yapılır. Borçlanmalar yalnız ya-
tırımlar için olanaklıdır. 

önemli yatırım projelerinin (eğitim, konut, toplumsal hizmetler), borçlanmaya
başvurulmadan önce, ilgili bakanlıklarca onaylanması gerekir. Ayrıca yerel yönetim-
lerin yıllık olarak borçlanabilecekleri toplam da yine merkezi yönetimce onaylanmak
zorundadır.

Yerel yönetimlerin 1978 yılındaki ödenmemiş borçlan toplamı 27 milyar,
kişi başına göre ise 520 sterlindir (Emmott, 1978).

ingiltere'de, Hollanda ve Belçika'da olduğu gibi, özel bir yerel yönetim ban-
kası yoktur. Yerel borçların önemli bir bölümü, üyelerini Kraliçenin atadığı, kaynak-
lan ulusal bütçeden karşılanan ve merkezi yönetimce denetlenen özel bir kredi kuru-
luşundan (The Public Works Loan Board) sağlanır, öteki borçlanma türleri ipotekler,
bono ve tahviller ile özel yollarla sağlanan kredilerdir.

Yerel yatınmlann %60'ı borçlarla karşılanır, öbür kaynaklar ise cari bütçe
aktarımları, taşınmam satışları ve uzun süreli kiralardır.

Akçalı Denetim: Gelir ve borçlanmalarda olduğu gibi, harcamalarda da yerel
yönetimler merkezin denetimi altındadır. Yerel harcamaların uzman denetçilerce
incelenmesi yasal zorunluluktur.

İki ayn uygulama görülmektedir: İlk yol, yerel yönetimlerin Çevre üst Bakan-
lığınca atanan denetçilerce (district auditors) denetlenmesidir. İkinci yol ise denetim
işlevinin yine aym Bakanlıkça onaylanmış listeden seçilmiş denetçilerce yapılması-
dır.

Değerlendirme

Reform öncesi dönemle karşılaştırıldığında, yerel özerkliğin güçlendiği söy-
lenebilir. Ancak yerel reformun asıl amacını oluşturan, hizmetlerde etkenliğin sağlan-
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ması ilkesinin ne düzeyde gerçekleştiği ise, uygulamanın kısa geçmişi nedeniyle henüz
bilinememektedir.

Merkezi yönetimin hem kaynaklar, hem de yönetsel denetim açısından güç-
lü olduğu görülmektedir. Yalnız eklemek gerekir ki, ulusal bütçeden kaynak aktarımı
oldukça nesnel ölçütlere bağlanmaya çalışılmışta-. Yerel yönetim derneklerinin Öl-
çüt geliştirilmesi sürecine katılımı ise önemlidir. Üstelik köklü yerel gelenek ve bilincin
merkez yetkisini dengelediği anlaşılmaktadır. Yine de merkezi aktarımlara bağımlı-
lık (%60) artarak sürmektedir.

İngiliz yerel yönetsel modeline yapılacak iki eleştiri ise şunlardır: 1) Tek vergi
kaynağı ve 2) Artan merkez denetimi, koşut olarak daralan yerel özerklik. Bu eleş-
tirileri önemli araştırma raporlarında da (Layfield, 1976) görmek olanaklıdır.

İngiliz yerel yönetiminin gösterdiği en ilginç gelişmelerden birisi, kanımızca,
sürekli görev yitirilmesine karşılık, yerel yönetim harcamalarının hem toplam kamu
harcamaları ve hem de ulusal gelir içindeki payının yükselmesidir. Yerel yönetimlerin
akçal ve yönetsel bağımlılıklarının güçsüzlük demek olmadığım ortaya koyan bu mo-
del, merkez ve yerel yönetimlerin karşılıklı bağımlılık ve etkileşim içinde işlev yap-
ma zorunluluklarını da sergilemektedir.

özetveSonnç

Bu bölümde merkez—yerel ilişkilerinin önemi ve niteliği ortaya konulduk-
tan sonra, yerel yönetim sistemleri dörtlü olarak kümelendirilmiş, ilk üçünde bu iliş-
kiler ana çizgileriyle, kısaca tartışılmıştır. Bölümde asıl ağırlık güçlü-bağımlı yerel
yönetim modeline verilmiş ve Hollanda, Belçika ve İngiltere örnekleri merkez—yerel
ilişkilerinin niteliği, yoğunluğu, olası gelişmeler açısından kapsamlı biçimde çözüm-
lemeye çalışılmıştır.

Bulguları ve varılan sonuçlan şöyle sunmak olanaklıdır:
1— İdeal, geniş bir yerel özerklik söz konusu değildir. Yoğunluğu ülkelere

göre değişmekle birlikte, merkezi yönetimlerin yerel yönetimler üzerinde hayli etkili
oldukları görülmektedir.

İncelenen çoğu ülkelerde yerel yönetimlerle ilgili bakanlıklar bulunmasına
karşılık, görevleri salt denetimden öte, eşgüdümcü bir nitelik taşımaktadır. Asıl yö-
netsel ve akçal ilişkiler ise uzmanlık alanlarına göre değişik bakanlıklar arasında da-
ğılmış bulunmaktadır.

Kimi ülkelerde, merkezi yönetimlerin taşra birimlerinin eşgüdümden sorumlu
görevliler yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisi kullanmaktadırlar. Daha çok Bona-
partist modelin etkisindeki ülkelerde görülen bu uygulamayı öteki kümelerde göre-
miyoruz.



Sovyetler Birliği'nde ise tüm yönetimler hiyerarşik olarak birbirine bağlanmış
ve bu yolla ilişkiler düzenlenirken, Komünist Partisi de ayn bir denetim aracı olarak
ortaya çıkmaktadır. \

2— Merkezi yönetimlere, yoğunluğu ve niteliği ülkelere göre değişmekle bir-
likte, yerel yönetimlerin kurulması, kaldırılması, organları, görevleri, görevlileri, işlem-
leri üzerinde vesayet yetkileri tanınmış bulunmaktadır. Hukuka uygunluğu sağlamak
ve kamu yararını kollamak gibi gerekçelere dayanan bu yetkilerin temelinde, mer-
kezi yönetimlerin ülkeyi bir bütün olarak görerek, kamu kaynaklarının daha ussal
kullanımını gerçekleştirebileceği varsayımı yatmaktadır.

Vesayet denetimi bozma, ön izin, onay ve hatta sınırlı da olsa, yerine geçme
biçiminde kendini göstermektedir.

Vesayet konusundaki önemli özellik, yasalarca belirlenmiş konularda ve biçim-
lerde kullanılmasının ötesinde, kullanılış biçimidir. Güçlü yerel yönetim geleneği olan
ve ilişkilerin karşılıklı etkileşim süreçlerine bağlandığı ülkelerde, vesayetin sınırlayıcı
olmaktan çok yol gösterici, ulusal amaçlara yönlendirici ve yerel özerkliği zedeleme-
yecek bir duyarlıkta kullanıldığı görülmektedir. ,

3— Aslmda günümüzde önemini artan oranlarda duyuran ilişkiler ise gelenek-
sel vesayet denetiminin ötesinde, çağımızdaki hızlı kentleşmenin sonucu, sorunların
bölgesel, hatta ulusal nitelikli olarak belirmesinden kaynaklanmaktadır. Halkın nicel
ve nitel olarak artan hizmet istemine karşılık, yerel yönetim sunumlarının aynı düzey-
de anmamasından doğan, bu nedenle merkezi yönetimin, yönetsel ve akçal açılardan,
daha etkin olarak katılımına yol açan gelişmelerin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.

Salt merkezi aktarımlar açısından baksak bile, yerel yönetimlerin ulusal kay-
naklara gereksinimlerinin sürekli arttığım görürüz. Toplam yerel gelirlerin, örneğin

Batı Almanya'da %30u ABD'de %351, İngiltere'de %60'ı, Sovyet Rusya'da %80î,
Hollanda'da %90n üst yönetimlerin yaptığı aktarımlardan oluşmaktadır.

4— Yerel özerkliğin yönetsel ve akçal olarak yapay bir ayrımının yapılması
yanıltıcıdır. Akçal özerklik olmadan sürekli bir yönetsel özerkliğin sağlanabileceği
kolaylıkla savunulamaz. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin artan oranlarda merkezi yö-
netim kaynaklarına bağımlılığı, son çözümlemede, yerel özerkliği daraltıcı bir etki
yapabilir.

Merkezi yönetimlerin aktarımlar yoluyla yerel yönetimleri kendi yöneltilen
doğrultusunda yönlendirebilmeleri, özellikle koşullu yardımlarla, belirli ölçütlere
bağlanmadan, öznel olarak yapılan aktarımlarda daha da belirginleşmektedir.

Ancak akçal bağımlılığın kesinlikle yönetsel bağımlılığa yol açacağını söy-
lemek de, kanımızca, pek doğru bir yargı olmayacaktır. Hollanda, Belçika ve İngil-
tere örneklerinde görüldüğü gibi, ulusal standartlar konularak yapılan yardımlar ile
nesnel ölçütlere dayandırılmış ve yerel yönetimlere katılım olanağı veren karar süreç-
leri ile belirlenen aktarımlarda yerel özerklik zedelenmemektedir. önemli olan akta-
rımların genel gelirler içindeki oranından çok, veriliş sürecidir.
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5— Bir ilginç bulgu da yerel yönetimlerin, özellikle yatının gereksinmelerini
karşılamak üzere borçlanabilme olanakları ve yerel yönetim bankalarının bu konuda
oynadığı önemli roldür. Genellikle yatırımlar borçlarla yapılabilmektedir. Uzman
yerel yönetim bankaları, yalnız merkezi aktarımlara aracılık eden kuruluşlar değil-
lerdir. Tersine, piyasadan değişik yollarla kaynak sağlayarak, yerel yönetimlerin orta
ve uzun süreli gereksinmelerini karşılamaktadırlar. -

6— Vardan başka önemli bir sonuç da, sorunların bölgesel niteliğine koşut
olarak, bölgesel kuruluşlara verilen önemdir. İncelenen bütün ülkelerde, bu eğilim
kolaylıkla gozlemlenebflmektedir.

BölgeseDeşme, bir açıdan, yerel yönetimlerin görev yitirmelerine yol açmakta
ya da yetkilerini bölgesel nitelikli değişik örgütlerle paylaşmaya zorlamakta ise de,
bu gelişim yerel yönetimlerin zayıfladığı, önemlerinin azaldığı anlamına gelmemek-
tedir. Şöyle ki, yerel yönetimler katıldıkları bölgesel kuruluşlarda kaynaklarını bir-
leştirerek sorunlara daha köklü ve kapsamlı olarak yaklaşabilmektedirler.

Merkezi nitelikli ya da kendi dışlarında oluşan bölge kuruluşları, kuşkusuz
ki, kimi yerel görevleri de üstlenmektedir. Böyle durumlarda görev yitirfldiği açıktır.
Ancak, bu sayede yerel yönetimler sayıca azalmış görevlerini daha nitelikli olarak
yapmaktadırlar. İngiltere'de görüldüğü gibi, sürekli görev yitirmelerine karşılık, yerel
harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki oram yükselebilmektedir.

I 7— Ayrıntılı olarak incelenen ülkelerin tümünde, öbürlerinin ise çoğunda gö-
rülen bir özellik de, yerel yönetimlerin devingen niteliği ve yönetsel etkenliğe yöne.
lîk çabalardır.

Bu amaçla yerel sistem sürekli yenilenmekte ve sayılan azaltılarak hizmetler
açısından uygun büyüklüklere erişilmeye çalışılmaktadır.

öz olarak, ulusal planlama, bölgelerarası denge gibi ilkeler merkez-yerel iliş-
kilerini yoğunlaştırmakta, merkezi yönetimlerin etkisini artırmaktadır. Buna karşılık
yerel yönetimler, gerek toplam kamu harcamaları içindeki paylan, gerekse düzenle-
yici yetkileri ile önemlerini artırarak, varlıklarını sürdürmektedirler.

Merkezi yönetimle olan ilişkiler, daha çok işbirliğini ve ulusal hedeflere var-
mayı amaçlamakta, bu nedenle etkenliği ve ussallığı gerçekleştirmeye yönelik bulun-
maktadır. Bu ilişkiler yoluyladır ki, merkezi planlama gereği ile yerel demokrasi ve
yerel girişim arasında denge kurulabilmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÜÇSÜZ - BAĞIMLI YEREL YÖNETİMLER:

TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ülkemizde son yıllarda kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri, kuşku-
suz ki, yerel yönetim sorunlarıdır. 1950lerden beri hızlanarak süregelen kentleşme,
uzun yıllardır varolan sorunları su yüzüne çıkardığı gibi, çeşitlendirmiş ve büyük boyut-
lara ulaştırmıştır, özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan sorunlar, kamuoyunda geniş
ilgi toplamış ve siyasal karar süreçlerinin köksüz, ancak acil çözümler aramasını gerek-
tirmiştir.

Kamuoyuna yansıyan sorunların çoğunlukla büyük kentlere ilişkin olması,
toplumun daha duyarlı ve etkin kesimlerinin buralarda yaşıyor olması ve büyük kent-
lerin tüm ülke için taşıdığı önem ile açıklanabilir, yoksa öbür yerel yönetimlerin sorun-
larının daha az olması ile değil. Birbirini bütünler nitelikte görevler üstlenmiş bulunan
tüm yerel yönetimlerin, yoğunluğu değişmekle birlikte, benzer sorunları vardır. Dola-
yısıyla, yerel yönetim sorunlarım büyük kentlerin sorunları ile sınırlamak doğru değil-
dir.

Yerel sorunlar, kuşkusuz ki, çok boyutludur. Kentleşme temel nedenlerden
yalnız biridir. Toplumsal değişim, yığınların beklentilerinin nicelik ve niteliklerinde
de değişimlere yol açmaktadır. Kitle ulaşım ve iletişim araçlarındaki ilerlemeler top-
lumsal devingenliği canlandırdığı gibi, dış ülke deneyimlerine duyarlığı da artırmak-
tadır. Halk beklentilerinin yerel yönetim sunumları ile karşılanamaması değişik nite-
likli sorunlar doğurmaktadır. Siyasal bilincin gelişmesine ve yaygınlaşmasına koşut
olarak da sorunların kamuoyunda önemi artmaktadır.



Uygulayıcılar (Köse, 1977 ve Marmara ve Boğazlan Belediyeleri Birliği, 1978)
belediyelerin karşılaştığı sorardan şöyle görmektedirler:

1— Belediyeler hem siyasal hem ekonomik ve hem de yönetimsel açıdan antidemokratik
bir yapı içine hapsedilmişlerdir.

2— Belediyeler, doğrudan hizmet üretemeyen ve belde tı»lfc>mn güncel sorunlarına çözüm
getirmeyen aracı, pasif, salt kontrolcu ve kendi kaynağını yaratma olanağından yoksun bir
konuma itilmişlerdir.

3— Belediyeler, çok yakın bir geçmişe kadar kendi aralarında ortaklaşa hareketten ve
dayanışmadan yoksun bırakıldıkları gibi, kendi dışlanndaki toplumsal hareketten de soyut-

  lanmışlardır.

Burada sayılan sorunların, niteliği ve yoğunluğu değişmekle birlikte, hemen
tüm yerel yönetimlerde görüldüğünü belirtmek gerekir.

Bu bölümde, sonraki tartışmalara ışık tutmak, merkez-yerel ilişkileri açısın-
dan Türkiye ve Batı örneklerini karşılaştırabilmek ve gelişmeleri değerlendirebilmek
için, ülkemizdeki yerel yönetim sisteminin irdelenmesi yapılacaktır. Yerel yönetim
sistemimizin içinde bulunduğu oluşum sürecinin anlaşılabilmesi için, başta tarihsel
gelişim olmak üzere, merkez-yerel arası görev ve kaynak bölüşümü ile ilişkilerin nite-
liğinin bilinmesi gerekir.

Y a d Yönetim Geleneği Eksikliği

Yerel yönetimlerin Batılı anlamda Özerk, demokratik ve biçimsel kamu örgüt-
leri olarak ülke yaşamına girişlerinin görece yakın bir geçmişi vardır. Bugün yerel
yönetimlerin karşılaştığı sorunların nedenlerinin önemli bir bölümünü yerel gelenek
ve bilinç eksikliğine bağlamak fazla yanıltıcı bir görüş olmasa gerektir. Merkezi yö-
netimle yerel yönetimler arasındaki yoğun ve oldukça karmaşık ilişkilerin nedenini
tarihsel gelişim içinde aramak, izleyen tartışmalara ışık tutacak niteliktedir. Dola-
yısıyla, tarihsel gelişime ana çizgileriyle bakmak istiyoruz. -

19. Yüzyıl ortalanna gelinceye kadar, kamu hizmetlerinde, dolayısıyla kamu
örgütlenmesinde merkez—yerel biçiminde bir ayırım yapılmamış, tüm hizmetler Padi-
şah adına iş gören ajanlar eliyle yerine getirilmiştir.

Yerel yönetimlerin biçimsel olarak kuruluşlarına kadar, ayanın ve lonca kethü-
dalarının "meşveret" denilen bir danışmanlık süreci içinde, "narhların" ve "avarız-
ların" saptanması, kamu güvenliğinin sağlanması, temizlik, askeri işler gibi değişik
alanlarda yöneticilere yardımcı olduktan bilinmekle birlikte (Ortaylı, 1978: 6), kentsel
görevlerle merkezi görevlerin bir bütünlük içinde, devletin taşra örgütlenmesinin üst
düzey yöneticileri durumundaki beylerbeyi, sancak beyi ve kadılar tarafından yerine
getirildiğini görüyoruz. "Meşveret" yönteminin halkın dolaylı katılımına olanak ver-
diğini varsaysak bile, bunu demokratik yerel yönetim biçjmi olarak düşünemeyiz.
Aynı nedenle, daha çok düzenleyici görevler yüklenmiş olan "îhtisap Nazırlığı", önem-
li kişilerle dinsel önderlerden oluşan "Meclis—i Muhassılın" gibi örgütlenmeleri de
yerel yönetimler olarak niteleyemiyoruz.



Tanzimat öncesinde, Batılı anlamda yerel yönetim biçimine yaklaşan örgüt-
lenmeleri ise yalnız, daha sonraki yıllarda tüzel kişilik kazanan köylerde (Soysal,
1967: 1—3) görüyoruz. Buna mahalle yönetimlerini de ekleyebiliriz (Ortaylı, 1978:

Padişah beratı ile atanan imamlar ya da yörenin dinsel yapısına göre papazlar
mahalle yönetiminin sorumlusudurlar. Daha sonraları ise mahalle ve köylerde muh-
tarlıklar oluşturulmuştur. 

Kamu tüzel kişiliği gibi biçimsel—hukuksal bîr statü taranmam^ olmakla
birlikte, köylerin ve köylülerin ortak mallan bulunduğu, yerel sorunlara birlikte çö-
züm aradıkları anlaşılmaktadır (Soysal, 1967:1—2).

Tanzimat öncesi durum şöyle özetlenebilir: Yerel hizmetler merkezi ajanlar
eliyle yerine getirilmektedir: Ancak, geleneksel anlamıyla biçimsel kamu hizmeti sayıl-
mamakla birlikte ortak gereksinmelerin karşılanması için geliştirilmiş bulunan vakıf
kurumu da bu arada düşünülmelidir. İzleyen yıllarda da hizmetlerini sürdüren vakıf-
ların, yerel kentsel hizmetlerde önemli rolleri bulunmaktadır. Vakfı salt dinsel bir
kuruluş olarak değil, kentin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin, yaygın amaçlı
bir hizmet kurumu olarak görmek gerekir (Kuban, 1975: 148—149). Başta bentler,
kemerler, sebiller olmak üzere, köprüler, lâğımlar gibi su ve bayındırlık işleri, bimar-
haneler, medrese kütüphane, sübyan okulları gibi sağlık ve eğitim işleri, tekkeler, ima-
rethaneler gibi toplumsal içerikli alanlarda vakıfların etkin rolleri görülmektedir. Kuş-
kusuz ki, vakıflar yoluyla sunulan hizmetler nitelik, kapsam ve çeşitlilik açısından
hayli yetersizdir. Biz sadece Osmanlı dönemindeki yerel hizmetlerin, yalnız düzen-
leyici nitelikli olmadıklarını, ilginç bir uygulama olan vakıflar yoluyla insana ve alana
yönelik, daha olumlu nitelikli hizmetlerin de yapıldığım belirtmek istedik.

Toplum yaşamının, koşut olarak da yönetsel yapının, köklü biçimde yeniden
düzenlenmesi ve bu yolla ülke bütünlüğünün sağlanması, merkezi denetimin güçlendi-
rilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Tanzimat dönemi, bir dizi ekonomik, siya-
sal, kültürel iç ve dış etmenin sonucu olarak başlamıştır. -

Tanzimatla birlikte başlatılan reform çabalan, ülkenin genel yönetsel yapısı-
nın, değişen koşullara uyumlu bir biçimde, yeniden örgütlenmesini öngören bütün-
cül bir yaklaşımla ele alınmasını sağlamıştır. Bu nedenle, yerel yönetimlerle ilgili ola-
rak görülen gelişmeler bağımsız değil, tersine, bu bütüncül yönetsel düzenleme anla-
yışının ürünleri olarak ortaya çıkmışlardır.

Tanzimat reformlannın asıl amacı akçalı durumun iyileştirilmesidir. Bu ne-
denle, yönetsel düzenlemeler bu temel amaca koşut olarak, "mali merkeziyetçilik
sistemini uygulamak için bir araç olarak kullanılmış görünmektedir" (Ortaylı, 1974:
13).

Merkez denetimini güçlendirmeye yönelik olarak yapılan akçalı ve yönetsel
düzenlemeler ilginç olmakla birlikte, çalışmamızın kapsamı dışındadır. Bu nedenle,
yalnız yerel yönetimlerle ilgili gelişmelere ayrıntılara girmeden değinmek istiyoruz.

Ülkemizde Batılı anlamda yerel yönetimler kurulması ile ilgili olarak başlatılan
çalışmalar, genel akçal ve yönetsel düzenlemenin alt ve yan bölümü olrak, 19. yüzyıl



ortalarında ve ilkin kentlerde görülmektedir.

Kentsel hizmetler, başka tür askeri, merkezi ve batta yargı görevleriyle bir-
leştirilmiş olarak, kadılarca yerine getirilmektedir. Kadı, özel hukuk ve kamu hukukun-
dan doğan davalara bakan bir yargı organı olduğu gibi, aynı zamanda vakıfları denet-
leyen, kent yönetimini üstlenmiş, güvenlik işleri yapan bir baş yöneticidir. (Ortaylı,
1976: 9 5 - 8 6 ) . Kadı, birleşik bir nitelik gösteren görevlerini, yeniçeri ocağına bağlı
kolluk görevlileri ve yardımcıları aracılığıyla yerine getirmektedir. Daha çok düzen-
leyici bir niteliği olan kadının, doğrudan hizmetlere ilişkin örgütlenmesi yoktur. Kent-
sel hizmetler ise, daha önce de değinilen vakıflar ya da değişik halk örgütlerince yapıl-
maktadır. 

Yeniçeri ocağmin kaldırılmasıyla birlikte, görevlilerinin büyüyecek bir bölü-
münden yoksun kalan kadılar, thtisap Nazarlığının kurulmasıyla akçal ve güvenlik
yetkilerini, Evkaf Nazırlığının kurulmasıyla da vakıflar üzerindeki denetim yetkilerini
yitirmişlerdir. 

Gerek kadılık dönemi, gerekse izleyen düzenlemeler kentlerin gereksindiği
hizmetleri yerine getirmekten uzak kalmışlardır, özellikle dış dünya ile artan ilişki-
ler, Batı Kurumlarına doğru olan yönelişler, düzenli kentler kurma isteği, ticaret ge-
rekçeleri, azınlıkların korunması için yapılan siyasal baskılar gibi nice nedenler, ül-
kenin geçirmekte olduğu toplumsal ve yönetsel değişime koşut olarak, kentleri de
çağdaş yönetimlere kavuşturma özlemine dönüşmüştür.

Ancak istenen Batılı biçimde düzenli kentlere kavuşmaktır, yoksa özerk, demok-
ratik Batı yerel yönetimleri değil (Yayla, 1 9 7 7 : 1 0 1 0 - 1 0 1 4 ve Ortaylı, 1974: 7,113).

Bu temel anlayış içinde, Bonapartist vesayet ilkesine dayalı Fransız yerel yöne-
tim örneği asıl alınarak yapılan düzenlemeleri kısaca belirtelim.

Osmanlılar döneminde yerel yönetimlerle ilgili olarak yapılan Ok girişim, be-
lediye alanında ve İstanbul'da olmuştur. Kentsel hizmetlerin doğrudan Bab—ı Ali
tarafından yürütülmesinin doğurduğu sorunlar, Kırım Savaşının yol açtığı karışıklık,
eskiden beri yetersiz olan altyapı ve hizmetler gibi nedenlerin sonucu olarak, 1854
yılında çıkarılan bir nizamname ile Ibtisap Nezareti kaldırılarak istanbul Şehremaneti
kurulmuştur.

Temel gereksinim maddelerinin sağlanması, fiyat ve piyasa denetimi, yol, kal-
dırım yapanı gibi sınırlı kentsel nitelikli görevler verilen Şehremaneti, özerk ve demok-
ratik bir kuruluş değildir. Şöyle ki, yürütme organı "Şehremini" ile iki yardımcısı,
danışma ve karar organı "Meclis" (Şehremini ve yardımcıları ile birlikte on beş kişi-
lik) atamayla göreve getirilmektedir.

Şehremanetinin kendine özgü gelirleri yoktur, harcamaları devletçe ödenir.
Ek olarak, Şehremanetinin yetkileri de hayli sınırlıdır. Değişik nezaretlerin yoğun
denetimi altında olduğu gibi, kararlarının yürüdüğe konulması için Meclis—i Valâ
ve Padişahın onayı gerekmektedir.
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Kısaca, Şehremaneti devletin hiyerarşik bir uzantısı olmaktan öteye geçeme-
miştir. Zaten kuruluş nizamnamesi de kabul edilerek yürürlüğe sokulamamıştır (Or-
taylı, 1974:124).

Şehir Meclisinin gerek üyelerinin niteliği, gerekse sınırlı akçal ve yönetsel yet-
kileri nedeniyle başardı olamıyacağı bilindiğinden, kuruluşundan Uç ay sonra, 1855
yılında, Osmanlı uyruklu, dil bilen, bilgili kişilerle İstanbul'da oturan yabancı uyruklu
kişilerden oluşan "İntizam—ı Şehir Komisyonu" kurulmuştur. Bu Kurul kararları-
nın, Meclis—i Ali—i Tanzimat'ın incelemesi ve Padişahın onayından sonra, Şehremini
tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir (Yayla, 1977: 959). Sınırlı kentsel görevleri
olan Kurul, 1857 yılında kaldırılmıştır.

İntizam—ı Şehir Komisyonu «fogıiı«»rinn önce, kent yönetiminin düzgün bir
yapıya kavuşturulabilmesi için öneriler hazırlamıştır. Bunlar arasında İstanbul'un
14 belediye dairesine ayrılması da vardır. 1857 yılında Padişahça onaylanan bir nizam-
name ile bu öneri uygulamaya konulmak istenmiş, ancak yabancıların yoğun olduğu,
Beyoğlu ve Galata semtlerini içeren Altma Daire-i Belediye dışmda örgütleme yapı-
lamamıştır.

Ortaylıca (1974: 128) göre, Altına Daire Paris örneğine göre kurulmuştur.
İstanbul'un en düzenli iki semtini içeren Daireye verilen "Altma" İşınlaması da> rast-
lantısal değildir. Paris in en seçkin semti de "Altına Daire" olarak adlandırılmıştır.
Yazışma dili Fransızca olan Altma Dairenin kendine özgü gelirleri ve bütçesi de var-
dır. Böylece, yabana uyrukluların çoğunlukta olduğu Beyoğlu, İstanbul'un öbür
yörelerine göre, oldukça ayrıcalıklı bir yönetsel yapıya kavuşturulmuştur.

Buna karşın, "Altma Dairede de mahalli bir demokrasi değil, bayındırlık endi-
şesiyle yönetilen bir merkezi .hükümet bürosu niteliği" ağır basmaktadır (Ortaylı,
1978:17) .

öteki dairelerin kurulabilmesi için ise 1868 yılma kadar beklemek gerekmiş-
tir. Ancak bu daireler, Altma Daire gibi doğrudan Bab-ı Aliye değil, İstanbul Şehre-
manetine bağlı şubeler olacaklardır. Anılan on dört dairenin örgütlenmesinin yapıla-
mamış "İmasına karşın, bunların Vurulmasını öngören 1868 tarihli Nizamnamenin
ilginç yanı, daireler üzerinde denetim yetkisi olan İstanbul Şehremanetinin organla-
rının doğrudan devletçe atanmasına karşılık, belediye daire meclislerinin halkça seçil-
mesine ilke olarak yer vermesidir (Tümerkan, 1946:48).

İstanbul'la ilgili ilk düzenlemenin 1854 yılında yapılmış olmasına karşılık,
taşra ile ilgili belediye düzenlenmesinin ise 1864 yılında çıkarılan Vilâyet Nizamna-
mesi ile başladığını görüyoruz (Tümerkan, 1946: 36—37). Andan Nizamname, Fran-
sız genel yönetim örgütlenmesinden esinlenerek, Osmanlı taşra yönetimi için benzer
bir düzenleme getirmiş; il, sancak (liva) ve ilçelerden oluşan mülki yönetim kurul-
muştur. Aynı Nizamname ile her ilçenin köylere (karyelere) ayrılması, her köyde
belediye kurulması öngörülmüştür. Nizamnamede başka bir hüküm bulunmayışı ve
4. maddesindeki "her köy bir belediye dair esidir" (Ortaylı, 1974: 116) kuralı durak-
samalara yol açmıştır. Bu nedenle, 1867 yılında çıkarılan iki talimatname ile İzmir,
Selanik ve Tuna ili kentleri ile Bağdat'ta başlatılmış olan belediyeleşme çabalarına
açıklık sağlanmıştır.

"



1864 Vilâyet Nizamnamesinin başka bir ilginç yanı da illere, Fransa'da ol-
duğu gibi, yerel görevler verilmesi ve illerde bağlı sancaklar halkının seçtiği dörder
kişiden oluşan "danışman" bir meclis kurulmasıdır (Soysal, 1967: 6). ti genel mec.
lisinin kendisine verilen yerel görevlerle ilgili olarak aldığı kararlar, ancak Bab—ı Alice
onaylandıktan sonra yürürlüğe konabilmektedir. İl genel meclisi yılda yalnız bir kez
toplanabilmektedir.

Kısaca, 1864 Nizamnamesi ile merkezi yönetim yeniden örgütlenin ekte, ille-
rin "genel"e ek olarak, "özel" yönetimi de kurulmakta, belediye örgütlenmesi taşrayı
da kapsayacak biçimde genişletilmektedir. Bu nedenle, ülkemizde il özel idaresine
köy yönetimi kurulması 1864 tarihli Vilâayet Nizamnamesi ile başlamıştır.

Yerel yönetimler açısından önemli başka bir gelişme ise 1871 tarihli İdare—i
Umumiye—i Vilâyet Nizamnamesidir. Asıl olarak, merkez denetimini daha da güçlen-
dirmeyi amaçlamakla birlikte, 1871 Nizamnamesinin ilginç yanlan vardır, ti genel
meclislerinin danışman niteliği korunmaktadır. Ancak görevleri artırılmıştır. Aynı
biçimde, köy yönetimlerinin görevleri de genişletilmiş, yasaların duyurulması, tanm,
ticaret ve bayındırlıkla ilgili görevler eklenmiştir. Belediyeler açısından getirilen kural-
lar ise önceki düzenlemeleri bütünler niteliktedir. Sözgelişi, her il, sancak ve ilçede
belediye kurulması öngörülmüştür. Belediye organları ise iki dereceli bir seçimden son-
ra hükümetin onayı ile oluşmaktadır, 

' Her iki nizamnamede de, dolaylı da olsa seçime yer verilmesine, bütçeden
söz edilmesine karşılık,yerel yönetimlere tüzel kişilik açıkça verilmiş değildir.

Bütün bu gelişmelere karşın, çağdaş anlamda yerel yönetim kurulması ile ilgi-
li çabaların, asıl olarak I. Meşrutiyet döneminde, 1876 Anayasası uyarınca çıkarılan
iki yasayla başladığını söylemek olanaklıdır. 1876 Anayasasının 112. maddesinde,
başkent ve taşrada kentsel işleri görmek üzere, seçimle oluşacak meclisi bulunan be-
lediyeler kurulması öngörülmüş ve bu amaçla özel yasa çıkarılması istenmiştir, tilerin
de yerinden yönetimi ilkesi benimsenmiş, il özel idaresinin görev ve yetkileri ile organ-
larının oluşturulması gibi düzenlemeler için özel bir yasa çıkarılması öngörülmüştür.

ti özel idaresi ile ilgili tasan yasalaşamamıştır. Ancak 1913 yılında, il genel
yönetimi ile il özel idaresini birlikte düzenleyen İdare-i Umumiye-i Kanunu Muvak-
kati çıkarılmıştır. Anılan Yasanın il genel yönetimi ile ilgili hükümleri 1928 tarihli
Vilayet İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Başlığındaki 'muvakkat" söz-
cüğüne karşın, Yasanın il özel idaresi ile ilgili hükümleri ise, kimi değişiklerle günü-
müzde de yürürlükte bulunmaktadır. 1913 tarihli Yasa il özel idarelerine özerklik ve
tüzel kişilik kazandırmıştır. Bu nedenle, il özel idarelerinin, çağdaş anlamda özerk
bir yerel yönetim oluşlarının başlangıcı olarak 1913 yılını almak doğru görünmek-
tedir. 

• 1876 Anayasası ilkelerine göre köyler için hazırlanan tasan da yasalaşamamış-
tır. Köylerin özerk yerel yönetim birimleri oluşu, günümüzde de yürürlükte olan 1924
tarihli Köy Kanunu ile başlamıştır.

1876 Anayasasının öngördüğü ilkeler açısından, belediyelerle ilgili olan geliş-

meler de kısaca şöyle özetlenebilir: Anayasanın belirlediği biçimde biri İstanbul, öbü-
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rü taşra belediyeleri için olmak üzere iki yasa çıkarılmıştır. 1877 tarihli Dersaadet
Belediye Kanunu ile İstanbul 20 belediye dairesine ayrılmıştır. Belediyenin organ,
lan doğrudan hükümetin atadığı Şehremini ve Emanet Meclisidir. Dairelerdeki organ-
lar ise meclis ve reistir., Daire meclisi iki yıl için doğrudan halk oyu ile seçilirken, reis
hükümetçe atanarak göreve gelmektedir. Başka niteliklere ek olarak, seçmen olabil-
mek için "100 kuruş", seçilebilmek için ise "250 kuruş" yıllık emlak vergisi ödüyor
olmak koşulu vardır (Ortaylı, 1974:158).

Taşra belediyeleri ise yine 1877 yılında çıkarılan Vilayet Belediye Kanunu
ile İstanbul'dan ayrı biçimde düzenlenmiştir. Bu Yasa ile belediye meclisinin doğru-
dan halkça seçilmesi sağlanmış, ancak başkanın meclis üyeleri arasından hükümetçe ,
atanması kuralı konmuştur. Seçmen olabilmek için, başka koşullara ek olarak, em-,
laki için "50 kuruş", seçilebilmek için ise "100 kuruş" vergi vermek gerekmektedir
(Ortaylı, 1974: 191). Belediye görevleri ise genişletilmiş, günümüzdekOere epey yak-
laşmıştır. Yasanın en ilginç özelliklerinden biri ise, belediye aleyhine açılacak dava.
larda meclisi taraf sayarak, bir tür tüzel kişilik vermesidir {Ortaylı, 1974: 187—188).

1910 yılında ise İstanbul belediye daireleri kaldırılarak, yerine 9 şube, Emanet
Meclisi yerine de encümen kurulmuştur. Ancak "mansup" nitelik, yani hükümetçe
atama uygulaması korunmuştur.

1924 yılmda ise başkent Ankara'da, İstanbul'dakine benzer biçimde bîr bele-
diye kurulduğunu görüyoruz.

Taşra ve İstanbul belediyelerinin iki ayn yasa ile yönetilmesi, 1580 saydı Be-
lediye Kanunun 1930 yılmda çıkarılışına kadar sürmüştür.

Günümüzde yerel yönetimlere egemen olan düzenleme, burada öz olarak sunu-
lan, kısa tarihsel gelişimin ürünüdür. Buna karşılık, ülkenin içinde bulunduğu hızlı
toplumsal ve ekonomik değişim sürecine temel yasalann uyamadığmı belirtmek ge-
rekir. Çünkü, il özel idareleri Osmanlıların son döneminde çıkarılan 1913 tarihli yasa
ile, köy yönetimleri ile belediyeler ise (1924 tarihli Köy Kanunu ve 1930 tarihli Bele-
diye Kanunu) Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan yasalarla yönetilirler .1 İzleyen
yıllarda anılan Yasalarda yapılan değişiklikler, yerel sistemin temel özelliklerini et-
kiler nitelikte olamamıştır.

özet olarak, ülkemizde yerel yönetimler tarihsel bir evrimden çok, siyasal
iktidarların yukardan aşağıya doğru yaptıkları düzenlemelerle oluşturulmuşlardır.
Yapılanlar, yerel siyasal bilincin gelişmesinin ürünü olmaktan ötede, Bata kültürüne
ve kurumlanna duyulan özlemin ve dağılan Osmanlı devlet yetkesinin örgütsel düzen-
lemelerle güçlendirilmesi, devlet denetiminin kesin üstünlüğünü sağlama ve sürdürme
isteklerinin sonucudur. Merkez denetimini güçlendirme kaygısı ile Batının uygar ku-

(1) 1930 öncesinde çıkarılan 486 sayılı Umur—u Beldeye Müteallik Ahkam—ı Cezaiye Hakkında
Kanun, 831 sayılı Sular Kanunu, 1930larda ise 1580 sayılı Yasa dışında, 1593 sayılı Umumi
Hıfzısıhha Kanunu, 2031 sayılı Belediyeler Bankası Kuruluş Kanunu, 2256 sayılı Gümrük Resim-
lerine Yüzde On Eklenmesine Dair Kanun, 2290 sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu,
2497 sayılı Belediyeler İstimlâk Kanunu gibi Yasaların günümüzdeki belediyecilik anlayışını
biçimlendirdiği söylenebilir.



bağdaştmimasının yansıması olarak doğan yerel yönetimler, gerek sunduk*
lan hizmetler, gerekse merkezin yoğun denetimi altındaki yetersiz akçal ve yönetsel
yapılan ile beklenen gelişmeyi gösterememişler, umulan işlevleri yapamamışlardır.
Batı yerel yönetimlerinin temel dayanağı olan siyasal bilinç, çoğulcu demokrasi, öz-
gür düşünce gibi kavramlar ise ülke yaşamına çok sonraları girmiştir.

Yerel yönetim düzenlemesi yapılırken, esinlenilen Batı modelinin merkezci
Bonapartist Fransız yerel yönetim örneği olması rastlantısal değildir. Kuşkusuz, o
dönemlerde Fransız kültürü ile yoğun ilişkiler içinde bulunulmasının bu seçimde ge-
niş etkisi vardır. Ancak, bundan da ötede, Fransız yönetsel sisteminin ülke birliği
için daha elverişli olması, yerel yönetimlerde yoğun merkez denetimine olanak ta-
nıması başka temel nedenler olarak düşünülebilir.

Kısaca, yerel yönetim kendi içinde bir amaç olmaktan daha çok, devlet yet-
kesini güçlendirmenin bir aracı olarak düşünülmüş ve böylece geliştirilmiştir. Kanı-
mızca, günümüzde de karşılaşılan sorunların temelinde bu anlayış yatmaktadır.

Anayasal ilkeler v e  
Yerel Yönetimler

Konumuzla ilgili Anayasal ilkeler asıl olarak 6 1 , 1 1 2 , 1 1 5 ve 116. maddelerde
yer almaktadır.

1— Anayasanın 6 1 . maddesi, "Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yüküm-
ler ancak kanunla konulur" kuralım getirmekte, yasanın öngördüğü üst ve alt sınır-
lar içinde kalmak koşuluyla, bunlarda değişiklik yapmak üzere yalnız Bakanlar Kuru-
luna yetki verilebileceğini belirtmektedir. Bu durumda, yerel yönetimlerin kendilik-
lerinden vergi koymaları söz konusu olamayacağı gibi, oranlarda değişiklik yapmak
üzere yetkili sayümalan da olanaklı değildir.

2— Anayasanın 112. maddesi kamu yönetiminin merkezden ve yerinden yö-
netim ilkelerine göre örgütlenmesini öngörmekle birlikte, 'İdare kuruluş ve görevle-
riyle bir bütündür..." anlatımıyla yerinden yönetim kuruluşlannm kamu örgütleri
eliyle denetlenebilmesine olanak vermektedir. 

3— 115. madde, illerin "coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hiz-
metlerinin" gereklerine göre kurulacağını belirtmektedir. Her il aynı zamanda il özel
idaresi olduğuna göre, kurulabilmesi için yukardaki koşulların bulunması gerekir.

4— Yerel yönetimlerle ilgili özel kurallar ise 116. maddede yer almaktadır.
Buna göre, il özel idareleri, belediyeler ve köyler "müşterek mahalli ihtiyaçları" kar-
şılamakla görevli ve yetkili, kamu tüzel kişiliği olan yerel yönetimlerdir. Yalnız genel
karar organlarının halkça seçilmesi zorunlu görülmüş, seçilmiş organların organlık
sıfatını kazanma ve yitirmeleri konusundaki denetim yetkisi yargıya verilmiştir.
Ayrıca, yerel yönetimlerin görevleri, yetkileri, akçal ve kolluk işleri ile merkezi yöne-
timle olan ilişkilerinin yasa ile düzenleneceği belirtilerek, yerel yönetimlere görevleri
ile orantılı gelir kaynaklan sağlanacağı kuralı konulmuştur. . . . . . . . .

 .



Kanımızca, 116. maddede öngörülen ilkelerin duraksamalara neden olabilecek
bir niteliği vardır, örneğin, "müşterek mahalli ihtiyaçlar "in tanımını yapmak zordur.
Bu anlatımdan Anayasa koyucunun, daha önce değinilen genel yetki ilkesine yer ver-
diği biçiminde bir anlam çıkarılabilir. Ancak son fıkradaki "görevleri, yetkileri, mali-
ye ve kolluk işleri... kanunla düzenlenir" kuralından bu konudaki takdiri yasa koyu-
cuya bıraktığı anlaşılmaktadır. -. -

ülkemizde yerel görevlere egemen ilkenin ne olduğu açık değildir. Temel ya-
salarda "liste" biçiminde yer alan görevlere, başka yasalarla yenileri eklenmiştir. Ger-
çi yerel görevlerin çok sayıda olmasının "müşterek mahalli ihtiyaçlar" anlatımına ko-
şut ve genel yetki ilkesine çok yaklaşan bir niteliği varsa da, son çözümlemede, gö-
revler yasalarda sayılmıştır. Sürekli aşınmaya uğramasına karşın, görevlerin kapsam-
lılığı ve sayısı gözönüne alındığında ise, özel yetki ilkesinin (ultra vires) geçerli oldu-
ğunu savunmak da pek olanaklı değildir, ülkemizde yasa koyucunun orta bir yol
olan karma sistemi benimsediğini düşünmek daha doğru görünmektedir.

"Bu idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağlanır" kuralının da du-
raksamalara yol açabilecek bir niteliği vardır. Anayasa Mahkemesinin 10.5.1977 gün
ve 1977/71 sayılı kararı (Resmi Gazete. 26 Aralık 1977) doğrudan bu kuralla ilgili-
dir. Anayasa Mahkemesi, 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 28. mad-
desinin 2. fıkrasındaki, sözleşmede belirtilen koşullara uymayan kuruluşların satış
hakkının Bakanlık karan ile kaldırılacağı ve tesislerin rayiç bedel üzerinden TEK'e
aktarılacağı biçimindeki hükmünü iptal etmiştir.

İptal gerekçesi merkez—yerel ilişkilerine yeni bir anlayış getirdiği için (Keleş,
1979) hayli ilginçtir. Yüksek Mahkeme şöyle demektedir:

Ülkenin gelişen sosyal ve ekonomik yapısının bir gereği olarak belediye sınırlan için-
de ve dışında yurdun tüm enerji üretimini sağlama işine devletin merkezi idaresinin el
atmış olması, devletin bir kesimini oluşturan mahalli idarelerin, Anayasanın 116. madde-
sindeki görevlerinin merkezi idareye aktarılmasına izin vermez. Tersine, 116. maddenin
son fıkrası gereğince merkezi idarenin mahalli idarelerin görevlerini gereği gibi yerine getir-
mesini sağlamada onlara yardımcı olması ve karşılıklı bağ ve ilişkileri bu doğrultuda dü-
zenlemesi ve onlara görevleri ile orantılı gelir kaynaklan bulması gerekmektedir.

Hukuksal olduğu kadar, gerekçesi nedeniyle siyasal bir nitelik de taşıyan bu
karar (Keleş, 1979), kanımızca, duraksamaları artırıcı bir niteliktedir. Şöyle ki, ver-
gi, resim ve harç gibi yükümler ancak yasa ile konur. Dolayısıyla, bunların merkez ve
yerel yönetimler arasında paylaştırılması yasa koyucunun yetkisindedir. Yerel yöneti-
timlerin kaynak yetersizliğinin sorumluluğunu doğrudan ve yalnız merkezi yönetime
yüklemek söz götürür. Kanımızca, Anayasa Mahkemesi bu karan ile bir yandan yerel
görevlere geniş bir tanımlama getirirken, öbür yandan "... merkezi idarenin'" onlara

r (yerel.^yönetimlere) görevleri ile orantılı gelir kaynakları bulması gerekmektedir" hük-
jnü ile merkezin üstünlüğünü ve sorumluluğunu kabullenerek, sınırlı bir yerel özerk-
lik anlayışını benimsemiş görünmektedir.



Yerel Yönetimlerin Sayısal Gelişimi

Cumhuriyetin kurulmasından sonra yerel yönetim sayısında önemli değişik-
likler görülmüştür. Çok partili dönemde, genellikle siyasal amaçlarla il sayısı artırıl-
mışsa da, son yirmi yılda hiç bir değişiklik olmamıştır.

 1978 sonu asıl alınarak bakıldığında, yerel yönetim sayısı aşağıdaki gibidir:

Ö özel İdareleri : 67 •
Belediyeler : 1.716
Köy Yönetimleri -: 35.019

Ttoplam : . 36302

Ülkemizdeki yerleşme birimi sayısının 60 binin üzerinde olmasına karşın, köy
yönetimleri sayısı daha azdır. İlk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından, 1975 yı-
lında yapılan son sayıma kadar geçen dönemde köy sayısında belirli azalma görülmek-
tedir. Bu azalışın asıl nedeni, nüfusu 2.000'nin üzerinde olan köylerde belediye kurul-
masıdır .1 . . ' . • -

Köy muhtarlıkları sayısı 1927'de 40.991den, 1975'de 35.032"ye inmiştir
(Çizelge 8). 1978 sonunda ise köy sayısı 35.019'dur. Muhtarlara genel bütçeden aylık
verilmesi uygulamasına koşut olarak da ilerdeki yıllarda sayının artacağı düşünüle-
bilir.  :

Sayısal açıdan en ilginç gelişme ise belediyelerde görülmektedir (Çizelge 9).

(1) Köylerle İlgili İstatistiksel bilgiler çelişkili ve sağlıksızdır. Nitekim burada kullandığımız Yerel
Yönetim Bakanlığı verilerinde de bu durum kolaylıkla gözlenmektedir. Ancak bilgilerde görü-
len çelişkiler, nedeni ne olursa olsun, tM'aflhtm amacımızı ve varacağımız sonuçları etkileyici
nitelikte cMğijdir,

•



Çizelge 8

Çeşitli Yıllarda Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre KÖy
Sayısı ve Köyler Nüfusunun Genel Nüfusa Oranı

Yılı

1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975

Genel Nüfus

13.648.270
16.158.018
17.820.950
18.790.174
20547.188
24.064.763
27.754.820
31.391.421
35.666.549
40.347.719

Köy Sayısı

40591
34.876
34.024
34.064
34.252
34551
34.408
35.638
35.997
35.032

Şehir Nüfusu

3.305.879
3.802.642
4.346.249
4.687.102
5.244.337
6527.343
8.859.791

10.847.704
13.817.717
16.799.796

Bucak ve Köyler
Nüfusu

10.342.391
12.355.375
13.474.242
14.103.072
15.702.851
17.137.420
18.895.089
20543.717
2İJ848.836
23.397.873

Köyler Nüfusunun Genel
Nüfusa Oranı

% 7 5 

%76
%76,5
%72 
%75
%71,2
%67,7
%66,4
%61,2
%68,2

Kaynak : Yerel Yönetim Bakanlığı



Çizelge 9

Belediyelerin Sayısal Artışı
(1923=100)

Belediye Belediye
Yıllar şayia Endeks Yıllar Sayış Endeks

1923
1929
1935
1940
1945
1950
1955

423
467
505
549
583
628
809

100
114
119
130
137
148
190

1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978

955
1062
1303
1654
1688
1710
1716

223
225
308
393
399
404
405

Kaynak: Bilgiler Devlet İstatistik Enstitüsü, İçişleri ve Yerel Yönetim Bakan-
lıklan yayın ve arşivlerinden derlenmiş, endeksler bizce eklenmiştir. =

1923—1978 arasında belediye sayısı dört kat artmıştır. Artışın en çok olduğu
dönemler ise 1950-1960 ile 1970-1975 yularıdır.

Aslında artışın çeşitli nedenleri vardır. Küçük yerleşim birimlerinden, daha
büyüklere olan göçler, yerel bilincin gelişmesi, çoğulcu demokrasi anlayışı bunlar
arasında sayılabilir. Ancak asıl önemli neden, belediye gelirlerinin devlet gelirlerine
dayalı duruma getirilmesidir. Belediye Gelirleri Kanununun 1948 yılında çıkması,
1950'de Belediyeler Fonunun kurulması, devlet kaynaklanndan çok az pay alan muh-
tarlıkların belediyeler kurmasını hızlandırmıştır. Devlet vergilerinden ayrılan payların
nüfusa göre dağıtılması, yasal koşulları yerine getiren muhtarlıkların birleşerek bele-
diyeler kurmasını özendirdiği gibi, varolan belediyelerin de çevre yerleşim alanları-
nı şuurlarına katma eğilimlerine itici güç kazandırmıştır.

Sayısal açıdan önemli bir büyüme de 1970—1975 arasında görülmektedir. Bu
artışın nedenleri arasında 1970 ve 1971 yıllarında çıkarılan 1319 ve 1416 saydı Yasa-
lar düşünülebilir. Anılan Yasalarla emlak vergisi yeniden düzenlenmiş, bina ve arazi
vergileri birleştirilmiş, yazımdan vazgeçilerek beyan usulü getirilmiştir. Eskiden yal-
nız bina vergisinden %25 pay alan belediyeler, yeni düzenleme ile birleştirilerek dev-
let vergisine dönüştürülen emlak vergisinden (bina, arsa ve tarım alanları) %45 pay
almaya başlamışlardır. Belediye gelirlerini artıran yeni uygulamanın özendirici bir
etmen olduğu açıktır.
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Belediyelerin çoğunluğu mülki idare bölümlerinin merkezindedir, ti merkezi
67, ilçe merkezi 554İ, bucak merkezi 707 olmak üzere toplam 1328 belediye mülki
merkezlerde bulunmaktadır.

1975 sayımı sonuçlan asıl alınarak, 1978 yılandaki toplam 1716 belediyenin
nüfus kümelerine dağılımı Çizelge 10'da gösterilmiştir.

Çizelge 10
Belediyelerin Nüfus Kümelerine Dağılımı

Nüfus Kümeleri Belediye Say»

10.000'nin altında
10.000 -25.000
25.000-50.000
50.000-75.000
75.000 -100.000

100.000 -500.000
500.000'den yukarı

Toplam 1716

Kaynak: Î.Tekeli, "Cumhuriyet Döneminde (1923-1973) Türkiye'de Bele.
diyecfliğin Evrimi", Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, der. E.Türkcan, (Ankara:
Türk İdareciler Derneği, 1978), s. 245 ve Yerel Yönetim Bakanlığı bilgilerinden
yararlanılarak hazırlanmıştır.

Çizelge 10'da görüldüğü gibi, belediyelerin büyük çoğunluğunun nüfusu 10
binden azdır. Gerçi 1950 lerden beri hızlanarak süren kentleşme, büyük yığmlan baş-
ta üç büyük kent olmak üzere, genellikle nüfusu 50 binden yukarı kentlere çekmek-
te, büyük kent nüfuslarının genel toplam içindeki oranı yükselmekte ise de, bu du-
rum küçük belediyelerin çoğalmasını önleyici nitelikte olamamışta'.

Belediyelerin sayısal çoğalmalarının doğurduğu bir dizi sorun vardır: Vergi-
lerden ayrılan paylar ile genel bütçeden yapılan aktarımların daha çok sayıda birim
arasında paylaşılması gerekir, özellikle büyük kentlerin çevrelerindeki yerleşim alan-
larının kendi yönetimlerini kurmaları, başta planlama olmak üzere çoğu yönlendirici
yetkilerin parçalanmasına, eşgüdümün zorlaşmasına neden olduğu gibi, hizmetlerde
ve kaynak kullanımında ikilemelere ve geçişmelere yol açmaktadır.

Aslında ülkemizde değişik yerel kamu hizmetleri için uygun büyüklükler de
saptanmış değildir. 1580 sayılı Yasanın kuruluşla ilgili olarak belirlediği ilkeler nüfus
ve yerel gelirlerin hizmete yetip yetmiyeceği konusunda alman yönetsel karardır.
Nüfus ölçütünün Türkiye gibi hızla kentleşen bir ülke için çok düşük tutulmuş olma-

| sı bir yana, yalnız yeni kurulanların değil, tüm belediyelerin gelirlerinin yetersizliği
bilinmektedir.

(1) Aslında toplam İlçe sayısı 572'dlr. Ancak, İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri sınırlan için-
de 18 İlçe bulunduğundan, Uç* merkezi belediye sayısı Uca sayısından düşüktür.
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 Merkez-Yerel Arası Görev

Bölüşümü: Kargaşa

Görevlerin merkez ve yerel yönetimler arasındaki bölüşümü, bunlar arasında-
ki ilişkilerin de niteliğini ve yoğunluğunu belirleyici etmenlerin başında gelir. Bu
nedenle çalışmanın amacı açısından önem taşır.

Kamu görevlerinin değişik düzeydeki kamu yönetimleri arasında paylaştırıl-
ması, ülkelerin devlet felsefesine, geleneklerine ve toplumsal-ekonomik yapılarına
göre belirlenir. Köklü yerel geleneği olan ülkelerde yerel birimlerin, çoğu ülkelerde
merkeze verilen düzenleyici, üretici, hizmet sunucu bir dizi görevi de üstlenmiş bulun-
duklarını görüyoruz. Bu nedenle, merkez—yerel biçiminde, evrensel nitelikli bir ayı-
rım yapmak olanaksızdır. Genel ve özel yetki ilkeleri soyut, genel kavramlardır, yasa
koyucunun anlayışına dayanırlar.

Daha işlevsel ölçütler olarak, yerel nitelikli, yerel halka yönelik, yerel katkıya
elverişli, küçük ölçekli, daha verimli olarak yapılabilecek, akçal güçlerinin olanak
verdiği görevlerin yerel yönetimlere bırakılması gerektiği söylenebilir. Bunlar da gerek-
li açıldıktan uzak, toplumsal yapıya göre yoruma elverişli,soyut anlatımlardır.

ülkemizde merkez—yerel arası görev bölüşümünün belirli Ökelere dayandığı
kolaylıkla söylenemez. Görevlerin iki düzey arasında değişimi hızlıdır. Kimi görev-
lerin, sınırlı yerel geleneğe karşılık, yerel olarak nitelenmesine karşın, özellikle dü-
zenlemeye ve üretime yönelik görevlerde kesinlik yoktur. Aynca geçişmeler, ikileme-
ler ve boşluklar vardır.

Bu alt bölümde, İçişleri Bakanlığı, tç-Düzen Raporlarındaki (1972 ajbjc)
kümelendirmeyi asıl olarak, merkez—yerel arasındaki görev kargaşasını ortaya koy-
maya çalışacağız.

İl özel İdareleri: 
• . " • »

İl özel idare görevlerinin, merkezi örgütlerle olduğu gibi, köy ve belediye gö-
revleri ile de sınırlan, kapsamları belli ayırımları yapılmamıştır. Çoğu konularda, deği-
şik yönetimler aynı anda görevli olarak görülmektedir.

1— Sağlık ve sosyal yardım görevleri: Başta 1913 tarihli Yasanın 78. maddesi
olmak üzere, birçok yasa özel idarelere çevre sağlığı, sağlık kurumlan yapım ve işle-
timi, toplumsal içerikli hizmetlerle ilgili değişik görevler vermiştir. Oysa, benzeri gö-
revlerin belediyelere, asıl olarak da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verildiğini
görüyoruz. Aynca 6134 sayılı Yasa ile özel idare hastaneleri anılan Bakanlığa geçmiş
ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği tüm illerde, her tür sağlık görevi merkeze
geçmiş bulunmaktadır.

2— Bayındırlık görevleri: İl yollarının yapım, bakım"ve onarımı, köy yollan,
içme sulan, bataklık ve göllerin kurutulması, iskele, köprü yapımı, kamulaştırmalar,
bazı ulaşım araçları sağlamak, su ve elektrik gibi konularda imtiyaz vermek il özel
idarelerinin bu alandaki görevlerindendir.
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Ancak, il yollan yapımı Karayolları Genel Müdürlüğüne, köylerin yol, su ve
elektrik işleri ise YSE ve TEK gibi merkezi yönetim kuruluşlarına ya da hizmet ye-
rinden yönetim kuruluşlarına geçmiştir.

3— Eğitim ve kültür görevleri: önemli değişime uğrayan görev kümelerinden
biri de budur. 

İlkokulların yapımı, onarımı, bakımı ve donatımı, hizmetlilerin ücretleri, ye-
tiştirme kursları, orta deceli mesleki ve teknik okullar, halk okulları, tarihsel anıtla-
rın korunması, sanat ve kültür etkinlikleri, gazete çıkarılması gibi konularda fi özel
idarelerine görevler verilmiştir. Oysa, bu konular merkezi yönetimin temel hizmet
alanlarıdır. 

İlköğretimle ilgili temel Yasa (222 «aydı) bu konuda devlet, fl özel idareleri
ve belediyelerin işbirliğini zorunlu kılmıştır. Benzeri durumları okulların bakımı, ona-
rım ve donatımları konusunda da görüyoruz.

4— Tarım ve hayvancılık görevleri: Ü özel idarelerine çiftlikler ve fidanlıklar
kurmak, tarımsal sulama, araçlar sağlamak, okul açmak, damızlık depoları kurmak,
damızlık hayvanları dağıtmak, mera yapmak, tarımsal ve hayvan hastalıklarıyla savaş-
mak gibi çok değişik görevler verilmiştir.

Ancak, aynı konular başta Gıda, Tanm ve Hayvancılık ile Orman Bakanlıkları
olmak üzere, Toprak Su, DSİ gibi bölge kuruluşları ile Zirai Donatım Kurumu gibi
kamu iktisadi teşebbüslerinin temel görevleridir.

5— Ekonomik görevler: Bunlar arasında ticaret ve sanayi odaları, tasarruf ve
kredi sandıklan kurmak, sergi, pazar ve panayırlar düzenlemek sayılabilir. .

Ticaret ve sanayi odalan kurmak görevi merkezi yönetimce, tasarruf ve kredi
sandıklan ise özel ve kamu bankalarınca yapılmaktadır. Sergi, panayır, gibi görevler
ise merkezi yönetim ve belediyelerle paylaşılmışta-,

6— Çeşitli görevler: Uzun dönemli yatırım planlan yapılması, mülki amirlere
taşıt, lojman sağlanması gibi görevler merkezi yönetimle paylaşılmaktadır.

Çok kısa olarak sunduğumuz il özel idaresi görevlerinin başta merkezi yönetim
olmak üzere, belediye ve köylere de verildiğini, önemli görevlerin hemen tümünün
doğrudan merkezi yönetime bağlı eylemci birimlerce yapıldığım görüyoruz.

20. yüzyılın başlangıç yıllannin koşullarına göre belirlenmiş il özel idaresi
görevlerinin hemen hemen tümü izleyen yıllarda, çeşitli nedenlerden dolayı merkezi
yönetime geçmiştir; Ortaklaşılan görevlerin önemlî^bir bölümü de ya doğrudan mer-
kezi yönetimce yapılmakta ya da meikezi yönetim aktanmlanyla gerçekleştirilmek-
tedir. 



Köy Yönetimleri:

Köylerin öbür yerel yönetimlerden ayrılan bir özelliği vardır. Şöyle ki, il özel
idarelerin tümü, belediyelerin büyük çoğunluğu aynı zamanda merkezi yönetimlerin
mülki bölümlerinin merkezlerinde kurulmuşlardır. Oysa köyler mülki bir kademe de-
ğildir. Dolayısıyla köylere, belediye ve özel idarelerle kıyaslanmayacak sayıda adli,
askeri ve yönetsel nitelikli devlet görevleri verilmiştir. Bu nedenledir ki, köy görev-
lerini iki ana kümede düşünmek gerekir: 

1— Köyün merkezi yönetim görevleri: Saptayabildiğimiz kadarıyla, köyün
35 yasa ve çok sayıda tüzük ve yönetmeliklerle verilmiş, irili ufaklı olarak, yaklaşık
185 tür görevi vardır. Çalışmanın amacı dışında olduğu için ayrıntılarına girmediğimiz,
merkezi yönetim adına yapılan köy görevleri bayındırlıktan sivil savunmaya, tekel-
den adalet işlerine kadar çok değişik alan ve konulan kapsar.

2— Köyün yerel görevleri: Başta 442 sayılı Köy Kanunu olmak üzere, 16 ayrı
yasa^ köye 120'nin üzerinde görev vermiş bulunmaktadır. Köy Kanununun belirle-
diği görev sayısı ise 37'si zorunlu (madde 13), 32'si seçimlik (madde 14) olmak üze-
re toplam 69'dur.

122 yerel görevin hizmet konularına göre dağılımı ise şöyledir:

Sağlık ve Sosyal Yardım :23
Bayındırlık  -: -18 
Esenlik ve Kolluk :7 
Kültür ve Eğitim : I 7 
Tanm ve Hayvancılık :43 

Ekonomik Konular ;:14 

Kuşkusuz ki, köy yönetimlerinin her iki küme görevi ne düzeyde gerçekleş-
tirdikleri tartışmaya açıktır. Aynca, yerel görevlerin önemlilerinin doğrudan merke-
zi yönetimce yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle köy ile merkez arasındaki görev iliş-
kisini uzun boylu anlatmak gereksizdir. Köylerin hemen tümünün yazıcı ve korucu
dışında görevlisi yoktur. Daha sonra da değineceğimiz gibi, gelirleri çok yetersizdir.
Seçilmiş organların eğitim düzeyi ise bellidir. Dolayısıyla, köylerin bu denli dağınık
ve karmaşık görevlerini istenilen biçimde yapmaları olanak dışıdır ve görevlerin önem-
li bölümünün doğrudan merkezi yönetimce üstlenilmesi kaçınılmazdır. Nitekim uy-
gulama da sürekli bu doğrultuda olagelmiştir.

Belediyeler:

Belediye görevleri çok sayıda yasaya dağılmış durumdadır. Ayrıntılı olarak
incelediğimiz ülkelere göre, çok daha sınırlı alanlarda hizmet sunmasına karşılık, be-
li) Saptayabildiğimiz kadarı İle, yerel görevlerin belirtildiği 16 yasanın sayıları şunlardır: 442,

904, 1003, 1234. 1593, 2644, 3039, 3434, 4081,4109, 5917, 5539, 6086,6250, 2 2 2 , 2 6 5 .
Ba$ka bir kaynak (Çöker, 1969: 288) yerel görev sayısını 115, yasa sayısını İse 10 olarak gös-
termektedir, ülkemizde yasa sayısının çokluğu sağlıklı bir derlemeyi zorlaştırmaktadır. Dola-
yısıyla verilen bilgiler kesin değildir. Amacımız köy görevlerinin çokluğunu ve dağınıklığını
vurgulamaktadır.



lediye görevleri sayıca çoktur. Bir kaynak (Çöker, 1969: 292) görevlerle ilgili yasa
sayısını 37, görev sayısını ise 202 olarak göstermektedir.

Başta 1580 sayılı Belediyeler Kanununun bütçe gelirlerini asıl olarak zorun-
lu ve seçimlik olarak belirlediği, ancak günümüzde anlamını tümüyle yitirerek, hemen
her belediye için zorunlu duruma gelmiş 75 görevi olmak üzere toplam 202 beledi-
ye görevinin hizmet konularına göre dağılımı şöyledir:

Sağlık ve Sosyal Yardım
Bayındırlık
Esenlik (Kolluk ve İtfaiye)
Kültür ve Eğitim
Tarım ve Veteriner İşleri
Ulaştırma
Ekonomik Konular
Çeşitli Görevler

:42
:32
:52
:15
:20
: 6
:29
: 6

Merkezi yönetimle belediye arasındaki görev ilişkilerinin niteliğini ortaya koya-
bilmek açısından, görev kümelerini kısaca incelemek yaradı olacakta*.

1— Sağlık ve sosyal yardım görevleri: Değişik yasalar sağlık denetimi, bula-
şıcı hastalıklar, çevre sağlığı konularında belediyelere görevler vermiştir. Oysa, ben-
zeri konularda merkezi yönetim de yetkilidir, örneğin, turistik tesisler, otel, kahve-
hane, gazino, tiyatro, sinema, plaj gibi yerlerin açılış izinleri, denetimleri belediye
yetkisinde değildir. Konusuna göre, yetkiler ya Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ya da
genel kollukça ve mülki amirlerce kullanılmaktadır. Aynı biçimde, hastane, dispan-
ser, eczane, doğumevi gibi sağlık kuruluşları yapım ve işletilmesi ile hem belediye,
hem de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevlidir. Aslında bu görev, büyük kent-
lerin çok sınırlı kapasitedeki kurumlan dışarda bırakılırsa, tümüyle anılan Bakanlığa
geçmiştir. Aynı durumu toplumsal içerikli hizmetlerde de görüyoruz.

2— Bayındırlık görevleri: Aynı kargaşa burada da gözlenmektedir, örneğin,
harita ve imar planı yapmak bir temel belediye görevidir. Ancak, İmar ve İskan Ba-
kanlığı, Tapu ve Kadastro,Harita, Orman, DSİ, Toprak Su gibi merkezi yönetim ge-
nel müdürlükleri harita yapmaktadır. İmar planı yapma görevi daha da ilginç bir ni-
teliktedir. Şöyle ki, plan yapma yetkisi belediyenin, onaylama ise İmar ve İskan Ba-
kanuğınındır. Ancak, Bakanlık, oldukça genişçe tanımlanmış durumlarda, belediye-
leri tümüyle devreden çıkararak, imar planların! doğrudan yapma yetkisindedir. Ni-
tekim Uç büyük kentte kurulmuş olan Nazım Plan Büroları bunun en belirgin örne-
ğidir.

İlginç bir durum da içme suyu konusunda görülmektedir. Temel bir belediye
görevi olan su, köylerde ve nüfusu 3.000'nin altında olan belediyelerde, merkezin
bölge kuruluşu biçiminde örgütlenmiş olan YSE Genel Müdürlüğüne geçmiş bir gö-
revdir. Nüfusu 100 binin üzerinde olan kentlerde ise su ve kanalizasyon görevi asıl

(1) Anılan Yasanın 15. maddesi 76 görev saymaktadır. Ancak 3 0 . sırada yer alan görev 6785 sa-
yılı Yasayla kaldırıldığı İçin, görev sayısı 75"e İnmiştir.



olarak başka bir merkezi örgüt olan DSt Genel Müdürlüğüne geçmiş, belediye yetki-
si kent içi dağıtım ile sınırlanmıştır. 

: 3— Esenlik görevleri: Görevler konusunda yasaların dağınıklığını göstermek
açısından, bir araştırmada (İçişleri Bakanlığı, 1972 b: 147) yalnız belediye kolluk
görevleri ile ilgili olarak 19 ayrı yasanın saptandığını belirtmek ilginç olacaktır. Ay-
rıca, belediye kolluğu mülki amirlerin kamu düzenine ilişkin olarak verecekleri buy-
ruklara uymak zorunda olduğu gibi (5442 sayılı & İdaresi Kanunu, madde 11 ve 32),
kolluk görevleri Bakanlar Kurulu karan ile genel kolluğa da aktarılabilir (1580 sayı-
lı Yasa, madde 109). 

4— Kültür ve eğitim görevleri: Biçimsel eğitim konusunda belediyelerin görev-
leri çok sınırlıdır. Ancak okul öncesi ve erginlerin eğitimi konusunda il özel idareleri
ve merkezi yönetimle birlikte görevler üstlenmiştir. Asıl karışıklık daha çok kültürel
konular ile beden eğitimi hizmetlerinde görülmektedir.

5— Tanm ve veterinerlik görevleri: Veterinerlik alanında belediyelere ve mer-
kezi yönetim kuruluşlarına ortaklaşa olarak kimi düzenleyici, koruyucu ve denetleyi-
ci görevler verilmiştir. Benzeri durum tarımsal hizmetlerde de görülmektedir, örneğin,
park, bahçe, fidanlık gibi yeşil alanlar kurulması ve tarımsal alanların hasardan korun-
ması, sulama kanallarının yapımı gibi görevler hem belediyelere, hem de merkezi yöne-
tim kuruluşlarına verilmiştir. 

6— Ulaştırma görevleri: Bu alanda en büyük görev kargaşası özellikle trafik
konusunda kendini göstermektedir. Trafik tarifeleri düzenlemek, trafik akımı ve gü-
venliği ile ilgili olarak meydan, park, otopark, yol yapmak ve trafik ışık ve işaretleri
koymak belediyenin görevidir. Ancak 6085 saydı Trafik Kanununda yapılan değişik-
likler belediyelerin trafik konusundaki yetkilerini daralttığı gibi, kent içi trafikten
doğan ilişkileri de karmaşıklaştırmıştır. Şöyle ki, yapım işleri ile kent içi ulaşım hiz-
metleri belediyenin, trafik denetimi ise genel kolluğundur. Ayrıca, il trafik komis-
yonunda belediye ancak bir üye ile temsil edilebilmektedir. Kısaca, trafik hiz-
metlerinde belediye ve merkezi yönetim örgütlerinin görevleri içiçedir.

7— Ekonomik görevler: Belediyelerin denetim, gereksinim maddelerinin sağ-
lanması ve dağıtımı, girişimler yapmak, işletmeler kurmak gibi ekonomik konularda
çok boyutlu, kapsamlı görevleri vardır. Ancak görev karışıklığı burada da kendini
göstermektedir, örneğin, fiyat belirlenmesi konusunda yetkiler açık değildir. Kimi
fiyat ve ücretler Bakanlar Kurulu, Fiyat Kontrol Komitesi, değişik bakanlıklar ve
kamu kuruluşlarınca saptanmaktadır.

Görevlerin nesnel ve ussal ölçütlere göre bölüştürülmemesi,.yetki geçişmele-
rine, ikilemelere ve boşluklara neden olmaktadır. Kaldı ki, kimi yerlerin (örneğin
turistik tesisler) fiyat ve tarifeleri belediyenin yetkisi dışında bırakıldığı gibi, işpor-
tacılık ve kırsal yerlerde piyasa denetimi gibi konularda boşluklar vardır. Geçişme-
lerle ilgili bir ömek ise tartı ve ölçü gereklerinde görülmekte, denetim yetkisi hem
belediyelere, hem de Ticaret Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. Yasaların dağınık-
lığı, yetki, görevli ve örgütlemenin yetersizliği, görev karışıklığı ile birleşince ekonomik
hizmetlerin gerçekleştirilme düzeyi düşmektedir. 



Merkez—yerel arasındaki görev kargaşasını bir büyük kent belediyesinin eski
başkanı (lsvan, 1977) öz olarak şöyle ortaya koymaktadır:

Ticaret Bakanlığı her türlü sanayi ürünlerinin de kontrolünü belediyeden isteyen bir
 genelge yayınladı. O kadar ki, bu genelgeyle, paltodan herhangi bir marka arabaya kadar

hemen her jeye azami satış fiyatı koyması istenen belediye başkanlarının, bunu yapmadık-
 lannda görevden alınması için valilere yetki bile tanınmıştır.. Sonunda.,. Sanayi Bakanlığı

müfettişlerinin, Ticaret Bakanlığı "nm, Fiyat Kontrol Komitesi'nin ve DPT'deki bu konu
ile ilgili yetkilerin, gerekli uzmanlarla birlikte, belediyelere devrini istemeye karar verdik.
Şimdiye kadar, görevden alınmadığımıza göre, bu karşılık yeterli sayılmış olmah.

Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki görev bölüşümü şöyle özetle-
nebilir: Yerel görevlerin çok sayıda yasaya dağılması, iki düzey arasında sınırlan ve
kapsamları belli bir aynım yapılmamış olması ikilemelere, kaynak israfına, en önem-
lisi, duraksamalara neden olarak görevlerin gerçekleştirilmesini olumsuz yönde et-
kilemektedir. Çoğu görevlerin ortak olması, ilişkilerin açık ve iyi biçimde düzenlen-
memiş bulunması işbirliği ve eşgüdümü zorlaştırmaktadır. Ayrıca, yerel görevler sayı-
ca çok ve ayrıntıya yöneliktir. Oysa, önemsiz ya da aniamâgiaşımş görevlerin ayık-
lanarak, ana görevlerin, sınırlan ve kapsamı ortaya konulmuş bir biçimde,birkaç temel
yasada toplanması gerekmektedir.

Görevlerle ilgili olarak gözlenen bir olgu da, yerel yönetimler aleyhine süre-
gelen aşınmadır, ti özel idaresi görevlerinin önemli bir bölümü başka kamu kuruluş-
larına geçmiştir. Köy ile ilgili üretici, toplumsal-ekonomik katkı niteliğindeki gö-
revler öteden beri doğrudan merkezi yönetimce yapılmakta, köy yönetiminin ancak
sınırlı katılımı söz konusu olabilmektedir. 

Benzeri görev aşınması belediyede de gözlenmektedir. 1580 saydı Yasaya ege-
men olan ilkelerden biri belediyelere geniş bir görev alanı bırakılmasıdır. Görevlerin
liste biçiminde sayılmasının nedeni ise "her nevi suitefehhümatı ortadan kaldırmak"
tır (Tümerkan, 1946: 249). Oysa, özellikle çoğulcu demokrasi dönemine geçildikten
sonra, başka kamu örgütleri kimi belediye görevlerini ya tümüyle üstlenmiş ya da bele-
diye yetkilerine ortak olmuşlardır. Sonuçta merkez—yerel görev dengesi merkez lehi-
ne bozulmuştur. Bu gelişimin örnekleri yukarda verilmiştir.

Bu konuda ekleyeceğimiz son bir nokta da, sınırlı bir yerel yönetim gelene-
ğinin ürünü olan, asıl olarak çok eski yasalara dayanan yerel görevleri, ülkenin içinde
bulunduğu toplumsal—ekonomik devingenliği dikkate alarak gözden geçirmek gerek-
tiğidir. Bu yapılırken yalnız aşınmaya uğramış görevler değil, öteden beri merkezi yö-
netimce yerine getirilen görevler de reformcu gözle irdelenmeli, etkenlik ve ussallık
asıl alınarak yeniden bölüştürülmelidir. Ayrıca, hızla yıpranacak ölçütler yerine, uzun
soluklu ilkelere göre görev ayırımı yapılması gerekir. 

Görev-Gelir Dengesi: Dengesizlik

Buraya kadar yaptığımız incelemede, yerel yönetim geleneği ve yerel bilinç
eksikliğini ortaya koyduk. Esinlenilen Batı örneğinin sınırlı yerel özerklik anlayışına



Çizelge 11

1967-1976 Yülan Köy Birleşik

Kesin Hesap Cetveli Gelir Kısmı

Yıllar Bütçeye Konan

(TL)

Tahakkuk Eden

(TL)

Tahsil Olunan

(TL)

Devreden Bankaya

(TL)

1967
1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

295.535.462
306.498.379

352.795.150

332,295,409

401.172,620

413.460.896

511.343.390

6İ3,103.544

807.871,123

892,633.082

• . • / • . : ' . .

270.340.667

286,549.263

318.694,223
303.441,850

335.914.636

400,090.699

463.161.821

537;798.059

728j827.741 

803J014J293

240.979.675
257.371.788

285.510.295

278.079350

312.854.736

369.815 £62

427J686.725

510JB07.573
689.146,116

760.916382

29.360J992
29.177475

33J.83;928

 25.371.000

23JÛ59J901

 30*74.737

35J&75.096

 27.190486

51.765j84l

42.097.411

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı



dayandığını belirttik. Merkez—yerel görev böşümünün ussal ölçütlere dayanmadığı-
m, yerel yönetim görevlerinin merkez lehine olarak sürekli aşındığın; örnekleriyle
gösterdik. 

- Yerel yönetimlerin sürekli görev yitirmelerinin nedeni, ülkemizdeki merke-
ziyetçi eğilime ek olarak, görevlerin istenilen düzeyde yapılamaması dır. Yerel görev- .
ler ve yetkiler ancak akçal kaynaklarla desteklendikleri sürece anlam taşırlar. Dola-
yısıyla akçal yapının incelenmesi gerekir.

Bir ülkede yerel yönetimin önemini ortaya koyan temel göstergelerden biri
yerel görevler ve görevlerin gerçekleştirilme düzeyidir. Yerel harcamaların toplamı
önemlidir. Ancak daha da önemlisi, harcamaların görevler karşısındaki durumu ile
toplam kamu harcamaları içindeki yeridir. Çünkü maliyet öğelerindeki artışlar harca-
maları da artırmaktadır. Aynca, hizmetlerin türlerinde ve niteliğinde de değişiklik-
ler olmakta, hızlı kentleşme istemi büyütmektedir. Dolayısıyla, yerel harcamaların
toplam kamu harcamaları içindeki payı daha sağlıklı bir gösterge olmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, n. Büyük Savaş öncesinde yerel yönetim harcamala-
rının %25'e kadar yükseldiği saptanmış, ancak bu oran bile Batı ülkelerine göre düşük
olarak nitelenmiştir (Yavuz, 1966: 13). Oysa izleyen dönemlerde, yerel harcamaların
toplam kamu harcamaları içindeki oram sürekli düşmüştür.

Burada görev—gelir dengesi sorununu köyler, il özel idareleri ve belediyeler
için ayrı ayrı tartışmak istiyoruz.

Köyler

Ülkemizdeki köy sayısı (35.019), köye verilen görevlerin çokluğu (185 mer- 
kezi, 122 yerel görev) gözönüne alındığında görev—gelir dengesizliği daha belirgin- 
leşmektedir (Çizelge 11). Aslında fiyat endekslerindeki değişim dikkate alınınca, 
Çizelge 11'de kapsanan 1967—1976 arasındaki on yıllık dönemde köy gelirlerinde
azalma olduğu bile ileri sürülebilir.

Çizelgel2

Gelir Bütçesi Toplamı

1.041.483.353.

784574.768

Kaynak: Yerel

Ortalama Köy Bütçesi ve
Kişi Başına Düşen Miktar (1977)

Ortalama Köy Bütçesi

İmece Dahil 

 29/470 

 _Imece Hariç 
22.404

Yönetim Bakanlığı

Kişi Başına Düşen
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Çizelge 12'de gösterildiği gibi, ortalama köy bütçesi imece dışarda bırakılın-
ca sadece 22.400 TL. sidir. Bundan kişi başına düşen ise yalnız 33 TLjsıdır. Kaldı
ki, burada verilen bilgiler kesin hesaba değil, bütçe gelir tahminlerine dayanmaktadır.
Dolayısıyla gerçekleşenin daha düşük olduğunu düşünmek gerekir. Bu denli düşük
gelirlerle köye verilmiş çok sayıdaki görevin istenilen düzeyde yerine getirilmesi olanak-
sızdır. Kaldı ki, burada verilen toplamın büyük bölümü köy yazıcısı ile zorunlu olarak
tutulan köy korucusunun aylıkları için kullanılmaktadır. Böyle bir kaynak yetersiz-
liği ortamında, köy görevlerinin doğrudan merkezi yönetimce yapılması kaçınılmaz-
dır. 

İl özel İdareleri

Ö özel idarelerinin sürekli görev yitirmeleri, devlet gelirleri ile özel idare ge-
lirlerinin karşılaştırılmasından da anlaşılmaktadır. Çizelge 13'de kapsanan yıllarda
özel idare gelirlerinin oranı 1958'den (%3jO3) 1970'e (%2,17) kadar görece yavaş
bir düşüş göstermiştir. 1970'den sonra orandaki düşüşün hızlandığını ve 1977 yılın-
da ise sadece %0,60 olduğunu görüyoruz.

Aslında bu oran dahi il özel idarelerinin içinde bulunduğu görev—gelir denge-
sizliğini olduğu gibi yansıtamamaktada-. Şöyle ki, çoğu illerde özel idare gelirlerin-
den nüfus basma düşen miktarlar 30 TL^ından azdır. Çizelge 14'de görüldüğü gibi,

Ü özel İdare Gelirlerinin Devlet
Gelirlerine Oranı (1958 -1977)

Yü Oran(%) Yıl Oran (%)

1958
1959
1960 :

1961
1962
1963  
1964
1965 
1966
1967

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı

yalnız İstanbul Ü özel İdaresinin bütçe gelirleri toplamı 435 milyon Tirsidir. İstan-
bul çıkarılınca, geriye kalan 66 il özel idaresinin bütçe gelirleri toplamı 900 milyon
TLJSı çevresindedir. Median bütçe geliri ise sadece 7 milyon TL^ıdır.
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3.03
2,37
2,37
2,68
2^0
2,13
2^7
2,51
2,66
2,78

1968
1969
1970
1971
1972
1973

 1974
1975
1976
1977

2,69
V 2^0

2,17
2j01

r-l

1,48
lfib
0J93
0,75
0,60



Çizelge 14'de verilen bütçe gelir toplamlarından, ayrılan paylan da düşmek
gerekmektedir, ti özel idareleri bütçe gelirlerinin %5'i oranında tiler Bankasına or-
taklık için, %1'i oranında muhtaç çocukları koruma birliklerine, %2"ye kadar oran-
larda muhtaç asker ailelerine yardım, emlak vergisi gelirlerinin %3ti oranında köy

Çizelge 14

Kimi özel idarelerin Bütçe Gelirleri ve
Nüfus Başına Düşen Miktarları (1977)

tiler

Ağn
Adıyaman
Afyon
Sivas
Konya
Adana
Bursa
Ankara
İzmir
İstanbul

Bütçe Toplamı

2.691.406
3.602.050
6.254.572

10.616.937
25.500.000
29.312.536
37.210.959

105.811.538
77.800.000

435.000.000

ti Nüfusu

337.606
345.764
576.860
739.073

1.423.910
1.234.735

960.034
2.572.262
1.660.529
3364.473

Nüfus Başına
Düşen Miktar

8.00
10.41
10.84
14.36
1750
23.79
38.76
4113
46.85

11256

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı

ortaklık payı için tiler Bankasına yatırılmak üzere paylar ayırmak zorundadırlar.

Çizelge 15'de ise kimi özel idare bütçe gelirlerinin harcamalara göre dağılımı
gösterilmiştir. Devlet yardımları dikkate alınmadan yapılan Çizelge 15'de, cari harca-
malar %47,03, yatırım harcamaları %31,67 ve transfer harcamaları %21,30 olarak
gözükmektedir. Aslında ortalama olarak verilen rakamlar gerçek durumu yansıtma-
makta, başta İstanbul olmak üzere, görece büyük illerin gelirlerinin girmesi, ortala-
manın böyle dağılmasına neden olmaktadır. Oysa üç ilin yatırımı Türkiye toplamı-
nın %60'ını oluşturmaktadır. Kimi illerde ise yatırımlar için ayrılan paralar simge-
seldir, örneğin Kırklareli'n de sadece 15 TIJSI, Tunceli'de ise 232 Tl .sı ayrılmıştır. Çoğu
il özel idarelerinin yatırımlar için ayırdıkları paralar hemen hiç bir önemli projeyi
gerçekleştiremeyecek kadar düşüktür.

Gelirlerin kaynaklara göre dağılımı ise Çizelge 16'da gösterilmiştir.

Çizelge 16'da görüldüğü gibi, özel idare gelirlerinin %50'si devlet yardımla,
nndan oluşmaktadır. Gelirlerle ilgili yasalarda değişiklik yapılmadığı sürece, artan
maliyet öğeleri nedeniyle, il özel idarelerinin devlet yardımlarına bağımlılığının daha
da artacağı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, devlet yardımlarının bütününe yakın bölümü
ilköğretim başta olmak üzere yol, su gibi temel yatırımlar için verilmektedir. Dev.
letin bu tür yatırımlar için özel idarelere yardım yapması yasal bir zorunluluktan doğ*



Çizelge 15

Kimi İl özel İdare Bütçe Gelirlerinin Harcamalara
Göre Dağüışı (1974)

tu

Ağn
Bingöl
Tunceli
Kırklareli
Erzincan
Van
Çanakkale
Erzurum
İsparta
Denizli ,
İzmir
Ankara
İstanbul .

Türkiye
Türkiye(%)

Bütçe geliri

2.691.406
3.000.000
2.385.468
5.077.491
4.115.000
4.811.420
6.621.516

11.070.000
8.338.547

14.700.000
77.800.000

- 105.811.538
: 435.000.000

1.345.994.423

Cari Harcamalar

1557.808
: 2128.794

1.857.830
3.866.697
3.172.189
3.665.675

; 4591.093
 7 . 4 6 4 . 7 7 8

5.661.145
6.725.026

- 34.521.308
41.279.412

185.003.988

633.021.264
%47.03

Yatırım HarcamalanTransferler

342124. 391.474
238.383 632.823

; 232 527.406
" 15 1.210.779

171.026 771.785
52.006 1.093.739

450.022 1.180.401
700.502 2.904.720

'i 660.018 2.017.384
3.491.030 4.483.944

24.945.714 18.332.978
42.221.936 22.310.190

186.200.008 63.796.004

426.373.790 286.599.369
%31.67 %21,30

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı

mamaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıllarda bu hizmetlerin doğrudan merkezi yönetimin
taşra örgütlerince gerçekleştirildiği ve ödemelerin de defterdarhklarca yapıldığı gö-
rülmüştür.

 Çizelge 16

İl özel İdareleri Gelirlerinin Kaynaklara
Göre Dağılımı

Gelir Türü 1975 1976

i fiolirlnrj

İrat ve servet gelirleri
Gider vergileri gelirleri
Başka vergi gelirleri

Toplam:

y«»rgi
Bağlı kurumlar ve taşınmazlar
gelirleri
Çeşitli gelirler ve cezalar
Devlet yardımı (fonlar dahil)

• 4 Toplam:

555.948.848
237.723.282

27.219.415

820.891.545

. 14.751.137
61.707.964

1.166.222.411

.1.242.681.512

600.414.405
325.918.949
40.676.321

967,009.675

112.186.825
150.325.357

1.106.566.082

1.369.078.264

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı



Başta üç büyük kenti içeren iller olmak üzere, Adana, Bolu, İçel ve Balıkesir
gibi birkaç il özel idaresi dışarda bırakıldığında, il özel idarelerinin bir anlamda dev-
let harcamalarına aracılıktan başka işlevleri kalmadığı, bir tür "emanet komisyonuna"
dönüştükleri görülmektedir. Kimi illerde devlet yardımlarının payı %90'a kadar yük-
selmekte, saymanlık dışında genellikle örgütlenmesi bulunmadığından, yatırımlar
yine merkezin taşra birimlerince gerçekleştirilmekte ve özel idareler devlet yardım-
larının büyük payı oluşturduğu bütçelerinden ödemeleri yapmaktadırlar.

Belediyeler

Görev—gelir dengesizliği belediyelerde daha da belirginleşmekte, belediye
gelirlerinin devlet gelirlerine oram sürekli düşüş göstermektedir, örneğin 1926'da
%13,15 olan bu oran, 1933'de %7,92'ye, 1940larda %5,35'e kadar düşmüştür. İz-
leyen yıllarda, özellikle imar operasyonunun yoğunlaştığı 1950 lerde bir yükselme
görülmüş (örneğin,' 1957'de %14,95) ise de, sonraki yıllarda düşme sürmüştür. Nite-
kim bu oran 1970'de %6,11'e (Tekeli, 1978: 255) 1972'de ise %5,4'e (Geray, 1977

Fiyat endekslerindeki artışlar gözöniine alınarak bakıldığında belediye gelir-
lerindeki azalmalar daha da somutlaşmaktadır, örneğin 1960'da kişi basma belediye
geliri 99 TL .sı iken, 1972'de 154 TL .sına yükselmiştir. Artış oram %155'tir. Oysa
1960—1972 arasında toplam fiyat endeksleri %265 artmıştır. Bönün anlamı, 1960'da
100 olan belediye gelirlerinin, dolayısıyla hizmetlerinin, 1972'de 58'e düşmesidir
(Tekeli, 1978:224).

1926'dan beri belediye gelirlerinin devlet gelirlerine oranının sürekli düşme-
sine karşılık, belediye sayısı ve belediyelerde yaşayan nüfus ise tersine hızla büyümek-
tedir, örneğin, 1923'de 423 olan belediye sayısı üç kat artarak 1970'de 1303'e, dört
kat artarak 1978'de 1716'ya ulaşmıştır (Çizelge 9).

1927—1975 arası belediye nüfusian ve ülke nüfuslanna oranlan Çizelge 17'de
gösterilmiştir.

tik sayımın yapıldığı 1927 yılında 3,4 milyon olan belediyeli nüfus, mutlak
olarak 18 milyon artmış ve 1975 yılında 21,5 milyonu aşmıştır, ülke nüfusuna oranı
ise 1927'de %25'den, iki kat artarak 1975'de %53,7'e ulaşmıştır.

Ülke nüfusunun yansından çoğunun belediyelerde yaşamasına karşılık, bele-
diye gelirlerinin devlet gelirlerine oranının düşmesi bir'çelişkidir. Oysa nüfus artışı
belediye hizmetlerini değişik biçimlerde etkilemektedir. Kentleşme, hizmet sunu-
lacak alan ve kitlelerin genişlemesine neden olduğu gibi, hizmet tür ve biçimlerinde
de çeşitlilikler doğurmakta, akçal kaynak gereksinimini artırmakta, teknik ve yönet-
sel sUreçlerde yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir, örneğin, kentleşme
arsa değerlerinde büyük artışlara yol açmakta, değer artışı özellikle büyük kentlerde
aşın boyutlara varmaktadır. Kent topraklarının değerlenmesi hem belediye hizmet-
lerinin maliyetlerini yükseltmekte, hem de düşük gelir kümelerinin çevre yerleşim

133



Çizelge 17

Belediye Nüfuslarının ülke Nüfusu
İçindeki Yeri (1927-1975)

(Bin)

Yd

1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975

Ülke Nüfusu

13.648
16.158
17.820
18.790
20.947
24.064
27.754
31.391
35.666
40.347

Belediye Nüfusu Belediye Nüfusu
Oranı (%)

3.412 25.0
4.128 255
4.781 26.8
5.204 27J6
5.912 28.2
8.160 33.9

10.523 37.9
13.156 41.9
16.692 47.5
21585 53.7

Kaynak: 1935—1975 belediye nüfusu ve oranları, l.Tekeli, "Cumhuriyet Döne-
minde (1923-1973) Belediyeciliğin Evrimi", Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, der.
E.Türkcan, (Ankara: Türk İdareciler Derneği, 1978), s.245'deki Tablo: l'den alın-
mıştır.

alanları kurmasına neden olarak hizmet alanlarını yaymakta, dolayısıyla altyapı har-
camalarım büyütmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatının 1971 fiyatlanna göre yaptığı hesaplarda, 1970—
1977 arası 7 yıllık dönemde içme suyu, kanalizasyon, elektrik, yol, ulaşım gibi kent-
sel altyapı için finansman gereksinmesi 135 milyar TL .sı olarak bulunmuştur (Erdum-
lu, 1975). Bu toplamın %59,3'ü 13 büyük kentin yatırımları içindir, üç büyük kentin
yatırım gereksinmesi ise yaklaşık 50 milyar TL^ıdır. (%40). Gerçi kentsel altyapı
hizmetlerinin kimileri DSİ, TEK gibi başka kamu örgütlerince yapılmaktadır. Ancak,
bunlar dışarda bırakıldığında büe, doğrudan belediyelerce yapılması gereken yatırım-
lar güçlerinin çok ötesindedir. 

Aşağıdaki çizelgelerde görev—gelir dengesizliği daha somut olarak ortaya ko-
nulmaktadır. Kaldı ki, kullandığımız veriler kesin hesaplara değil, bütçe tahminlerine
dayanmaktadır. Bütçe gelirlerinin ise tahminlerin altında gerçekleştiği bilinmektedir.
Bütçe tahminlerini kullanmamızın nedeni ise kesin hesapların eski yıllara ilişkin ol-
ması ve bu çalışmada son durumun ortaya konulmak istenmesidir.

Çizelge 18 "de belediyelerin sayıları ve gelir toplamları verilmiştir, örneğin
1972'de tüm 1622 belediyenin gelirlerinin toplamı 5,2 milyar, 1977'de ise 17,2 mil-
yar TL^ıdır. Hemen eklenmelidir ki, bu toplamlar ulusal bütçeden yapılan her tür
yardım ve bağışı da içermektedir. Görevlerin sayısı, niteliği ve hızlı kentleşmenin
doğurduğu hizmet istemi karşısmda gelirlerin çok yetersiz oiduklan açıktur.

 



Çizelge 18

Yıl

1973
1974
1975
1976
1977

 Belediye Sayılan ve ,
 Toplam Gelirleri (1973-1977)

Belediye Sayısı

 1622
 1637

1688
1688İ

Bütçe Toplamı

5.247.411.439
7.149.215.758

 9.449.624565
12.275.464.750
17.278.862.837 :

1— 1977 yılında belediye sayısı 1710'dur. Ancak yeni 22 belediyenin'kuru-
luşları tamamlanmadığı için burada yer almamıştır.

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı, Araştırma Birimi. 

1973—1977 yıllanndaki belediye gelirlerinin vergi gelirleri ve vergi dışı gelir-
ler olarak ayınmlı toplanılan Çizelge 19'da, 1977 yılı gelirlerinin de kaynaklara göre
durumu ise Çizelge 20'de gösterilmiştir.

- Çizelge 19

Vergi ve Vergi Dışı
Gelirler (1973-1978)

Yü Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler

1973 2.591.178.488 2.656.232551
1974 2.987.070549 4.162.144.809 
1975 3.334.622.655 6.115.002.310
1976 ' 5.668.339.775 6.607.124575 
1977 6.388555.125 10.889.907.712

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı, Araştırma Birimi.

Belediye gelirlerinin sürekli biçimde arttığı gözlenmektedir. Ancak fiyat artış-
lanndaki gelişmeler dikkate alındığında, tersine azaldığım savunmak olanaklıdır.

Çizelge 19 ve 20 incelendiğinde, vergi dışı gelirlerin daha büyük yer tuttuk-
lan anlaşılmaktadır. Bunlar arasında da en önemlisi belediye mallarının satışından
ve kiralanmasından sağlanan gelirdir.

Toplam gelirlerin artmasının, maliyet öğelerindeki artışlar nedeniyle, hizmet-
lerde artma demek olmadığını daha önce belirttik. Aslında 1960lardan sonraki geliş-

- 



Çizelge 20
Belediye Gelirlerinin Kaynaklara

Göre Dağılımı (1977)

Bütçe Gelirleri Toplamı 17.278.862.837

îrat ve Servet Vergi Gelirleri 3.609.906.456
Gider, Gümrük ve Tekel Vergi Gelirleri 1.041.415.155
Başka Vergiler , ' 1.737.633.514

Vergi Gelirleri Toplamı 6.388.955.125

Belediye Paylan, Kurumlar Hasılatı 1.980.177.517
Belediye Mallan Gelirleri ^ 5.380.679.381
Çeşitli Gelirler ve Cezalar 2.758.802.892
özel Gelirler ve Fonlar ; .. 770.247.922

, Yergi Dışı Gelirler Toplamı 10.889.907.712

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı.

meler gelirleri azaltıcı, harcamaları artırıcı niteliktedir, örneğin, 1319 sayılı Yasa ile
getirilen emlak vergisi düzeni bir yandan belediyelerin paylannı yükselterek vergi ge-
lirini artırırken, öte yandan aydınlatma ve temizlik resmi alınmasını olanaksızlaştı-
rarak gelir yitirilmesine neden olmuştur. Alt ve üst sınırların yasaca saptanmamış
olması, tabela resmi gibi kimi kaynakların Anayasa Mahkemesince iptaline, dolayı-
sıyla gelirlerin azalmasına yol açmıştır. En önemli neden ise işçi ve memurların ücret-
lerindeki artışlardır. Belediyeler ussal olmayan bir dizi etmenin sonucu olarak fazla
görevli kullanmaktadırlar. Memurlar için getirilen aylık düzeni ile toplu sözleşmelere
dayanan işçi ücret ve sosyal haklan belediye giderlerini artırmıştır.

1960larda ve sonraki yıllardaki gelişmelerin tümü, kuşkusuz ki, gelirleri azal-
tıcı, giderleri çoğaltıcı nitelikte değildir. Nitekim 1965 yılında çıkarılan 665 sayılı
Yasa ile belediyelerin ödemek zorunda oldukları kimi paylar (Beden Terbiyesi için
%4, İş ve İşçi Bulma Kurumu için % 1 , ilköğretim ve eğitim için %5, Halk Bankası
için %0,5 sivil savunma için %0,5) kaldmlmıştır. Ayrıca belirsiz aralıklarla çıkarılan
yasalarla belediye borçlannm önemli bölümleri ya silinmiş ya da uzun dönemli öde-
melere dönüştürülmüştür. Ancak bu tür çabalar köklü, sürekli çözümler olamamış,
belirli rahatlık sağlamakla birlikte, gider artışının doğurduğu farkı karşüıyamamıştır.

Çizelge 21'de belediyelerin, bütçe rakamlan asıl alınarak, cari, yatınm, ser-
maye teşkili ve transfer kümelerine göre giderlerinin dağılımı verilmektedir. 1973—
1977 arasındaki beş yıllık dönemde, sermaye ve transferler için ortalama %19, ya-
tırımlar için %24 dolayında kaynak aynlırken, cari giderler için ayrılan %57 dolayın-
dadır, încelenen yıllardan yalnız 1974'de. cari giderler %51'dir. öbür yıllar ortalaması
%57'nin üstündedir.



Çizelge 21 V

Bütçelere Göre Belediye Harcamaları
ve Oranlan (1973-1978)

Yılı

1973
1974
1975
1976
1977

Cari

2.936.861.870
3.713.943.010
5.498.059.892
7.024.803.873
9.853.244.869

%

55
51
58,1
57,2
57,4

Yatırım

1.269.438.290
1.848.723.680
2.145.615.645
3.174.548.763
4.270.639.230

%

24
25
22,7
25 A
24,2

Sermaye ve
Transfer

1.041.111.279
1.586.549.068
1.805349.428
2.076.112.114
3.154578.738

% '

19
22
19,1
16,1
18,4

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı

Cari giderler içinde en önemli harcamalar personel için yapılanlardır. Perso-
nel giderlerinin 1973—1977 yıllarındaki tutarian ve toplam bütçe giderlerine oran-
lan, Çizelge 22'de gösterilmektedir.

 Çizelge 22

Bütçelerine Göre Belediyelerin
Personel Giderleri (1973-1978)

Yılı Personel Giderleri Oranı (%)

1973
1974
1975
1976
1977

1.736.386.585
2.360.731.404
2.509.069.695
4.440.894.394 :
6.907.446.248

33
33
27
36
39,16

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı

incelenen dönemde personel giderleri, 1975 yıh dışında, sürekli %30'un üze-
rinde olmuş ve 1977'de ise %40'a çok yaklaşmıştır. Oysa 1580 sayılı Yasanın 117.
maddesi personel giderlerinin, toplam yıllık gelirlerin %30'unu geçemiyeceği kuralı-
nı koymuştur. Bu oran ancak Yerel Yönetim Bakanlığının izni ile artınlabilir. Kanun
koyucu personel giderlerini bu oranda tutabilmek amacıyla bütçeyi onaylamakla yet-
kili vesayet makamlarına (vali ve kaymakam), bu oranlara uyumu sağlayabilmek için
bütçede doğrudan değişiklik yapma yetkisi vermiştir. Kanun koyucunun bu yöndeki
ilkesine karşın, personel giderleri sürekli yüksek olmaktadır. Aynca, belediyelerin
anılan yasal koşulu yerine getirebilmek için bütçe gelirlerini sürekli olarak yüksek
göstermek eğiliminde oldukları ise bilinmektedir.

Belediyelerdeki kaynak—görev dengesizliği konusunu iki ekleme yaparak bi-
tirmek istiyoruz.
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Geray (1977:39—40) belediye gelirlerini şöyle kümelendirmektedir:

1— Devlet vergilerinden alman belediye paylan,
2— Belediyelerce salınan ve toplanan vergi, resim ve harçlar,
3—Vergi dışı gelirler,
4—Borçlanmalar, yardımlar ve bağışlar,
5— öteki gelirler. ;

En önemli gelir kümelerinden biri devlet vergilerinden ayrılan paylardır. Pay-
ların öngörülenden daha eksik olarak ayrıldığım daha sonra ortaya koyacağız. Burada
yalnız pay dağıtımının büyük kentler aleyhine olduğunu belirtmek istiyoruz. Kimi
vergi paylarının %20'si özel bir fona ayrıldıktan sonra kalanı nüfusa göre belediye-
lere dağıtılmaktadır. Ancak bir önceki nüfus sayımı sonuçlarının kullanılması büyük
kentlerin aleyhine olmaktadır, örneğin, 1975 sayımına göre Ankara'nın nüfusu 1,7
milyondur. Günümüzde ise 2 milyonu aşmıştır. Oysa ödemeler 1,2 milyona göre yapıl-
maktadır. Bunun anlamı, Ankara'nın 800 bin nüfus için yasal payım alamadığıdır.
(Geray, 1977:40). Bu gözlem tüm büyük kentler için de geçerlidir.

Benzer bir sorun da hizmet karşılıklarında görülmekte, değişik nedenlerden
dolayı belediye yaptığı giderleri hizmetten yararlananlardan alamamaktadır, örneğin,
İstanbul Belediyesi temizlik için 200 milyon TL. sının çok üstünde harcama yapmak-
ta, ancak hiç bir parasal karşılık alamamaktadır (Geray, 1977:42).

Görev—gelir dengesizliği konusunu, yerel yönetim gelirlerinin ulusal gelir ve
kamu gelirleri ile karşılaştırmasını yaparak bitirmek istiyoruz. Dördüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planında bu açıdan karşılaştırmalar yapılmadığı için, vereceğimiz bilgiler
1962—1972 yıllarına ilişkin olacaktır.

Çizelge 23'de, 1962—1972 yılları arasında ilk iki beş yıllık planlı dönemde,
yerel yönetimlerin öz kaynak gelirleri ile gayri safı milli hasılanın toplumları veril-
mekte, planlanan hedefler ile gerçekleşme oranlan gösterilmektedir. 1962—1967 yıl-
lan arasında öz kaynak gelirlerinin gayri safı milli hasılaya oranı %2,25 olarak plan-
landığı halde, bu oran %2,38'den %2,20'ye düşmüştür. 1968'den sonra düşüşün gide-
rek hızlandığı ve 1971'de %1,85'e indiği gözlenmektedir. Bunun anlamı, yerel yöne-
timlerin toplum yaşamındaki etkinliklerinin azaldığı, devlet gelirlerinden yapılan ak-
tarımlara bağımlılıklarının arttığıdır. Bu ise, kuşkusuz ki, merkez—yerel ilişkilerini
yoğunlaştırmaktadır.

Yerel gelirlerle kamu gelirlerinin karşılaştırması ise Çizelge 24'de yapılmak-
tadır. . .

1962—1972 yıllan arasında, yerel gelirlerin toplam kamu gelirlerine oranı,
1968 dışında, sürekli azalmıştır. Aslında on yılda yerel gelirlerde 2,86 kat artış göz-
lenmiştir. Ancak, aynı dönemde kamu gelirlerindeki artış 5,58 kattır. Dolayısıyla
yerel gelirlerin oranının yanya indiği anlaşılmaktadır (1962'de %17,1972'de ise %8,7).
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Çizelge 23

Yerel Yönetim öz Kaynak Gelirlerinin Gayri Safi Milli
Hasılaya Oranı: Hedef ve Gerçekleşme

(Bin)

Yerel Yönetim
Yü Gelirleri GSMM. mfl> (%)

(a) (b) Hedef Gerçekleşme

1962
1963
1964
1965
1966 .
1967

1968
1969
1970
1971
1972

1.311500
1.355.000
1.588.000
1.754.869
2.059.165
2.167.760

55.111.100
64.160.300
69.190.100
74.521.600
88.382.500
98.252.600

I. Beş Yıllık Plan Ortalama Gerçekleşme

2.471.826
2.721.372
3.030.328
3.332.000
3.808.000

109.013500
120.726.100
140.293.500
179.322500

—

— • - •

2.55
2,55
2,55
2,55
2,55

:%2,26

— • .

— '

— "

n. Beş Yıllık Plan 4 Yıl Ortalaması: %2,10

2,38
241
2,29
2,35
2,32
2,20

2,26
2,25
245
135

Kaynak: üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1972), Tablo: 682.

Adında fiyat endekslerindeki yükselmeler gözönüne almdığında, gerçek gelirlerde
düşüş olduğunu söylemek olanaklıdır. Bunu başta belirttik.

Görev—gelir dengesizliği yerel yönetimleri zayıflatan, merkezi yönetime ba-
ğımlılığı artıran, etkinliklerini azaltarak görev yitirmelerine neden olan, son çözüm-
lemede, yerel özerkliği daraltan en temel etmendir. Bu nedenle, merkezi yönetimin
ya doğrudan yerel görevleri üstlenmesi ya da artan oranlarda kaynak aktararak yerel
serbestiyi sınırlaması kaçınılmaz görünmektedir. İlişkilerin nesnel ölçütlere dayan-
dırılmamış olması merkeze büyük güç kazandırmakta, merkez-yerel dengesinin yerel
yönetimler aleyhine bozulmasına yol açmaktadır.
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Çizelge 24

Yıllar

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

• . . ;

Kamu Geliri

9.314591
11.938.531
12582.384
13.831.907
16.357.769
19.315.033
21168.463
23.967.660
32.874.973
41.616.208
51.930.000

Kavnak: üçüncü

V 

Önemi ve Niteliği

Yerel Gelirlerle Kamu Gelirlerinin
Karşılaştırılması

(Bin)

Endeks Yerel Yönetim Geliri

100
128
135
148
176
207
227
257
353
447
558

1587.060
1.730.198

~" 1.905.481
2.074.142
2.471.788
2584.095
3.032.248
3.117.920
3.440.804
3.998.301
4528.609

Endeks (

100
109
120
131
156
163
192
201
217
253
286

Bes Yıllık Kalkınma Planı (1973—1977). Tablo: 683.

Merkez-Yerel Arası
Yönetsel İlişkiler

: • - ' : ^ ~ • • • •

2)/(l)

17,0
145
154
15.0
15,1
12,2
14,3
13,3
105

9,6
8,7

Yerel yönetimlerin düzenlenmesi ile ilgili en yeni tarihli temel yasa 1580 sa-
yılı Belediye «Kanunudur.: Anılan Yasanın gerekçesi, 1930lara egemen olan ve gü-
nümüzdeki yerel yönetim anlayışım da biçimlendiren temel düşünceleri yansıtması
açısından çok önemlidir. Gerekçede şu ilkeler yer almıştır (Tümerkan, 1946: 247—
249).

1— Kuruluş, görevler, yetkiler, denetim ve gelir kaynaklan açısından beledi-
yelerin eşitliği ve aynı yasal yapıya sahip olması,

2— Yasalara aykın olmamak koşuluyla, yerel eğilim ve gereksinmelere göre
karar almak ve uygulamak serbestisi olarak tanımlanan özerklik,

3—Belediyelerin merkezi yönetimce denetlenmesi,

4— Halfan doğrudan katılımı ve bu katılımın yerel yararlan kollayıcı niteliğine
ek olarak siyasal eğitim için gerekliliği,

5— Belediyelere daha geniş görev ve yetkiler verilmesi.
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Merkez—yerel yönetsel ilişkilerini biçimlendiren anlayış ise asıl olarak 3. il-
kede yer almaktadır. Gerekçenin bu ilkeye Diskin anlatımı şöyledir:

Belediye işlerinde Devlet kanunlarının *a*wamj tatbikini trenin ve belediyelerin kanuna
muhalif icraatını süratle men ve tevkif edebilecek kuvvetli bir hükümet murakaben esasları ye
mümkün tafsilatı ile şeraiti vaz edilmiştir.

Hükümetle belediyeler arasındaki münasebet az çok her memleketde hükümetin efrad
ve müesseseler ve belediyeler üzerindeki velayeti ammesine istinat eder ve alelıtlak hukuk ve
menafi'i umumiyei muhafaza ve müdafaa vazifesinden münbaisdr. İçtimai ve siyasi zapturap-
tın icabettiği derecelerde tezahür eden bu murakabe hakkı az çok nımmi v«mnıi«wn tatbiki
meselesi olmakla beraber; bunun hususi kanunlarla hudutlarını tesbit ve tatbik tavzif ve şeraiti-
nin tayin ve tafsil edilmesi; ferdlerie müesselerle hükümet teşkilâtı arasında büüzum ihtüâfata
meydan vermemek itibariyle çok faidelidir. Belediye meclis ve encümenlerinin kararlan ve be-
lediye reisinin icrai ve idari mahiyetteki emirleri mafevk bir idari tnakanım kanuni bir lüzum
ve zaruret olduğu ahvalde müdahalesine tabidir. Bu idari müdahalelerin derece derece mafevk
makamlar nezdinde istinaf ve temyiz edilerek tashihi için imkân bırakılmıştır (Tümerkan, 1946:
248).

Alıntı çözümlenince şunlar görülmektedir: (1) Merkezi yönetimin denetim
yapması gereklidir, (2) Merkezin vesayet denetimi hukuka uygunluğu ve kamu ya-
rarını kollamaya yöneliktir, (3) Denetim yetkisi organlar, kararlar ve işlemler üzerinde
kullanılır, (4) Denetim yetkisinin niteliği, kullanılış biçimleri yasalarca açıkça belir-
tilmelidir.

Yönetimin bütünlüğü ilkesi, kamu kaynaklarının ussal kullanımı, ülke düzeyin-
de bir örneklik ve denge sağlama endişesi yerel yönetimlere duyulan güvensizlikle
birleşince merkeze tanınan gözetim yetkisinin temel mantığı ortaya çıkmaktadır,
önceki bölümlerde, yerel—merkez ayırımının yapılmayıp, tüm yönetimlerin hiyerar-
şik olarak birbirine bağlandığı sosyalist yönetim örneğinden, yerel yönetimlerin ta-
rihsel olarak merkezden önce geldikleri, kamu kaynaklarım kullanma açısından mer-
kezle eşdeğerli oldukları ingiltere, Hollanda, ABD'ne kadar bu çalışmada kapsanan
tüm ülkelerde, yoğunluk ve nitelikte farklılık obuasına karşın, merkezin geniş dene-
tim yetkisi olduğu ortaya konmuştur. Dolayısıyla merkezin gözetim (vesayet) yet-
kisi ülkemize ya da Bonapartist örneğe özgü değildir.

özerk kuruluşlar üzerinde, merkezi yönetime verilmiş gözetim yetkisi olarak
tanımlanan vesayet yetkisi, hem kullanan birimler, hem de kapsanan konular açısın-
dan çok çeşitlidir, özel bir bakanlık (Yerel Yönetim Bakanlığı) bulunmasına karşı-
lık, gözetim yetkisi merkezin değişik bakanlıkian ile taşra örgütlerinin eşgüdümünden
sorumlu vali ve kaymakamlar arasında dağılmıştır. Niteliği ise bozma, durdurma, onay-
lama, ön izin, yerine geçme ve doğrudan buyruk vermeye kadar değişir.

Burada yalnız merkezi yönetimle olan yönetsel ilişkileri tartışacağız. Yasama
ve yargı erkleri ile olan ilişkiler konumuzun dışındadır. 

Vesayet yetkisinin kapsamına giren konular, organlar, kararlar, görevliler, ey-
lem ve işlemler üzerinde olarak dört kümede toplanmaktadır (Yavuz, 1966: 115 ve
Aktan, 1976: 4—18). Ancak konumuz vesayeti de kapsayan yönetsel ilişkiler olduğun-
dan, incelememizde bu dörtlü kümelendinneyi genişletilmiş olarak kullanacağız.

. 



Kuruluşları ve Alanları

Üzerindeki Yetki

1961 Anayasasına göre, kamu tüzel kişileri ancak yasa ya da yasanın verdiği
yetkiyle kurulabilir, ti özel idareleri yasa ile kurulabilmektedir. Oysa, belediye ve
köylerin kurulması, sınırlarının değiştirilmesi, yasaların verdiği yetkiye dayanarak
merkezi yönetimin aldığı kararlarla yapılmaktadır.

Köy tüzel kişiliği, ilgili il idare kurulu De Bayandırük ve Sağlık ve Sosyal Yar-
dım Bakanlıklarının görüşü ve Yerel Yönetim Bakanlığının karan üe kurulur (5442
sayılı Yasa, madde 2). 

Bir yerde belediye kurulabilmesi için nüfusun 2000'nin üzerinde olması, ih-
tiyar meclisinin veya seçmenlerden yansının yazılı olarak mülki amire başvurması
ya da valinin doğrudan gerek görmesi ilk koşuldur. Yapılan halk oylamasından sonra,
ü genel meclisinin gelirlerinin yeterliliği ve belediye kurulmasının yaran konusunda
vereceği karar, valinin görüşü ile birlikte Yerel Yönetim Bakanlığına sunulur. Yerel
Yönetim Bakanlığının önerisi, Danıştayın karan ve Cumhurbaşkanının onayı fle bele-
diye kurulur (1580 saydı Yasa, madde 7 A). Hükümetçe yeniden kurulan yerlerde ise
belediye kurulması Bakanlığın önerisi üzerine Cumhurbaşkanının onayı fle olur. Be-
lediyeye katılma ve ayrılmalar da benzeri yollarla yapılır (Anılan maddenin öbür fık-
raları).

Nüfusu 80 binin üstünde olan kentlerde belediye şubeleri kurulması, sınırlarının
saptanması ve değiştirilmesi halk oylaması sonuçlan üzerine il idare kurulunun kara-
rı, Danıştayın görüşü, Bakanlar Kurulunun tasvibi ve Cumhurbaşkanının onayı ile
yapılır (Anılan Yasa, madde 10).

Yerel yönetimlerin kaldırılması da kuruluşlanndaki yolla olur.

Organlar Üzerindeki Yetki

ti özel İdareleri:  

Merkezi yönetimin mülki örgütünün başı olan vali, aynı zamanda, il özel ida-
resinin genel karar organı olan il genel meclisi fle karar ve danışma organı olan il daimi
encümeninin de başkanı ve yönetimin yürütme organıdır. Valinin böyle bir konumu
olması, genellikle saymanlık dışında örgütlenme yapmamış olan fl özel idarelerinin
işlerinin merkezin taşra örgütlerince yerine getirilmesine olanak tanımakla birlikte,
merkezin yoğun denetimine de fırsat vermektedir.

Valinin konumu dışında, merkezin organlar üzerindeki denetim yetkileri sı-
nırlıdır. İl genel meclisinin toplantı süreleri, gerekçesi merkeze bildirilmek koşuluyla,
valice 15 gün uzatılabilir. Usulsüz meclis toplantılarını vali dağıtabilir. Valinin öne-
risi, Yerel Yönetim Bakanlığının karan fle meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Organlık sıfatının yitirilmesi yargı yoluyla olmakla birlikte, merkezi yönetimin bu
konuda da etkisi vardır. Şöyle ki, yasal koşullara aykın davranan meclis valinin baş-
vurusu, Yerel Yönetim Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay karan ile düşer.
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Belediye başkanlarına işten el çektirilebilir. Ancak bu konuda değişik yasa-
lar vardır (örneğin, 1580 sayılı Yasa, madde 93 ve 102; Memurin Muhakemat Ka-
nunu, madde 12; îl İdaresi Kanunu, madde 16 ve 31). Yasalardaki hükümlerin dağı-
nıklığı ve çelişkili oluşu uygulamalarda duraksamalara neden olmaktadır (İçişleri
Bakanlığı, 1972 b: 184). 

Belediye başkanının görevine Danıştayca değişik nedenlerden dolayı son veri-
lebilmektedir. Son karar yargının olmasına karşılık, karar sürecine merkezi yöneti-
min katılımı vardır. Şöyle ki, meclisin dağıtılmasını gerektiren karar ve eylemlere
katılan ya da seçilme yeterliğini yitiren, görevini kötüye kullanan belediye başkam,
Yerel Yönetim Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay karan île düşer. Ayrıca, başka-
nın yıllık çalışma raporu ya da gensoruya verdiği yanıt, meclisin tüm üye sayısının
2/3 oyuyla yetersiz görülürse, vali, il merkezi belediyelerinde kendi, ötekilerde ise
kaymakamın gerekçeli görüşünü de ekleyerek durumu Danıştaya bildirir. Danıştayca
bir ay içinde yetersizlik karan verilirse başkan düşer.

Belediye organları arasındaki anlaşmadıkların çözümü ise yönetsel * yargının
yetkisindedir. Şöyle ki, belediye başkanı ile encümen arasındaki anlaşmazlıkların
çözümü meclisin yetkisine girer. Ancak her ikisi de meclis kararına karşı valiye baş-
vurabilir. Aynı biçimde, başkan ya da encümen ile meclis arasındaki anlaşmazlıklarda
başkan valiye başvurabilir. Her iki durumda da karar yetkisi fl merkezi belediyeleri
için Danıştayın, öbürlerinde il idare kurulunundur.

Görevler ve Kararlar
Üzerindeki Yetki

özel idarelerin sürekli görev yitirdiklerini daha önce belirttik. Günümüzdeki
yatırımcı görevleri ise çoğunlukla ilkokullar ile köy yol ve içme sulan yapımından
oluşmakta ve genellikle merkezi yönetimce yapılan aktarımlardan karşılanmaktadır.
Merkezi yönetimin bu ve benzeri konular için kaynak aktarma zorunluluğu yoktur,
örneğin, 222 sayılı Yasa ilkokul yapımı için devlet gelirlerinin %3'ü oranında Milli
Eğitim Bakanlığı bütçesine Ödenek konulmasını öngörür. Anılan ödenek Bayındırlık
Bakanlığına aktarılır. Bakanlık, ilkokullan doğrudan yapabileceği gibi, ödenekleri
özel idarelere de aktarabilir. Aynı durum yol, su, elektrik hizmetleri için de söz ko-
nusudur. İl özel idarelerine ödenek aktarılmaması çoğu illerin zorunlu görevlerini
getirememesi demektir. Böyle durumlarda ise yerel görevler tümüyle merkezi yönetim-
ce üstlenilmiş olmaktadır. Kaldı ki, aktarım yapıldığı durumlarda bile, özel idare örgüt-
lenmesi yetersiz olduğundan, saymanlık dışında hemen tüm hizmetler merkezin taş-
ra birimlerince yerine getirilmektedir.

Kararlar üzerindeki vesayet yetkileri ise şunlardır: ;

İl genel meclisinin tüm kararlarının yürüriüğe konması valinin onayına bağlı-
dır. Aynca vali, kanolara karşı 20 gün içinde Danıştaya başvurabilir. Bunlara ek ola-
rak, görevlerin konusuna göre merkezi yönetimin değişik örgütleri ile vesayet ilişkileri



Köy organları üzerinde merkezin yetkOeri arasında, il merkezine bağlı köy-
lerde valinin, öbürlerinde kaymakamın köy işlerini ve yasalarla verilen başka görev-
lerini yapmayan muhtarlara yazılı uyan yapması, görevde kalmasında sakınca görü-
len muhtarların vali, kaymakam ya da kovuşturmayı yapan memurca işten el çek-
tirilebilmesi sayılabilir. Ayrıca, ihtiyar meclisinin seçilmemiş üyeleri olan öğretmen,
imam, ebe ve sağlık memuru merkezi yönetim görevlileridir.

 Seçilme yeterliğini yitiren muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin görevden çı-
karılmaları ve zorunlu işleri gördürmeyen, zorunlu paralan toplamayan muhtar ve
üyelere 10—50 TL.sı para cezası verilmesi bağlı idare kurulunun yetkisindedir. Ancak
bu konularda alman idare kurulu kararlan yönetsel değil, yargı kararlanan*.

Belediyeler:

Organlar üzerinde merkezin yoğun sayılabilecek etkinliği vardır, örneğin,
karar ve danışma organı olan encümen, belediye başkam, kimi örgütsel birim başkan-
ları ile bunların yansı kadar meclisçe seçilen üyelerden oluşur. Oysa sağlık, veteri-
ner, fen işleri gibi birimlerin başındaki görevliler merkezi yönetimce atanmaktadır.
Dolayısıyla, merkezi yönetim, kuramsal olarak, encümenin oluşmasında etkilidir.

Belediye meclisi üzerindeki vesayet denetimi ise şöyledir. Meclis valice ola-
ğanüstü toplantıya çağnlabileceği gibi, olağan toplantılar sırasında işlerini bitireme-
yen meclislerin toplantı süreleri, Yerel Yönetim Bakanlığına gerekçesi bildirilmek
koşuluyla, yine valice 15 gün uzatılabilir. Gizli meclis toplantılannın gündemi mülki
amire verilmek zorundadır. Mülki amir ya da görevlendireceği kişi toplantılara gire-
bilir. Ek olarak, gizli ya da açık tüm oturumlarda alman kararların özetlerinin mülki
amire verilmesi gerekir.  .

Yasada belirtilenler dışında toplantı yapan, yasada belirlenen yerden başka
yerde toplanan, görevlerini aksatan ya da siyasal konulan görüşerek temenni niteli-
ğinde olsa bile kararlar alan belediye meclisleri Yerel Yönetim Bakanlığının bildirisi
üzerine Danıştayca dağıtılır. Niteliği hukuksal açıdan tartışmaya açık "bildirisi" an-
latımının merkezi yönetime bir etki alanı bıraktığı savunulabilir. 

' ; Anayasal ilkeler doğrultusunda, 1963 yılında 307 saydı Yasa ile yapılan düzen-
leme, merkezi yönetimin belediyenin yürütme organı üzerindeki geniş yetkilerini hayli
sınırlandırılmış ise de "mansup" belediye başkanlığı korunmuştur. Şöyle ki, Bakan-
lar Kurulunun gerekli gördüğü belediyelerde başkanlar, il merkezlerinde Yerel Yöne-
tim Bakanlığınca, öbürlerinde valilerce atanabileceği ve görevden alınabileceği gibi,
başkanlık vali ve kaymakamlara da verilebilir (1580 saydı Yasa, madde 94).

Başkanlığın boşalması durumunda vali, başkan vekili seçmek üzere meclisi
toplantıya çağırabilir. Çağırmadan sonra üç gün içinde başkan vekili seçilemezse ya
da başkanlığın ve meclisin aynı zamanda boşalması durumunda yeni seçime veya
belediye başkanının göreve başlamasına kadar, il merkezi belediyelerinde Yerel Yöne-
tim Bakanı,.ötekilerde ise valiler bir başkan vekili atarlar (Andan Yasa, madde 93).

 . . .



vardır, örneğin, köy yolları ve içme sulan programlannm onaylanması ve denetlen-
mesinde Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, öteki yapılara ilişkin programların
onayı, projeleri ve kabulleri için Bayındırlık Bakanlığı ile ilişki içindedir. Ü mahalli
idare planlaması (İLMÎP) DPT ile yalan ilişkiler gerektirir, ti ilköğretim kurullarının
hazırladığı üç yıllık planlar Milli Eğitim Bakanlığınca aynen ya da değiştirilerek onay-
lanmak gerekir. Aynı biçimde, il özel idarelerinin yapmak zorunda oldukları beş yıl-
lık yatırım programlannm ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hazırlanarak Yerel Yöne-
tim Bakanlığınca onaylanması gerekir, ti özel idareleri arasında kurulacak birliklerin
tüzüklerinin de aynı Bakanlıkça onaylanması zorunludur.

ti özel idaresi bütçeleri, değişik bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komis-
yonca incelendikten sonra, Bakanlar Kurulu karan ve Cumhurbaşkanının onayı ile
yürürlük kazanır. Borçlanma kararlan da onaya bağlıdır. Yıllık gelirin 2/3 u oranın-
daki borçlanmalar Bakanlar Kurulu karan ile yapılabilir. ,

Merkezi yönetimin, onaylama, bozma gibi yetkilerine ek olarak, yardım ve
yol gösterme biçiminde, köy karar ve görevlerine ilişkin geniş yetkileri vardır. Vali
ya da kaymakam köy yararına aylan gördüğü kararlan bozabilir. Seçimlik olarak be-
lirlenmiş işlerin zorunlu duruma getirilmesi vali ya da kaymakamın onayı Oe olur.
Köy bütçeleri, bütçe bölümleri arasında aktarmalar, ekler ve kamulaştırma kararlan
onaylanmak zorundadır. Salmaya yapılan itirazlar vali ve kaymakamlarca sonuçlan-
dırılır. Nüfusu 150'den az olan yerlerde uygulanacak olan Köy Kanunu maddelerini
kaymakam ya da vali belirler. Kimi konularda ise karar alınabilmesi için, bağlı olunan
yere göre, vali ya da kaymakamdan ön izin alınması gerekir. Köyler arası ortaklaşa
yapılacak işler ile gönüllü korucu listeleri hazırlanması böyledir.

Belediyeler:

Kimi belediye görevleri merkezi yönetimle ortaktır. Kimi belediye görevlerini
ise merkezi yönetim gerek gördüğünde doğrudan üstlenebilmektedir. örneğin, İmar
ve İskân Bakanlığı gerekli görürse, birden çok belediyeyi içeren anakentsel bölgele-
rin, içinden ya da çevresinden karayolu veya demiryolu geçen, havayolu veya deniz-
yolu bağlantısı olan kentlerin ve köylerin imar planlanm doğrudan yapabilir. Bu tür
planlar için belediye meclislerinden karar almak gereği de yoktur (6785 sayılı Yasa-
nın, 1605 sayılı Yasa ile değişik 26 ve 29. maddeleri). Benzer bir örnek de merkezi
yönetimin, ekonomik ve askeri önemi olan iskele, rıhtım ve kanallardan gerekli gör-
düklerini belediyelerden alabilmesidir. Daha önce de değinilen Anayasa Mahkeme-
si kararına (1977/71). değin, borcunu ödemeyen belediyelerin elektrik dağıtım örgü-
tünün ilgili Bakanlık karan ile TEK'e rayiç bedel Üzerinden aktarılması ve dağıtanın
TEK'çe yapılması, yerel görevlerin doğrudan merkezce ustlenilmesine bir örnekti.
Son bir örnek de, gerek görüldüğünde belediye kolluk yetkisinin genel kolluğa veri-
lebilmesidir. 

Encümen kararlan genellikle merkezi yönetimin denetimine bağlı değildir.
Yalnız kamulaştırma kararlarının vali ya da kaymakamca, azami satış fiyatlarının
ise yetkili idare kurulunca onayı gerekir.



Belediye meclis! kararlan üzerindeki vesayet denetimini kapsamlı bir biçimde
ortaya koymak istiyoruz.

Genel olarak, bütçe, kesin hesap, fasıllar arası aktarmalar, ödünç verme ve
borçlanmalar, avanslar, ücret tarifeleri, kolluk yönetmelikleri gibi kararlar vali ya da
kaymakamca onaylanmak zorundadır. Yasalara aykın meclis kararlan valinin istemi
üzerine il idare kurulunca, il merkezi belediyeleri için Danıştayca incelenerek bozula-
bilir. Kesin nitelikli kararlar aleyhine ilgililer on gün içinde valiye başvurabilir. Böyle
durumlarda hazırlanan dosya, başvuru ciddi görülürse, ilgili yönetsel yargı kuruluşuna
verilir. Yönetsel yargıca itirazın sonuçlandırılmasına kadar, vali kesin nitelikli karar-
ların yürütülmesini durdurabilir.

Sayılanlar dışında, meclis kararlan üzerindeki vesayet yetkisinden örnekler
vermek istiyoruz. ;

Onay gerektiren kararlar; 

— Belediye sağlık kolluğu yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca,
— Harita, yol, istikamet ve imar planlan aynen ya da değiştirilerek İmar ve

İskan Bakanlığınca,
— Rıhtım, iskele, köprü gibi yapıların plan ve fenni belgeleri ile 250 bin TL .sini

aşan yapı ve tesislerin etüt ve projeleri Bayındırlık Bakanlığınca,
— İçme suyu projeleri Sağlık ve Sosyal Yardım; İmar ve İskân Bakanlıkları

i leDSlce,
— Çevre yerleşim alanlarında da imar planı uygulanması ile imar planı dışın-

daki toprakların ifrazına ilişkin meclis kararlan İmar ve İskan Bakanlığınca,
— Elektrik, havagazı tarifeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca,
— Nüfusu 70 binden yukan belediyelerde meclis üyelerine verilecek oturum

ödeneği Yerel Yönetim Bakanlığınca,
— Kent içi toplu ulaşım işletmesi ile et taşınmasının belediyelerin de ortak

olduktan kuruluşlarca yapılması, kiralanması ya da imtiyaz verilmesi Bakanlar Ku-
rulunca,

— Belediyede olan iskele, rıhtım, kanal ve kayıklardan alınacak resim ve ücret
tarifeleri Bakanlar Kurulunca,

— Tahvil çıkarılması kararlan valinin ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak
aynen ya da değiştirilerek Bakanlar Kurulunca,

— Su, et kesim ve taşıma ücret tarifeleri, özel kişilerin fırın, un değirmeni ve
soğuk hava depolarına el konularak doğrudan ya da dolaylı işletilmesi kararlan kay-
makam ya da valice,

— Mahalle kurulması, kaldırılması, ad ve sınırlarının değiştirilmesi ile sınır
çizilmesi valice (Nüfusu 80 binden yukan kentlerde Bakanlar Kurulunca), onaylan-
mak zorundadır. '

Aynca, sergi ve panayır kurulabilmesi için Ticaret Bakanlığından, aylık ve
ücretler için ayrılan ödeneğin gelirlerin %30'undan çok olması durumunda Yerel Yö-
netim Bakanlığından ön izin alınması gerekir. Taşıt alanması Bakanlar Kurulunun,
satılması ise ilgili bakanlığın izni ile olur.



Yerine geçmeye ilişkin kimi örnekleri daha önce verdik, önemli bir ömek
de bütçeyi onaylayan mülki amirin, belediye görevi olmayan konulara ayrılan ödenek-
leri çıkarması, yasal paylan ayırması, yasal dayanağı olmayan gelirleri kaldırabflme-

Yerel kararlar üzerindeki merkezin gözetim yetkisi burada sayılanlarla sınırlı
değildir, örneğin, sokak ve yapılara ad verilmesi merkezi yönetimin yönetmeliğine
göre yapılır. Belediyeler araç ve gereçlerini Devlet Malzeme Ofisinden sağlamak zo-
rundadır. Kent işlerine ilişkin istek ve dileklerini mülki amir aracılığıyla îlgfli kamu
örgütlerine fletebüir.

Görevliler Üzerindeki Yetki .

özel İdareleri:   '
 I r

Saymanlık dışında genellikle sınırlı örgütlenmesi olan ü özel idarelerinin kul-
landıkları görevli sayısı da, doğal olarak, daha azdır. Görevlilere ilişkin vesayet yet-
kisi şunları kapsar:

Alınması- 5 ile 15 dereceler arasındaki kadrolar il genel meclisince
saptanır ve Yerel Yönetim Bakanlığının onayı ile kesinleşir. 1—4 derecelerdeki üst
düzey görevli kadroları ise Yerel Yönetim Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin
görüşü üzerine Bakanlar Kurulu onayı ile kesinleşir.

Görevlilerin  özel idare müdürleri Yerel Yönetim, sağlık görevlileri
Sağlık ve Sosyal Yardım, tanm ve veteriner görevlileri Gıda—Tanm ve Hayvancılık,
bayındırlık görevlileri ise Bayındırlık Bakanlıklarınca atanır ve özlük işleri yine anı-
lan Bakanlıklarca yürütülür.

Görevlerin kümelendirilmesi, işe alınma, yükselme, görev adlan Qe çalışma
ve yetiştirmeye ilişkin ilkeler ve yöntemler Devlet Personel Dairesince konulur.

Köy tüzel kişiliğince yapılacak atamalara ilişkin vesayet yetkisi konusunda
Köy Kanunu yalnız köy korucusundan söz etmekte ve korucunun ihtiyar meclisince
görevlendirilerek kaymakamın buyrultusu ile işe başlayacağını kural olarak koymuş
bulunmaktadır. .

• . " • • ' • • ' • • ' • ' • • ' • ' • : ' " » ' ' • . . ' • ' . . ' - ' - ' .

Görevliler üzerindeki vesayet yetkileri, belediyelerin ülke düzeyinde etkinlik-
lerinin artmasına koşut olarak önem kazanmakta, tartışmaya neden olmaktadır. Do-
layısıyla daha ayrıntılı inceleme gerektirmektedir.

Kadroların Alınması: 5—15 derecelerdeki görevli kadroları Yerel Yönetim
Bakanlığının, 1-4 dereceli daha yüksek kadrolar ise Yörel Yönetim Bakanlığı ile dev-



let Personel Dairesinin görüşü üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile alınır, işletme-
lerdeki 5—15 dereceli kadrolar, belediye meclisinin kararı ile kesinleşir, onay gerek-
mez. Bu ise büyük ve küçük belediyeler arasında tutarsız bir durum doğurmaktadır.
Şöyle ki, küçük belediyelerde elektrik, gaz, otobüs, mezbaha gibi hizmetler işletme
kurulmadan, doğrudan belediyece yürütülür. Görevlilerin aylıkları da doğrudan bele-
diye bütçesinden ödenir. Dolayısıyla kadroları için Bakanlık onayı gerekir. Oysa, bü-
yük kentlerde bu hizmetler işletmelerce yapıldığından kadrolar için Bakanlık onayı
gerekmemektedir (Tortop, 197%: 163). Sözleşmeli görevliler konusunda merkezin
yetkisi daha da yoğundur. Sözleşmeli görevler ancak Devlet Personel Dairesi ve Ma-
liye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu karan ile belirlenir. Bunlara öde-
necek ücretlerin üst sının yine Bakanlar Kurulunca saptanır, tşçi sayışım ise beledi-
yeler merkezi yönetimden bağımsız olarak saptayabilmektedirler.

Görevlilerin Atanması: Kural olarak, atamaları belediye başkanı yapar ve mec-
lis onaylar. Ancak kadrolar konusunda olduğu gibi, aşağıdaki örneklerde de görüle-
ceği üzere, merkezin yoğun sayılabilecek yetkileri vardır.

— Belediye sağlık görevlilerini atama, yer değiştirme, yükseltme, cezalandır-
ma yetkileri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınındır.

— İmar ve fen işleri birimleriyle imar müdürlüklerinde çalıştırılan teknik gö-
revlilerin atamaları belediyenin önerisi üzerine İmar ve îskân Bakanlığınca yapılır.
Bu görevlilerin yer değiştirme, yükselme, tezkiye ve cezalandırma işleri yine aynı
Bakanlıkça yürütülür. Fen elemanı bulunmayan yerlerde göreve başka nitelikli kişi-
lerin getirilebilmesi için valinin görüşü alınarak, anılan Bakanlıktan ön izin alınması
:

— Veterinerlik ile tarım hizmetlerinde çalıştırılacak teknik görevlilerin ata-
malarmın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanması gerekir.

— ölçü ve tartı araçları ayar görevlileri Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır.

— Ankara ve istanbul Belediyelerinin başkan yardımcıları, yönetsel bölüm
başkanları ve şube müdürleri, Belediye Başkanlarının önerisi üzerine Yerel Yönetim
Bakanlığının onayı ile atanır.

— Mansup belediye başkanlığı olan yerlerde, il merkezi belediyeleri görevli-
lerini valiler, öbür yerlerdeki görevlileri kaymakamlar atarlar.

— istanbul Belediyesi İETT işletmesi Genel Müdürü, Belediye Başkanının öne-
risi üzerine Yerel Yönetim Bakanlığının, Ankara EGO işletmesi Genel Müdürü ise
Belediye Başkanının önerisi üzerine Valinin onayı ile göreve getirilir.

Görevlilerin işe alınması, yetiştirilmesi, yükseltilmesi ile ilgili ilkeler Devlet
Personel Dairesince geliştirilir.

Görüldüğü gibi, belediye görevlileri üzerindeki denetim oldukça yoğun, çoğu
kez ayrıntıları bile düzenleyecek biçimde kapsamlıdır. Vesayet yetkisi, atamaları onay-



lamakla sınırlı olmamakta, yukarda örnekleri verildiği gibi, kimi görevlilerin özlük
haklarına ilişkin işlem ve yetkileri de kapsamaktadır. Bunlara ek olarak, Memuiin
Muhakematı Kanunu kapsamına giren görevliler hakkında, bu Yasaya göre kovuştur-
ma yapmaya ve kovuşturma sonuna kadar görevlileri uzaklaştırmaya, belediye başkan-
ları dışında, mülki amirler ve belediyeyi denetleyebilen bakanlıklar yetkilidir.

İşçiler konusunda ise yerel yönetimler merkezi yönetimden tümüyle bağımsız-
dırlar. Yasal kurallara uymak koşuluyla diledikleri nitelik ve sayıda işçi görevlendire-
bilirler.

Eylemler ve İşlemler  :

Üzerindeki Denetim

İl özel tdareleri: Çeşitli yasalarla değişik bakanlıklara görev alanlarına giren
konularda, il özel idarelerinin eylem ve işlemlerini denetleme yetkisi verilmiştir, ör-
neğin, Gıda, Tanm ve Hayvancılık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlıkları,
uygulamada pek görülmemekle birlikte, bu tür denetim yapabilirler. İçişleri Bakan-
lığının mülkiye müfettişleri her tür işlem ve harcamaları sürekli bir biçimde denet-
lemekte idiler. Yerel Yönetim Bakanlığının kurulması ne birlikte bu yetki İçişleri
Bakanlığından alınmıştır. Yerel Yönetim Bakanlığı, sürekli olarak aldığı mahalli idare
kontrolörleri ve geçici olarak aldığı mülkiye müfettişleri ile yerel yönetimlerin her
tür işlemini belirli aralıklarla denetlemekte, gerekli zamanlarda da görevliler hakkında
soruşturma yapmaktadır.

Köyler: Köy yönetimlerinin işlemleri, hesap ve harcamaları mülki amirler ve
Yerel Yönetim Bakanlığınca denetlenir. 

Belediyeler: Denetim yetkisi değişik bakanlıklar arasında dağılmıştır.

— Sağlık konuları ile ilgili işlemler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca de-
netlenir. .

— Fen ve imarla ilgili birimlerin her tür işlemini denetleme yetkisi İmar ve
İskan Bakanlığınındır.   .

— Tanm ve veteriner görevlilerinin teknik işlemlerini Gıda, Tanm ve Hayvan-
cılık Bakanlığı denetler. 

— Gelir ve harcamaya ilişkin her tür hesap ve işlemleri maliye müfettişleri
denetler.

— Yerel Yönetim Bakanlığı her tür eylem, işlem ve harcamalan sürekli biçimde
denetlemektedir.

İşlem ve eylemler üzerindeki denetim yetkisinin değişik merkezi yönetim
örgütü arasında dağılmış olması uygulamayı etkilemekte, Yerel Yönetim Bakanlığı
dışında, bu yetki hemen hiç kullanılmamaktadır. Ülke düzeyinde birömekliği sağla-



mak, hukuka uygunluğu kollamak ve yerel yönetimlere yol göstermek gibi gerekçe-
lere dayanan denetim yetkisinin, tüm merkez yerel ilişkilerinde olduğu gibi, yasa ile
düzenlenmesi Anayasa kuralıdır. Oysa, uygulamada denetim yapan tek kuruluş Ye-
rel Yönetim Bakanlığıdır. Bakanlığın yaptığı denetimin ise yasal dayanağı yoktur.

Çeşitli Yönetsel İlişkiler 

Merkezi yönetim, burada sayılanlar dışında kalan yollarla yerel yönetimleri
etkileyebilmekte, yönlendirebilmektedir. Genelgeler, yönergeler, bilgi istemeler, yö-
netsel eylem ve işlemleri belirli biçimlere bağlamalar bunlar arasındadır, örneğin,
yerel yönetimlerle ilgili düzenleyici metinler genellikle ilgili bakanlıkça yapılmakta-
dır. Kimi durumlarda merkezi yönetim doğrudan buyruk verebilmektedir, örneğin,
belediye kolluğu vali ve kaymakamın kamu düzenini korumak amacıyla vereceği buy-
rukları yerine getirmek zorundadır. Güncel bir örnek de, Ankara Belediyesi EGO İş-
letmesinin topladığı güvence paralarının alınmaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının verdiği buyruktur. Son bir ömek ise, yapı, onanm ve ekler için bele-
diyelere yapılmış başvuruların süresi içinde yanıtlanmaması durumunda, vali ve kay-
makamın belediyenin karşılık vermesini sağlayabilme yetkisidir.

Niteliği hukuksal tartışmaya açık iki ilişkiye değinmek istiyoruz. Bunlardan
ilki, belediye meclisinin yasalarda açıkça belirtilmemiş durumlarda bile, mülki ami-
rin başvurusu üzerine rey ve görüş bildirmek zorunda oluşudur, öbürü ise, yerel yöne-
timlerin merkezi yönetimle olan yazışmalarını mülki amir aracılığıyla yapabilmele-
ridir. Kuşkusuz ki, aracılık yetkisi salt bir iletişim ilişkisinin ötesinde sonuçlar doğu-
rabilecek niteliktedir.

• • - .

Aslında, Batı örneklerini tartışırken sıkça değindiğimiz gibi, ilişkilerin yasal
konumu kadar önemli bir etmen de, merkez—yerel ilişkilerine egemen olan gelenek-
tir. Biçimsel olmayan süreçlerin ürünü olan ilişkiler en az biçimseller kadar önemlidir.

ülkemizde merkez—yerel yönetsel ilişkileri kısaca şöyle özetlenebilir: Yerel
yönetim geleneği eksikliği, esinlenilen yönetsel modelin merkez denetimini asıl alması
ve yerel yönetimlere duyulan güvensizlik bugünkü ilişkilerin niteliğinin temel nede-
nidir. Görev kargaşası, görev—gelir dengesizliği, kentleşme ve sanayileşmenin doğur-
duğu sorunlar, ülkenin içinde bulunduğu hızlı değişim süreci ve hızlı kalkınma isteği,
merkez—yerel ilişkilerini yerel yönetimler aleyhine etkilemektedir. Yönetsel ilişkiler
-bayii yoğun, ayrıntıya yönelik, yerel demokrasi ve yerel özerklik ilkelerine uyumsız
bir görünümdedir.

Merkez—Yerel Arası

Akçal İlişkiler

önemi ve Niteliği

önceki bölümlerde kapsanan ülkelerin tümünde yerel yönetimlerin, sürekli
"büyüyen oranlarda, merkezin kaynak aktarımlarına bağımlılığının arttığı ortaya konul-
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muştur, ülkemizde de yerel yönetim gelirlerinin ulusal vergilere dayandırılması, vergi
koyma yetkisinin yalnız yasama organına özgü olması merkez—yerel ilişkilerinin bu
denli yoğunlaşmasının temel nedenlerindendir. Görev—gelir dengesi tartışmasında
da açıkça ortaya çıkarıldığı gibi, yerel gelirlerin toplam kamu gelirleri içindeki ora-
nının sürekli düşmesi, büyüyen maliyet öğeleri ve istemler nedeniyle, yerel yönetim-
lere yapılan aktarımların önemini daha da artırmaktadır.

Merkez—yerel arasında gelir kaynaklarının bölüştüriflmesinde (ak çal denkleş-
tirme) uyulabilecek kimi ilkeler vardır, öz olarak, gelir kaynaklan açısından yerel
birimler arasında denge sağlanması, gelirlerin hizmet yükümlülükleri Oe eş değerli ol-
ması, aynı kaynakların hem merkez hem de yerel yönetimlerce vergilendirilmemesı,
tüm kaynakların kullanılması gibi ilkeler akçal denkleştirme kavramının temel öner-
meleridir. ,

Yerel gelirler açısından, "bağımlılık—bağımsızlık sistemleri" biçiminde gele-
neksel olarak yapılan ayırımın, günümüzde hemen hiç bir pratik anlamı kalmadığı
burada tartışılan ülke uygulamalarından da anlaşılmaktadır. Egemen olan uygulama
karma bir yoldur; yerel yönetimlerin bağımsız kaynaklan olduğu gibi, sürekli artan
oranlarda bağımlı kaynaklardan, yani devlet gelirlerinden yararlanmaktadırlar.

ülkemizdeki uygulama da, yerel gelirlerin tümünün toplam kamu gelirlerine
oranının düşüklüğü dışında, farklılık göstermemektedir.

Bağımlılığın Akçal
Nedenleri

Ülkemizde yerel yönetim gelirleri bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki kaynak-
tan oluşur, öz kaynak gelirlerine zaman zaman değindik.

Bağımlı kaynaklar, yerel yönetimlerin özel kişi ve kurumlardan sağladıkları
bağış ve borçlar dışında, iki ana kümede toplanabilir.

1— Devlet vergilerinden yerel yönetimler için ayrılmış paylar: Bunlardan kimi-
leri merkezi yönetimin taşra saymanlıklannca toplanır, ilgili yerel yönetimlere doğ-
rudan saymanlıkça ödenir, örneğin, emlak vergisi tahsilatının belediye sınırlan için-
deki bölümünün %45'i ilgili belediyeye verilir. Kimi vergiler ise saymanlıklarca top-
landıktan sonra yerel yönetim paylan İller Bankasına gönderilir. Gelir ve kurumlar
vergisinden ayrılan %5, gümrük vergisine eklenen %15, ihalelerden %0,l ile %1 ora-
nında alınan paralarda bu yol izlenir.

Kimi vergilerden aynlan yerel yönetim paylarında ise daha değişik bir yol
uygulanır. Şöyle ki, vergilerin sağlayacağı yıllık gelir tahminleri üzerinden hesapla-
nan yerel yönetimler payı tutarında, Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konur, öde-
nekler yılı içerisinde tiler Bankasına aktarılır. Motorlu kara taşıtlan vergisi, trafik
cezalan ile tekel ve akaryakıt üretim vergilerinden aynlan yerel yönetim paylarında
izlenen yol budur.



Yerel yönetimlerin yasal haklan olan bu paylan, devlet bütçesinden yapılmış
yardımlar olarak nitelemek doğru değildir.

 Ķller Bankasında toplanan paylardan motorlu kara taşıtları vergisi ile trafik
cezalarından ayrılanlar ile il özel idareleri paylan doğrudan nüfusa göre dağıtılır, öbür
belediye paylarının da %80'i nüfusa göre dağıtılır, %20'si ise özel bir fonda toplanır,
özel fondan yalnız nüfusu 50 binden az olan belediyeler, belirli hizmetler için, bağış
ya da faizsiz borç alırlar.

Devlet gelirlerinden ayrılan paralarla oluşturulmuş başka fonlar da vardır,
ömek olması için Müşterek Trafik Fonu, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu,
Gecekondu Fonunu sayabiliriz, özel yönetmeliklerinin koyduğu kurallara göre dağı-
tılan özel fonların sayılan artma eğilimi göstermektedir. Kimi fonlara Derde de deği-
neceğiz.

2— Uulusal bütçeden yapılan aktarımlar: Bunlar da aslında iki alt kümeden
oluşur:

(a) Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçelerine konularak yıl içinde,
ilgili kuruluşun koyduğu ilkelere göre dağıtılan yardımlar. Devlet Su İşleri, Karayol-
ları gibi katma bütçeli genel müdürlüklerle genel bütçeli değişik bakanlıkların yaptık-
ları, hemen tümü bağış niteliğindeki artanmlar böyledir.

(b) Maliye Bakanlığı bütçesinden tiler Bankasına aktarılan ve Bankaca hibe
ve borç biçiminde, hemen hepsi yalnız belediyelere dağıtılan paralar. Bankaca yerel
yönetimlere yapılan ödemelerin içinde en önemli yeri tutan bu aktarım, Banka ya-
tınm programındaki işler için özel amaçlı olarak dağıtılır. Maliye Bakanlığının tiler
Bankasına yaptığı aktarım bağış niteliğindedir. Bankanın kullanımı da yerel yönetim-
lere genellikle bağış biçimindedir.

Devlet yardımlarının önemi aşağıdaki Çizelge 25 ve 26'da daha açık olarak
görünmektedir.

Çizelge 25'de görüldüğü gibi, 1965—1972 arasında, devlet yardımlannda 2,28
kat artış olmuştur. D özel idareleri (%196) ve köylere (%272) yapılan yardımlardaki
artış görece azdır. Oysa, aynı dönemde belediyelere yapılan yardımlar 8 kattan fazla
artmıştır. Bu gelişim doğal karşılanmalıdır. Şöyle ki, köylerin yerel hizmetleri öteden
beri doğrudan merkezi yönetimce yapılmaktadır. Ü özel idareleri ise sürekli görev
yitirmektedirler, önem kazanan ise yalnız belediyelerdir. Kentleşmenin büyüttüğü
hizmet istemine karşılık, yerel gelirlerin yetersizliği ve merkezi akçal bağımlılığın
artışı burada da açıkça görülmektedir.

Çizelge 26'da ise çeşitli ü özel idarelerine yapılan devlet yardımlarının toplam
gelirler içindeki oranı verilmektedir. Sürekli görev yitiren il özel idarelerin büyük ço-
ğunluğu, kalan görevlerini bile ancak devlet yardımları ile yerine getirmektedirler.
Devlet yartımlannın tüm özel idareler gelirleri içindeki oranı %47,25'tir. Bu oran özel
idarelerin içinde bulunduğu akçal yetersizliği ve merkez yardımlarına bağımlılığını
tam olarak yansıtamamaktadır. Şöyle ki, 1976 yılı il özel idareleri kesin hesap gelir-
leri 2,3 milyar TL .sidir. Bunun 1,1 milyarı devlet yardımıdır. Oranın göreli düşüklü-
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Çizelge 25

Yerel Yönetimlere Yapılan Devlet
Yardımları Endeksleri (1965-1972)

Yular

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

ti Özel İdareleri

100
100
129
174 
141
117
184
196

Belediyeler

100
 170

136
 127

104
 295
 629
 807

Köyler

100 
180
295
265
213
266
272

Toplam

100
129
130
175
143
129
209

 2 2 8

1— Daha yakm yıllara ilişkin bilgiler Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (Resmi
Gazete, 12 Aralık 1978) yer almamıştır. Yerel Yönetim Bakanlığının bu konularda yaptığı
anlcrt çalışması ise henüz sonnçlanmamēĸtērl

Kaynak: üçüncü Besr Yıllık Kalkınma Planı (1973—1977). s.945, Tablo£85.

günün nedeni ortalamayı etkileyen İstanbul, Ankara, Zonguldak, Bursa gibi illerin
bütçelerinin büyüklüğüdür. Van, Tokat, Tunceli, Bingöl gibi kimi illerde devlet yar-

Çizelge 26

Devlet Yardımlarının Çeşitli tilerin özel
İdare Gelirleri İçindeki Oranlan (1976)

Hin Adı Oranı(%) Hin Adı Oranı(%)

Kastamonu
İstanbul
Zonguldak
Ankara
Bursa
Adana
Manisa
Konya

06,79
12,83
13,25
22,88 *
26^4
30,50
43 Al
56,00

Sivas
Antalya
Burdur
Çanakkale
Van
Tokat
Tunceli
Bingöl

67,38
70^3
75,78
82,62
86,09
89,18
90,58
90,97

Türkiye ortalaması: %47,25

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı

dımlan tüm gelirlerin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır. Çizelge 26'nın anlamı, birkaç
il dışında, zaten hizmet örgütlenmesi de olmayan 0 özel idarelerinin devlet harcama-
larına aracılıktan öte işlev yapmadıklarıdır.
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Yerel Yönetim Paylan

Değişik yasalar kimi ulusal vergilerin merkez ve yerel yönetimler arasında
paylaşılmasını öngörür. Doğrudan taşra saymanlıklarım» yerel yönetimlere verilen
ya da îller Bankasına gönderilen paylara daha önce değindiğimizden burada aynca
incelemiyeceğiz. Konumuz, yıllık gelir tahminleri üzerinden hesaplanarak Maliye Ba-
kanlığı bütçesine ödenek konan ve Üler Bankası aracılığıyla dağıtılan vergi paylarıdır.

1 Akaryakıt taretim Vergisi:

6802 sayılı Yasanın 66. maddesi akaryakıt vergisinin gelir bütçesine konan
tahminlerinin %40'ı oranında Karayolları Genel Müdürlüğüne, %22'si oranında il özel
idarelerine ve %8'i oranında ise belediyelere verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe-
sine ödenek konulmasını öngörür. Sağlanan gelirin tahminlerden az ya da çok olması
ertesi yıl ödeneklerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

ödenekler yıl içinde tiler Bankasına aktarda. İl özel idaresi paylan doğrudan,
belediye paylarının ise %80'i nüfusa göre dağıtılır.

Uygulamada genellikle Yasada öngörülen oranların altında ödenek ayrıldığı,
ödemelerin ise daha da düşük olduğu gözlenmektedir (Çizelge 27).

 

 Bütçe Rakamlarına Göre Akaryakıt istihsal
Vergisinden Ayrıları Paylar (1973-1978)

(Milyon)

Yılı

1973
1974
1975
1976
1977
1978

a-(2)

Gelir
Tahmini

4.200
5.500
6.500
7.000
7.700
7.000

öze' idareler
Ayrılan

(D
44,46

219,5
219,5
230,0
250,0
250,0

(4) 11.360, b-(l )

Ayrılması Gereken

(2)

924
1.210
1.430
1.540
1.694
1.540

(3) 2.045,46, (a-b)

JeJl
Ayrılan

(3)

14
14
64
80

100
560

9.314,54

(
Ayrılması Gereken

(4)

336
440
520
560
616
560

Kaynak: Gelir tahminleri ve ayrılan ödenekler 1973—1978 Bütçe Kanunla-
nndan alınmıştır.

Çizelge 27'de 1973—1978 yıllarında akaryakıt üretim vergisinden fl Özel ida-
releri ve belediyelere ayrılan ve ayrılması gereken ödenek miktarları verilmiştir. Ay-
nlan ödeneğin, Yasaya göre aynlması gereken ödenekten ne denli düşük olduğu açık-
ça görülmektedir. İncelenen altı yıllık dönemde, yalnız 1978'de ve sadece belediyeler
için Yasada öngörülen oranda ödenek ayrılmıştır. 1973—1978 arasında, ayrılması
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gereken ödenek toplamı 11,3 milyar TL .sı iken, ayrılan sadece 2 milyar TL .sidir. Altı
yıllık dönemde, il özel idareleri ve belediyeler 9,3 müyar TLJSI eksik pay almışlardır.
Kaldı ki, bu rakam bile eksikliği tümüyle yansıtmamaktadır. Çünkü yapılan ödemeler
bütçeye konulan ödeneklerin de altındadır, örneğin, 1975 yılında il özel idareleri için
219,5 milyon, belediyeler için 64 milyon T L I I ayrılmıştır. Oysa, 1975 yüı kesin hesa-
bına göre, yapılan ödemeler sırasıyla 153 ve 53 milyon TL .sidir. 1976 yüı ödenek-
leri 230 ve 80 müyon TL .sı iken, kesin hesaba göre ise ödemeler 191,5 ve 66,6 mil-
yon TL .sı olarak gerçekleşmiştir.

Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ve Trafik Cezalan: :

197 sayılı Yasanın 17. maddesine göre, bu iki kaynaktan sağlanacağı tahmin
edilen gelirlerin %3'ü oranında il özel idarelerine, %11'i oranında belediyelere, 5cl9'u
oranında ise Müşterek Trafik Fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesine öde-
nek konur. 

ödenekler tiler Bankasındaki üç ayrı hesaba aktarılır, il özel idareleri ve bele-
diyeler payları nüfusa göre dağıtılır. Müşterek Trafik Fonu ise yerel yönetimler, Em-
niyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince seçilen kişilerden oluşan bir kurulca tra-
fik hizmetlerinde kullanılmak üzere il özel idareleri ve belediyelere dağıtılır.

Çizelge 28'de motorlu kara taşıtları vergisi ile trafik cezalarından belediye
ve il özel idarelerine, Çizelge 29'da da Müşterek Trafik Fonuna ayrılan ve ayrılması
gereken ödenekler gösterilmiştir. 1973—1977 yıllarında ayrılan ödenek, sürekli olarak
Yasaya göre ayrılması gerekenin altında olmuştur. 1978 yılında ise Yasanın öngör-
düğü oranda ödenek ayrıldığını görüyoruz. Müşterek Trafik Fonu için de aynı durum

: Çizelge 28

Yılı

1973
1974
1975
1976
1977
1978

Gelir
Tahmini

175
410
405
550
845
580

a-(2) (4) 415,1

Bütçe Rakamlarına Göre Motorlu Kara
Taşıttan Vergisi ve Trafik Cezalarından

özel
Ayrılan

(D

1,775
13
13
3,0
4,0

17,4

.b-a)

Ayrılan Paylar (1973-1978)
(Milyon)

1 idareler
Ayrılması Gereken

(2)

5,25
12,30
12,15 -.,
16,50
25,35
17,40

(3) 180,575, (a-b)

Belediyeler
Ayrılan

(3)

ifi

19,0
25,0
35,0
6 3 3

234,525

Ayrılması Gereken
(4)

19,25
4540 .,,;
44,55
60,50
92,95
6330

• ' , • • • • • - . " . < ' • • ' ' • ' . - . ' ' •

Kaynak: Gelir tahminleri ve ayrılan ödenekler 1973—1978 Bütçe Kanunla-
rından alınmıştır, 
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Müşterek Trafik Fonu (1973-1978)

Yüı

1973
1974
1975
1976
1977
1978

Toplam:

, Ayrılan

8.189.100
8.200.000
8.200.000
8.200.000

40.000.000
110.200.000

172.989.000

Ayrılması Gereken

32.550.000
77.900.000 -

 ;
 ,

76.950.000
104.500.000
160.550.000
110.200.000

562.650.000

Kaynak: Bütçe Kanunları .

gözlenmektedir. Altı yıllık dönemde il özel idareleri üe belediyelerin eksik aldıkları
miktar, paylardan dolayı 234,2, Müşterek Trafik Fonundan 389,6 olmak üzere 623,3
milyon TL.sıdır.

 Tekel üretim Vergisi-? '

6802 sayılı Yasanın 1137 sayılı Yasa ile değişik 66. maddesinin 2. fıkrası gere-
ğince, tekel üretim vergisi gelirinin %2'si oranında Maliye Bakanbğı bütçesine ödenek
konur ve belediyelere dağıtılmak üzere îller Bankasındaki hesaba yatırılır.

Çizelge 30

 Bütçe Kanunlarında Tekel İstihsal Vergisi
 Tahminleri ve Belediye Paylan

' (Milyon)

Yılı Gelir Tahmini Aynlan Ayrılması Gereken

10 63
10 80
45 116,5
60 176
85 1250

260 f260

Kaynak: 1973—1978 Bütçe Kanunları

İncelediğimiz dönemde, 1978 yılı dışında, Yasada öngörülen orana uyulma-
mıştır (Çizelge 30). 1973—1978 arasında toplam 685,5. milyon ödenek ayrılması
gerekirken, aynlan 210 milyon TL. sidir. Kesin ödemeler ise daha da düşüktür, örne-
ğin 1975'de aynlan 45 milyon TLa, yapılan ödeme ise 31,5 milyon TLJSI, 1976'da
ise sırasıyla 85 mUyon ve 49,980 milyon TL .sidir.

1 5 6 , -

1973
1974
1975
1976
1977
1978

3.150
4.000
5.825
8.800
12.500
13.000



Yasalarda öngörülen oranların altında ödenek ayrılmasında izlenen yol bütçe
yasalarına özel maddeler konulmasıdır, incelediğimiz 1973—1978 dönemi Bütçe Ka-
nunlarında benzer hükümler yer almıştır.

Faylara ilişkin en ilginç gelişme 1978 bütçe yılında olmuş ve genellikle yasal
oranlar düzeyinde ödenek ayrılmıştır.

Yerel Yönetimlere
Devlet Yardımları

Yukarda tartışılan ve görece sürekli bir nitelik taşıyan paylara ek olarak, genel
ve katma bütçeli kuruluşların bütçelerinden ve değişik adlı fonlardan yerel yönetim-
lere yardım yapılmaktadır. Açık ve kapalı adlar altında konulan ödeneklerden yerel
yönetimlere toplam olarak ne kadar yardım aktarıldığım sağlıklı olarak çıkarmak
hemen hemen olanaksızdır. Sağlıklı bir sonuca ancak her yerel birime yapılan aktarı-
mın tek tek hesaplanması De varılabilir. Yerel Yönetim Bakanlığının bu biçimde,
Temmuz 1978'de başladığı çalışma ise henüz sonuçlanmamıştır.

Devlet yardımları bir yana, devlet vergilerinden ayrılan payların bfle ne kadar
tuttuğu doğru olarak ortaya konulamamaktadır. Nedeni ise kimi payların doğrudan
saymanlıklarca ilgili yerel yönetimlere ödenmesidir.

Yerel yönetimlere bağış biçiminde yardım yapan genel ve katma bütçeli mer-
kezi yönetim kuruluşlarından saptayabildiklerimiz ve yardımların amaçlan aşağıdadır:

1— Milli Eğitim Bakanlığı: İlkokulların yapımı için il özel idarelerine bağış
yapar.

2— Yerel Yönetim Bakanlığı: Düşük gelirli il özel idareleri ile bütçe geliri belir-
li düzeyin (500.000 TL.) altındaki belediyelere özel bir yönetmeliğe göre yardım yapar.
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu ile Belediyeler Fonu da burada sayılabilir.

3— imar ve Iskan Bakanlığı: Belediyelerin imar planlarının yapım ve uygulan-
ması için yardım yapmaktadır.

4— Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı: Hayvancılığı geliştirmek il özel idare-
lerine verilmek üzere ödenek ayırmaktadır.

5— Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı: Toplum kalkınması, altyapı, ekono-
mik tesisler için olduğu gibi, kooperatifleri desteklemek amacıyla da köylere yartım
yapmaktadır. 

6— Orman Bakanlığı: Orman köylerinin kalkınması için genellikle borç biçimin-
de para vermektedir. 

7— Ticaret Bakanlığı: Fuar, sergi ve panayırlar için yardım yapmaktadır. :



8— Maliye Bakanlığı: Paylar karşılığı olarak konan ödenekler ile filer Banka-
sına aktarılarak genellikle bağış biçiminde dağıtılan paralar dışında, geçici nitelikli
bağşüaryapmaktadır. 

9— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı: Turistik bölgelerin yollarının yapımı, araç
ve gereçlerin sağlanması, şenlik, gösteri ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere il
özel idareleri ve belediyelere yardım yapar.

10— Devlet Planlama Teşkilatı: fi özel idarelerinin ekonomik ve sanayi girişim-
lerini desteklemek için bağış yapar. .

11— Karayolları Genel Müdürlüğü: Köy yollarının bakım ve onarımı için ü özel
idarelerine parasal destek sağlar.  

12— Devlet Su İşleri: Doğrudan yüklendiği büyük kentlerin içme suyunun,
belediyelerce yapılması gereken depo ve dağıtım ağı için belediyelere, varolan olanakları
değerlendirmek üzere de il özel idarelerine yardım yapar.

Çizelge 31'de yerel yönetimlere ödenek aktaran merkezi yönetim kuruluş-
larının önemli bir bölümü ile ödenek miktarları ve konsolide bütçeye oranlan verilmiş-
tir. Belirtmek gerekir ki, Milli Eğitim ve Orman Bakanlıkları, YSE ve Karayolları Ge-
nel Müdürlükleri ile kimi fonlar kapsanmamıştır. En önemlisi, Çizelge 31'de Maliye
Bakanlığında gösterilen ödeneklerin çok büyük bölümü yerel paylardır. Ayrıca, fi-
ler Bankası aracılığıyla dağıtılan ve daha sonra da inceleyeceğimiz 1978'de 5 milyar
TL-sı dolayında olan ödenek yer almamıştır. 

Bütçeden yapılan ödemeler, özellikle 1978 yılında 1,5 milyar TLjsına yakın
miktarda artmış ve konsolide bütçeye oranı da %0'82'den (1977) %1,23'e yükseltmiş-
tir. Kaldı ki asıl büyük ödenekler kapsanmamıştır. örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı-
nın, Bayındırlık Bakanlığı aracılığıyla fl özel idarelerine yaptığı aktarım dışarda bı-
rakılmıştır. Aynı biçimde, Maliye Bakanlığının filer Bankasına 'İktisadi Transferler
ve Yardımlar" bölümünden yaptığı aktarımlar da, izleyen alt bölümde incelenmekle
birlikte, burada kapsanmamıştır. Buna karşın, yine de yerel gelirler dikkate alındığın-
da, merkez aktarımlarının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

öz olarak, merkez—yerel akçal ilişkileri yoğunlaşma eğilimi göstermekte,
yerel sorunların artmasına koşut olarak da merkez kaynaklarına bağımlılık artmak-
tadır. Yerel payların, öngörülen oranların altında verilmesi ve kullanılan tek ölçütün
tartışmaya açıklığı bir yana bırakılırsa, nesnel olarak dağıtıldığı açıktır. Oysa, öbür
aktarımlar sürekli nitelikli olmadığı gibi, dağıtım süreci de genellikle nesnel ölçütlere
dayandınlmamışttr. Verilişleri ya tek yanlı olarak yapılmış yönetmeliklere ve değer-
lendirmelere, ya da DPT'nin onayladığı programlara dayanmaktadır. Planların uzam-
sal boyutlarının eksikliği bir yana, programlar da yerel yönetimlerin katılımları dışın-
da hazırlanmaktadır. Bu durum merkezi yönetime geniş bir serbesti ve güç sağlamak-
ta, siyasal ve başka tür etkilere olanak verebilmektedir.

1



Çizelge 31

Yerel Yönetimlere Yapılan ödemeler
ve Konsolide Bütçeye Oranlan!

(Bin)

Kuruluş

Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı .
İmar ve İskan Bak.
Köy İş. ve Koop. Bak.
Gıda, T. ve Hay. Bak.
Ticaret Bakanlığı
Turizm ve T. Bak.
Yerel Yön. Bak.
DSİ
DPT 

Toplam %
Konsolide
Bütçeye Oranı

1975

378.675
49.500

189.650
99.000

792
247

 28.314
—

255.420
59.400

1.060.998

.0097

1976

422576
49.000

245578
127.400

784
[ 245

44.002
—

252.840
73500

1.215.925

.0078

1977

530.160
272.600
490.398
129.600

1.692
235

78560
—

282.427
82.344

1.868.416

.0082

1978

1.274.330
389500
514.320
135.432

2.850
950

87.337
—

783.750
95.000

3.299.239

.0123

1-Bütçe ödenekleri kesintilidir. .

Kaynak: Berü Gürkan, "Yerel Yönetimlere Bütçeden yapılan ödemeler, 1975-
1978", Ankara, Kasım 1978 (İnceleme Raporu, çoğaltma)

Akçal İlişkilerde Önemli Bir

 Kurum:tiler Bankası

Ortaklar: Yerel Yönetimler  .

1930'da belediyeler için köklü bir düzenleme getirilirken, özel bir kredi kuru-
munun da oluşturulması ve borç gereksinmesinin bu kurumca karşılanması düşünül-
müştür. 1580 sayılı Yasa gerekçesinde, belediye gelirlerinden kesilecek %51erie kurul-
ması öngörülen özel bankada birikecek paraların, "belediyelerin atiyen büyük iktisa-
di teşebbüslere girmesi için harice ve dahile karşı en mühim bir teminat kuvveti ola-
caktır" (Tümerkan, 1946: 261) denilerek, bankanın borçlanmalar konusundaki öne-
mi vurgulanmıştır. 

Belediyeler Bankası, belediye gelirlerinin %5Herinin üç yıllık birikimi sonucu
oluşan, 1576.000 TL .sı anapara ile 1933 yılında kurulmuştur (Yavuz, 1966: 71).

1945 yılında kurulan İller Bankası, Belediyeler Bankasının yerini almıştır.
Bankanın akçal işlerine ek olarak, teknik nitelikli hizmetler de üstlenmesine olanak
verilmiş ve tasarıda adı yeni işlevini vurgular biçimde "Mahalli İdareler İmar Bankası"
olarak önerilmiştir. 100 milyon TL. anaparau olarak kurulan Bankanın hizmetler



de olduğu gibi, görevlerinin alam da belediyelere ek olarak il özel idareleri ve köyler
üe ortak yönetimlerin kuracakları birliklerin ve bağlı kuruluşlarının imar işleriyle
ilgü kredi ve teknik hizmetlerini de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

Bankanın anaparası şu kaynaklardan sağlanır:

1— Ö özel idareleri ve belediyelerin yıllık gelirlerinin %5'i. Gelirlerin hesap-
lanmasında ulusal bütçeden yapılan yardımlar, kredi ve bağışlar ve Banka aracılığıy-
la dağıtılan devlet vergilerinden paylar hesaba katılmaz.

2— özel idare ve belediyelere bağlı katma bütçeli kuruluşlarla birliklerin, bağ-
lı oldukları yerel yönetim bütçesine geçmeyen gelirlerinin %5'i,

3— Emlak vergisinden özel idare payı olan. %35'den %3 oranında kesilerek,
köy ortaklık payını oluşturmak üzere Bankaya gönderilen paralar,

4—Bankanın net kânndan, köy ortaklık payı olarak ayrılan %30Tar.

Kuruluş yılında 100 milyon TL .sı olan anapara, il özel idareleri %40, beledi-
yeler %30 ve köyler %30 olarak ortaklık paylarına ayrılmıştır. İzleyen yıllarda sürek-
li olarak artırılan anaparada, özel idare ve belediye payları %40'ar, köyler payı ise
%20 olarak belirlenmiştir. 1965 yılından beri ise ortaklık oranlan saptanmamaktadır.

1977 yılı hesap dönemine ilişkin raporda, 2 milyar TL .sı olan nominal Banka
anaparasının, ödenen 1.778.238.251 lirasının ortak yönetimler arasındaki dağılımı
ise şöyledir:

Ü özel İdareleri : 396.267.207 TL. 
Belediyeler : 1.123.304475 TL.  
Köy Yönetimleri : 258.666.569 TL.

Günümüzde ise ödenmiş anaparanın 2 milyarı aştığı, anaparanın 10 milyar
TL .sına yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığı ilgililerce kamuoyuna açıklanmış bu-
lunmaktadır. 

Ortakların tümünün yalnız yerel yönetimler olmasına karşılık, bu durumun
Bankanın yönetimine yansımadığı, birkaç sınırlı konu dışında, yerel yönetimlerin
karar süreçlerine hemen hiç katılmadığı görülmektedir.

Bankanın organları Genel Kurul, Müdürler Kurulu ve Genel Müdürdür.

Genel Kurul, yerel yönetim ve merkezi yönetim olmak üzere iki ayrı küme-
den gelen temsilcilerden oluşur. Merkezi yönetim, Maliye; Ticaret; Gıda,Tarım ve Hay-
vancılık; Milli Eğitim; Bayındırlık ve Yerel Yönetim Bakanlıklarınca gönderilen birer
kişi ile temsil edilir. Yerel yönetimler ise, üç eşit kümeye ayrılarak her yıl nöbetleşe
gönderilen, ü genel meclislerince seçilen birer üye, kümedeki il sayısınca belediyenin
meclislerince seçilen birer üye, yine kümedeki il sayısınca köy ihtiyar meclislerince
seçilen birer üye ile temsil edilir. Başkanlığım Yerel Yönetim Bakanının yaptığı Genel
160



Kurulun yetkileri, önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu incelemek, bilançoyu onay-
lamak, Banka kârından yararlanacak köy sayısını belirlemek ve bir denetçi seçmek-
ten ibarettir.

Bankanın karar yetkisini kullanan en önemli organı ise Müdürler Kuruludur.
Genel Müdürün başkanlığını yaptığı Müdürler Kurulunun iki üyesi, Yerel Yönetim
Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır, üçüncü üye ise Banka görev-
lilerince iki yıl için seçilir. Müdürler Kurulu, Yasada öngörülen amaçlar doğrultusun-
da kararlar almak, görevlileri atamak, yöneltilen belirlemekle yetkilidir. Bütçe yapım
ve onayı da bu kurulun yetkisindedir.

Genel Müdür, Yerel Yönetim Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karan
ile atanır. îki yardımcısı ise Genel Müdürün önerisi, Müdürler Kurulunun uygun gör-
mesi üzerine ortak kararname ile atanır.

Görüldüğü gibi, anaparanın tümüne sahip olmalarına karşın, yerel yönetimlerin
Genel Kurulda temsil edilmek dışında, Banka organları ve görevlilerinin oluşturul-
ması konusunda hiç bir yetkisi yoktur. Genel Kurul ise bilançonun onayı, bir denet-
çi seçimi ve yardımdan yararlanacak köy sayısını belirlemek dışında, bir karar organın-
dan çok, görüşme ve danışma organı olarak işlev yapar.

Karar organı olan Müdürler Kurulu, yürütme organı olan Genel Müdür ve yar-
dımcıları doğrudan merkezi yönetimce atanmaktadır. Banka görevlilerinin bile bir
üye ile temsil edildikleri Müdürler Kuruluna, anaparanın tümünün sahibi yerel yönetim-
lerin bir üye dahi seçememesi ülkemizdeki yerel yönetim anlayışmı yansıtması bakı-
mından ilginçtir. .

ti özel idareleri, belediyeler ve köyler, ortaklık paylan farklı olmasına karşı-
lık, Genel Kurulda eşit sayıda üye ne temsil edilmektedir. Aynı biçimde, Banka ana-
parası yerel gelirlerin %51erinden oluştuğundan, paylar açısından en büyük ortak-
lar, İstanbul başta olmak üzere, çok sınırlı sayıdaki illerin özel idareleri ile üç büyük
kentin belediyeleridir. Oysa, Genel Kurulun yapısında bu durum hiç gözönüne alın-
mamıştır, örneğin, İstanbul Belediyesi üç yılda bir şuası geldiğinden, değil ortaklık
payına göre oy sahibi olmak, iki yıl hiç temsil edilememektedir. 
İlişkileri

İller Bankası, yerel yönetimlere teknik, devlet ödemelerine aracılık ve kredi,
kefalet, avans gibi akçal nitelikli olmak üzere, üç küme hizmet sunmaktadır.

Planlı dönemin başlaması üe birlikte Banka ne yerel yönetimler arasındaki
ilişkiler farklı nitelikler ve boyutlar kazanmış, Bankanın önemi ve etkisi genişlemiş-
tir. Şöyle ki, planlı dönemle birlikte, bölgeler arasında dengeyi sağlamak amacıyla,
finansmanı banka kredilerinden, Belediyeler Fonu ile devlet gelirlerinden yapılan ak-
tarımlardan oluşan başka fonlardan ve devlet bağışlarından sağlanan yerel yönetim
yatınmlan, İller Bankası yatınmlan olarak kabul edilmekte, Bankaca programlana-
rak Devlet Planlama Teşkilatına sunulmaktadır. Bu uygulama yerel yönetimlerin in-
siyatifini hayli kısıtlamakla birlikte, yerel yatırımların çok önemli bir bölümünün plan



hedeflerine uygun alanlara yapılmasını sağlamaktadır. Onaylanan yatırım program-
larının uygulanması ise Bankanın yetkisindedir. Banka yatırım programlanılın hazır-
lanmasında yerel yönetimlerin doğrudan katılımları yoktur. Banka, onaylanan prog-
ram çerçevesinde yerel yönetimlere (asıl olarak belediyelere) borç ve bağış biçimin-
de kaynak sağlamaktadır.

Bankanın sunduğu hizmetler şöyle açıklanabilir: 

Teknik Hizmetler: tiler Bankası, ortak yönetimlerin ve bağlı kuruluşların is-
temleri üzerine, harita, imar planı, başka yatırımların etüd ve projelerini yapar ya da
yaptırır. Aynca, ortak yönetimlerin yerinde yapılması olanaksız ya da toplu olarak
yaptırılmasında yarar bulunan tesis ve yapılarını yıllık programlar içinde doğrudan
veya yükleniciler eliyle gerçekleştirir. Bankadan sağlanan kredi ve bağışlarla gerçek-
leştirilen işlerin fenni gözetim ve denetimlerini yapar. Ek olarak, ortakların gerek-
sindiği makine, araç ve gereçleri sağlayarak satar ya da kiralar. Yerel yönetim görev-
lilerinin yetiştirilmesi için eğitici kurslar açar.

ödemelere Aracılık: Kimi devlet vergilerinden ayrılan yerel yönetim paylan
ile kimi bakanlık bütçelerine konulan ödenekler Üler Bankasındaki hesaplarda top-
lanmakta, ya konulan ilkelere göre doğrudan ya da fonlarda olduğu gibi, ilgili bakan-
lığın talimatına göre tiler Bankasınca dağıtılmaktadır.

Emlak vergisinden yerel yönetimlere verilmesi gereken paylar ilgili sayman-
lıkça doğrudan ödenirken, kimi payların dağıtılması ise Banka aracılığıyla yapılmak-
tadır. Akaryakıt üretim vergisi (%22) ile motorlu kara taşıtları vergisi ve trafik cezala-
rından (%3) ayrılan il özel idare payları Bankada toplanarak, nüfusa göre dağıtılmak-

Belediyelere ilişkin aracılık ise şöyledir: Gelir vergisi ödemelerinin %5'i, akar-
yakıt üretim vergisinin %8'i, gümrük resmine eklenen %151er, tekel üretim vergisi-
nin %2'si ile bakanlıkların ve katma bütçeli kuruluşların ihalelerinden %0,l—1 oran-
larında alınan resimler İller Bankasında toplanır. Toplanan paranın %80'i nüfusa göre
belediyelere dağıtılır, %20'si ise Belediyeler Fonuna aktarılır. Motorlu kara taşıtları
vergisi ile trafik cezalarından ayrılan belediye payının (%11) tümü ise yine Bankaca
nüfusa göre dağıtılır. Müşterek Trafik Fonu, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu
ile kimi bakanlık bütçelerine konulan ödeneklerin dağıtımını da Banka yapar. Banka
aracılığıyla dağıtılan belediye paylan 1973—1977 arasındaki beş yıllık dönemde 14
milyar TL .sini aşmıştır (Çizelge 32).

Köy yönetimleri Banka ile olan her tür ilişkilerini il özel idareleri aracılığıy-
la sürdürürler. . ....... :

Akçal İlişkiler: filer Bankası, onaylanmış yatınm programlan çerçevesinde
kalmak koşuluyla, yerel yönetimlere ödünç para vermekte, bağış yapmakta, avans
sağlamakta ve başka kurumlardan alınacak borçlara kefalet etmektedir.

ti özel idarelerine yalnız bayındırlık, eğitim ve sağlık hizmetleri için borç ve-
rilir. Ü özel idareleri, gelirlerinin 1/3 üne kadar krediyi il genel meclisi karan ile, 2/3 "ü
kadar krediyi ise Bakanlar Kurulu kararıyla alabilirler. Daha fazla oranlarda borçlana-
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Çizelge 32

İller Bankası ile Belediyeler Arasındaki

Akçalı tlişkUer (1973-1977)

(Bin)

Yıllar

Belediye
Payları İkraz

Belediyeler
Fonu Hibe Kefalet

Tahkim Olan Devlet Yatırım Limit Dışı
Borçlar Bankası ödemeler Toplam

1973

1974

1976

1976

1977

1.285.253

1.724.342

2.643.746

3.658.611

4.899.812

747.859

1.083.781

1.250.042

838.818

2.317.416

151.769

76.044

195.824

733.023

467.482

433.097

912.000

1.386.000

1.764.000

3.260.000

194.879
164.667

196.947

561.632

838.241

—

1.471.242

—

• — " ; . .

1.999.929

279.500

271.000

410.856

81.000

1.077.700

277.897

456.123

544.929

551.363

915.402

3.380.254

6.156.409

6.633.344

8.088.347

15.775.982

Toplaml4.116.864 6.237.916 1.624.142 7.766.097 1.956.376 3.471.171 2.120.056 2.745.714 40.037.336

Kaynak: Yerel Yönetim Bakanlığı, Araştırma Bürosu.  ,



bilmeleri ancak yasayla olur. Anaparada %20'nin üzerinde paylan olmasına karşılık,
il özel idarelerinin borç ya da bağış biçiminde Banka kaynaklarından yararlanmalan
simgesidir (%5). Banka ile ilişkileri yeniden gözden geçirilerek yeni baştan düzenlen-
mesi gerekmektedir.

tiler Bankasının yıllık net kânmn %30'u köy ortaklık payı olarak anaparaya
eklenir, %50'si ise köy kalkınması için köy yönetimlerine verilir. Yardımdan yarar-
lanacak köy sayısının Genel Kurulca saptanmasına karşın, yardım alacak köyler ile
yardımın kullanabileceği alanlar Yerel Yönetim Bakanlığının koyduğu ilkelere göre,
Müdürler Kurulunca belirlenir. 1945—1976 yıllan arasında 4643 köye 148,6 milyon
TL .sı yardım yapılmıştır. Müdürler Kurulu raporuna göre, 1977 yılında köy yönetim-
lerine yardım için ayrılan para 35,3 milyon TL .sidir. ' ,

İller Bankasının asıl ilişkileri ise belediyelerledir. Belediyelere sağlanan borç
ve bağış biçimindeki yardımları Belediyeler Fonu ve Banka kaynaklan olarak iki kü-
mede düşünmek olanaklıdır:

Belediyeler Fonu: Banka aracılığıyla dağıtılan, motorlu kara taşıttan vergisi
ile trafik cezalan dışındaki belediye paylarının %20'sinin ayrılması ile oluşan Fon,
büyük kentlerin aleyhine olarak, yalnız nüfusu 50 binâen az olan belediyelere, borç
ya da bağış biçiminde Yerel Yönetim Bakanlığının talimatına göre dağıtılır. Fonun
özel yönetmeliğine göre, harita, imar planı, su, elektrik, mezbaha ve kanalizasyon
proje ve yapımlan için, burada sayılan öncelik sırasına göre belediyelere yardım yapı-
lır. Fonun dağıtımı ile ilgili kararlar, Bankanın önerisi üzerine anılan Bakanca alınır.
Harita ve imar planı ile ilk kez yapılacak işler için Fon ödemeleri bağış, bunun dışın-
da kalan ödemeler faizsiz borç (istikraz) biçimindedir. İstikrazlar 20 yılda, eşit tak-
sitlerle ödenir. Fondan yapılan ödemeler 1973—1977 arasında 1,6 milyar TL .sı ol-
muştur (Çizelge 32). '  .

Banka Kaynaklan: Fon dışında, Banka kaynaklanndan borç ve bağış alabil-
mek belirli koşullara bağlanmıştır. İstemlerin banka yatırım programındaki işlerden
olması, önce gelen işlerin (imar planı, proje gibi) bitirilmiş olması, yerel önemli bir
gereksinmeyi karşılaması, borcun ancak yatınm için kullanılabilmesi, güvencelerin
yeterliği, yıllık paylann ve taksitlerin ödenmiş olması gibi koşullar burada sayılabilir.
İstemleri değerlendiren Banka, borçlanma kapasitesini belirleyerek yıllık taksiti %5
Banka ortaklık payının ödenmesine asıl olan belediye gelirinin %5'ini geçmeyecek
tutarda,, 5—25 yıl arasında değişen süreli borç verir, özel bir yönetmeliğin (İkraz,
Kefalet, Aracılık ve Avans İşlemleri Yönetmeliği) belirlediği kurallara göre verilen
boralardan %5 faiz alınır. Banka borç taksitlerini belediye paylarından kesmeye yet-
kilidir.

Bankanın, 1973—1977 yıllan arasında belediyelere sağladığı kaynak, 6.237
milyan borç, 7,765 milyarı bağış olmak üzere toplam 14 milyar TL .sın dan fazladır
(Çizelge 32). Bankadan öğrendiğimize göre, 1978 sonu itibariyle, Bankanın doğrudan
verdiği ve kefalet ettiği, ödenmesi gereken belediye borçlan 9 milyar TL .sidir. Bu
toplama, Bankanın tümüyle dışında olan, Emekli Sandığı (400 milyon), Sosyal Sigor-
talar Kurumu (1,5 milyar), vergi (1,8 milyar),TEK (7 ,1 milyar) gibi pek çok kurulu-
şa ödenmesi gereken belediye borçlan dahil değildir.

1 : . . ,



Banka bağış ve borç olarak verdiği paralan şu kaynaklardan sağlamaktadır:
1) Anapara, 2) Belediyeler Fonu, 3) Borç taksitleri, 4) İşletme gelirleri, 5) Devlet
bağışlan. .

En önemli kaynak devlet bütçesinden yapılan bağışlardır (920.01.002— "İk-
tisadi Transferler ve Yardımlar" adı altındaki "Diğer Hizmet Kesimine Girenler" adlı
bölüm). 1977 yılında 3,7 milyar TL.sı olan devlet bağışı, 1978'de 5 milyara çıkmış-
tır. Bankanın 1979 kaynaklar tahmininde ise devlet bağışı tutan 5,8 milyar TL.sı
olarak gösterilmiştir. Bankanın, 1979 yılı içinde yapacağı her tür cari ve yatınm har-
camalan toplamının 8,2 milyar TL.sı olarak hesaplandığı gözönüne alınınca, devlet
bağışlannin önemi daha da belirginleşmektedir. 1979 tahminlerine göre öteki önemli
kaynaklar ise Fon gelirleri (1,3 milyar), ikraz ve Fon taksitleri (275 milyon), anapara
ödemeleri (270 milyon), işletme gelirlerinden (430 milyon) oluşmaktadır.

Bankanm "1979 yüı Kaynakların Tahmini Beyanı" adlı belgesinden öğrendi-
ğimize göre, toplam kaynaklar içinde %5,2'lik bir yer tutan işyetme gelirlerinin önem-
lileri ise ikraz faizleri (%42), iştirakler ve başka kârlar (%22,5), komisyonlar (%27)
ve bankacılık faizleridir (%8,5).

Değerlendirme: ' '

özellikle belediyeler için çok önemli hizmetler yapan, yerel sorunlarının büyü-
mesine koşut olarak da önemi artan Bankaya yöneltilen temel eleştiri, teknik ve fi-
nansman hizmetlerini birlikte üstlenmiş bulunmasıdır. Teknik ve akçal hizmetlerin
aynlarak, Bankanın bir finansman kurumu olarak uzmanlaşması yönünde, MEHTAP
raporunda da yer alan önerilere ise örneğin Yavuz (1966: 26) karşı çıkmakta, Banka-
nm yerel hizmetlere bütünlük ve denge kazandırdığım savunmaktadır.

Gerçekten de, İller Bankasının Avrupa'daki örneklerden ayrılan, ülkemize
özgü nitelikleri vardır (ICLC, 1976). Hizmetlerde denge sağladığı, yerel yönetimlerin
eksikliğini duyduktan teknik eleman boşluğunu doldurduğu açıktır. Kimi yerel gö-
revlerin doğrudan merkezi yönetimce üstlenildiği, yerel hizmetleri yapmak üzere,
"Belediye Yollan Genel Müdürlüğü" gibi, doğrudan merkezin hiyerarşisi içinde ör-
gütler kurulması önerilerinin zaman zaman güncelleştiği ülkemizde, İller Bankası gibi
özerk kuruluşların önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Bize göre, Öler Bankasına yöneltilebilecek temel eleştiriler şunlardır:

1— Üler Bankası daha çok teknik hizmetlerde uzmanlaşmakta, devlet bağış-
larının ve vergi paylarından oluşan* Fonun dağıtımı dışında, doğrudan kaynak ürete-
memektedir. Anapara, taksit ödemeleri ve devlet bağışlan dışarda bırakılırsa, kendi
ürettiği kaynak (işletme gelirleri) sadece %5^1ik-. Bunun da önemli bölümü, aracılık-
tan doğan faizler ve kârlardır; yerel yönetimlerin ödediği anapara ve devlet bağış-
larının kullanımından sağlanmıştır. Benzeri Batı kurumlarında olduğu gibi, başka
kredi kurumlannâan ve özel biriktirimlerden yararlanarak kaynak yaratma uygulama-
sını İller Bankasında göremiyoruz.

2— Bankanın yönetsel yapısı, anaparanın tümünün sahibi olan yerel yönetim-
lerin etkin ve doğrudan katılımına olanak vermemekte, aynca yerel yönetimler ortak -

. 



lık paylan oranında temsil edilmemektedir. Merkez—yerel arasındaki akçal ilişkiler-
de en önemli kurum olan Bankanın etkin rolü, yerel yatırımların çok büyük bir bölü-
münün Banka yatırım programlan içinde gösterilmesinden de anlaşılmaktadır. Bu
durumun plan hedeflerine uyumu sağlamakla birlikte, Bankaya, dolayısıyla merkezi
yönetime, yerel yatırımları yönlendirme konusunda büyük güç sağladığım ve yerel
özerkliği daralttığım belirtmek gerekir. ,

Banka hizmetlerinin tümüyle belediyelere yönelik obuası, ülkenin içinde bulun-
duğu hızlı kentleşme süreci içinde haklı görülebilir. Ancak, il özel idareleri ve köyler-
le olan çok sınırlı ilişkilerin gözden geçirilmesi gereği vardır.

Sonuç: Smniı özerklik
Anlayışı

Ülke düzeyinde hizmet ve yükümlülüklerde dengenin sağlanabilmesi ilkesi,
başta planlama olmak üzere, çoğu yönlendirici kamu yetkilerinin merkezi yönetimde
toplanması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, merkez—yerel ilişkilerinin yoğun-
laşması kaçınılmazdır. Ancak, merkezi yönetimin bu tür yetkilerle donatılmasının
yerel yönetimlerin zayıflaması anlamına geldiği her zaman savunulamaz, önemli olan
ilişkilerin ve bağımlılığın yoğunluğundan çok, niteliğidir. Köklü yerel yönetim gele-
neği olan, ilişkilerin nesnel ölçütlere ve katılımlara olanak tanıyan süreçlere bağlan-
dığı ülkelerde, yerel birimlerin tersine güçlendikleri daha önceki bölümde ortaya konul-
muştur.

önemli olan, merkez aktarımlarının yerel gelirler içindeki oranı değil, toplam
gelirlerin hizmet istemi karşısındaki durumu ile aktarımların yapılış sürecidir. Yerel
yönetimlere bırakılan görev ve yetkiler, kuşkusuz ki çok önemlidir. Ancak, görevlerin
yerine getiriliş düzeyi de en az onun kadar önemlidir.

Bu temel çerçeve içinde, ülkemizdeki merkez—yerel ilişkileri şöyle değerlen-
dirilebilir:

1— Yerel yönetimler Anayasal kurumlardır. Ancak, kuruluş, görev, yetki ve
merkezi yönetimle olan ilişkilerde yasa koyucuya geniş takdir yetkisi bırakılmıştır.

2— Yerel yönetimlerin kendiliklerinden vergi koymaları ya da oranlarda değişik-
lik yapmalan olanaksızdır. Bu ise merkez-yerel ilişkilerini sürgit yoğunlaştıracaktır.
Yerel gelirlerin önemli bölümünün devlet vergilerine dayandırılması, ulusal bütçenin
de merkezi yönetimce hazırlanması, ilişkileri artırması bir yana, yerel yönetimleri si-
yasal etkilere açık duruma getirmektedir. Bunun en somut örneği de, 1978'de yerel
payların, son yıllarda ilk kez, yasal oranlarda» konulmasıdır.

3— Akçal ilişkilerin bir bölümünün nesnel ölçütlerden çok, merkezi yönetimin
ve siyasa] iktidarların öznel anlayışına bırakılmış olması, karar süreçlerine yerel yöne-
timlerin katılamaması merkezi yönetimin etkisinin artmasının temel nedenlerinden-
dir. 



4— Yönetsel bütünlüğü sağlamak endişesiyle yerel yönetimler merkezi yöne-
timin yoğun vesayet denetimi altında tutulmaktadırlar, öyle ki, kimi görevlilerinin,
aylıklarını ödedikleri halde özlük işlerine kanşamamâkta, üst düzeyle bağımsızca ya-
zışma bile yapamamaktadırlar. ,

5— özerklik, başkaları arasında, kendine özgü görevlere sahip olmayı gerek-
tirir. Oysa, yerel görevlerin çok sınırlı tutulmuş olması bir yana, merkez—yerel gö-
rev bölüşümü bir kargaşadır, merkezin etkinliğinin artmasının temel nedenlerinden-

d i r . 

6— öz kaynak ve bağımlı kaynak gelirleri istem karşısmda yetersiz kalmakta-
dır. Yerel gelirlerin, ulusal gelir ve toplam kamu gelirlerine oranı sürekli düşmektedir.

7— Yerel gelenek ve bilinç eksikliği çeşitli biçimlerde özerklik anlayışına yan-
sımaktadır, örneğin, yerel görevler sürekli aşınmaktadır. Yerel yönetimler etkin bir
baskı kümesi olamamışlardır, öyle ki, toplam anaparasına sahip oldukları bir uzman
bankanın yönetiminde bile, çok sınırlı birkaç yetki dışında, söz sahibi değillerdir.

Yerel bilincin yerleşmesine koşut olarak, özellikle büyük kentlerde, sorun-
lara daha etkili biçimde eğilinmekte, yerel özerklik daha güçlü olarak savunulmaya
başlanmış bulunmaktadır.

8— Yerel yönetimler verimli hizmet üretim ve sunumu için genellikle uygun
büyüklükte değillerdir. Çoğu ülkelerdeki gelişimlerin tersine, belediyelerin sayısı hızla
artmaktadır. Büyük kentlerde, stratejik görevleri yapacak bir anakent yönetimi ek-
sikliği artan yoğunlukta duyulurken, küçük yerlerde ise yerel yönetimler ya bütünüy-
le edilgen ya da aracı durumundadırlar. 

Başta il özel idareleri olmak üzere, tüm yerel yönetimleri ülkenin içinde bulun-
duğu hızlı değişime uygun biçimde yeniden düzenlemek gerekmektedir.

9— Ulusal kalkınma planlarının asıl olarak sektörel oluşu, uzamsal boyutu-
nun yetersizliği yerel yönetimleri yakından etkilemektedir. Ulusal planlama sürecine
yerel yönetimlerin etkin katılımının olmaması, yerel insiyatifi daralttığı gibi, öz kay-
nağa dayalı yerel yatınmlann plan dışı alanlara kayması olasılığını da önleyememek -
tedir.
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GENEL DEĞERLENDİRME
VE SONUÇ

Anakent Yönetimi Knrnu

Ülkemizde kentleşme büyük îsentierin daha da büyümesi biçiminde gelişmek-
te, yoğunlaşma özellikle nüfusu 50* binâen yukan kentlerde görülmektedir. Gerçek-
ten de, kentli nüfûsun yansından çoğu bu kentlerde yaşamakta, bunun yansından
çoğu da üç büyük kentte yerleşmiş bulunmaktadır. 

Büyük kentler, bölgelerinin olduğu gibi, Ökenin de ekonomik, kültürel, siya-
sal ve ticari merkezleridirler, özellikle üç büyük kente doğru olan göçler, öteden beri
süregelen sorunları büyük boyutlara ulaştırmıştır.

Şunu belirtmek isteriz ki, varolan yönetsel süreçlerin yetersizliklerinden doğan
sorunlarla anakent yönetimi kurma gerekçelerini eş değerli olarak nitelemek her zaman
doğru değüdir. Şöyle ki, bir büyük kentte, örneğin kaynak yetersizliğinden dolayı
bir hizmetin istenilen düzeyde yapılamaması orada anakentsel yönetim kurmak için
bir gerekçe olamaz. Kaynak artırılarak, örgüt yapısında değişiklik yaparak sorun çözü-
lebilir. Oysa, anakent yönetimi farklı gerekçelere dayanır. Anakent, çevresi île top-
lumsal ve ekonomik açıdan organik bütünlük gösteren kent demektir. Dolayısıyla,
yönetsel süreçlerde, başta planlama olmak üzere yönlendirici ve düzenleyici yetkiler-
de, hizmetlerde aynı bütünlüğü sağlamak, anakent içindeki hizmet ve kaynak denge-
sizliği ne yönetimler arası eşgudümsüzlüğü ve kopukluğu gidermek gerekir.

Büyük kent yönetimlerinin bilinen yetersizlikleri değişik çevreleri çözümler
geliştirmeye yöneltmiştir.^ Kimi öneriler ise taşanlara kadar yansımakla birlikte, henüz

il) Türk Belediyecilik Demefllnln düzenıadlfll 'Türkiye'd» Metropoliten !d*r«ler Semineri"
(19—21 Nisan 1969, izmir), Î.O. Hukuk Fıküîtesînce düzenlenen "Cumhuriyetin Bllncl V»-



Aşağıda bu konuda hazırlanan tasanlar ile bir teklifin değerlendirilmesi yapı-
lacaktır.

İçişleri Bakanlığı
Tasardan

İlk tasan 1972 yılında "Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı" adıyla
hazırlanarak hükümete sunulmuştur.

Tasarının ana özellikleri şunlardır:

1— Nüfusu 100 bini aşan çekirdek kentler ile çevresindeki yerel yönetimlerin
zorunlu olarak katıldıktan "metropoliten hizmet birlikleri" kurulacaktır. Bu konuda
karar yetkisi Bakanlar Kurulunun olacaktır.

2— Birliğe, genellikle belediyelere verilmiş plan görevlerin aktarılması isten-
mektedir. Nazım plan ile imar planlarının yapımı ve uygulanması, anayollar, toplum-
sal konutlar, toplu taşın, su ve kanalizasyon, enerji üretim ve dağıtımı, çevre korunma-
sı, itfaiye, gıda denetimi, yeşil alanlar ve çöp toplama gibi görevlerin anakentsel bir-
liğe verilmesi önerilmiştir.

3— Organlar meclis, encümen ve başkan biçimindedir. 

Karar organı olan birlik meclisi, bağlı birim meclislerinin kendi üyeleri arasın-
dan nüfuslarına göre seçecekleri üyelerle, yönetimlerin başkanlarından oluşacaktır,
önemli kararların ilgili bakanlığın onayı ile yürürlük kazanması öngörülmüştür.

Encümen ise meclisçe seçilecek üç üyeye, hukuk, akçal ve teknik birim yöne-
ticilerinin katılması ile oluşacak, başkanlığını ise ya birlik başkanı ya da genel sekre-
ter yapacaktır.

Yürütme organı olan birlik başkanı, birlik merkezinin bulunduğu il valisi ola-
caktır. Valiye, gerektiğinde vekillik etmek, onun verdiği işleri yürütmek üzere, bir
genel sekreter yardımcı olacaktır. Genel sekreter valinin önerisi üzerine İçişleri Ba-
kanlığınca atanacaktır.

Birlik üzerinde, ti İdaresi Kanununun hükümleri saklı kalmak koşuluyla, İç-
işleri Bakanlığı genel olarak, ilgili bakanlıklar da konularına göre denetim yetkisi kul-
lanacaktır. 

4— Birlik gelirleri olarak da, yerel yönetimlerin gelirlerinin %15'i oranında
ödeyecekleri paylar, kimi yerel vergilerin yansı üe harçlar ve hizmet karşılıkları öngö-

iında İstanbul'un İdari Sorunları Semineri" (14—17 Mayıs 1973, İstanbul), İmar vs İskân Ba-
kanlığınca düzenlenen" Büyük İstanbul Bölgesi Kent İsletmesi Sorunları Uluslararası Semineri"
(9—12 Aralık 1974, İstanbul), aynı Bakanlık İle İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Şehircilik
Enstitüsünün ortaklasa düzenledikleri "Türkiye'de Metropoliten Alan Planlaması Deneyimler!
ve Sorunları KoMokyumu" {6—S Kasım 1978. İstanbul) örnek olarak sayılabilir.
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riümiiştür. Tek ilgi çeken kaynak ise birlik alanında toplanan gelir ve servet vergile-
rinin %5'inin devlet katılma payı olarak birliğe aktarılmasının istenmesidir.

Anılan tasarının Başbakanlıkta takılarak hükümete sunulmaması üzerine, yine
İçişleri Bakanlığı, bu kez îmar ve İskân Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının
işbirliği ile "İstanbul Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı "tu hazırlayarak
1975 yılında Başbakanlığa sunmuştur. Millet Meclisine de sunulan tasan, yasalaşma-
makla birlikte, gerekçesi ve getirdiği ilkeler açısından ilginçtir.

 Birlik kurulmasının gerekçesi olarak, kentleşmenin doğurduğu sorunlar kar-
şısında yönetsel yetersizlikler gösterilmekte, çekirdek kent—çevre belediyeler ikilemi,
merkez—yerel arası kopukluklar ve uyumsuzluklar vurgulanmaktadır. Tasan yalnız
İstanbul ve İzmir'i anakentler olarak nitelemekte, ük birlik uygulamasının İstanbul'-
da başlatılmasını, alınacak sonuçlara göre yaygınlaştırılmasını önermektedir. Ayn-
ca, merkezi yönetimin akçal ve yönetsel desteğinin önemi belirtilmektedir.

İkinci tasarının öngördüğü ilkeler şunlardır:

1— "İstanbul Metropoliten Hizmet Birliği", Bakanlar Kurulu karan fle sürekli
nitelikli, çok amaçlı bir örgüt olarak kurulacaktır. Belirlenen alandaki yerel yönetim-
ler zorunlu olarak katılacaklardır. Sonradan katılmalar ise, çok kısıtlanmış olmakla
birlikte, Bakanlar Kurulu karan üe olanaklıdır.

2— Birlik yolu ile kentsel sorunlar bütünlük içinde ele alınabilecek, hizmetler
tek elden planlanarak yürütülecek, küçük kaynaklar birleştirilebilecek, ulusal hedef
ve planlara uyum sağlanabilecektir.

3— Birlik, ilk tasanda olduğu gibi, genellikle belediyelerde olan üretici ve dü-
zenleyici hizmet ve yetkileri üstlenecektir. 

: 4— Birlik organlan genişletilmekte, geleneksel üç organa Genel Sekreter ve
Denetim Kurulu eklenmektedir. 

Birlik Meclisi 100 üyeli olarak önerilmekte, ti Genel Meclisinin üç üye, köy-
lerin yalnız muhtarlarla, belediyelerin ise başkanlarına ek olarak, nüfuslarına göre
1—10 arasında seçecekleri üyelerle temsil edilmesi istenmektedir.

Birliğe verilmesi istenen tek yeni yetki ise Denetleme Kurulu üyeleri fle Ge-
nel Sekreter adaylannı seçmektir.

Birlik Yönetim Kurulu daha güçlü olarak önerilmekte, ad değişikliğine uygun
biçimde, kimi yürütme yetkileri de üstlenmektedir. Kurul seçilmiş ve atanmış üyeler-
den oluşacaktır. İstanbul Belediye Başkanı, İl özel İdare temsilcilerinden bir, öteki-
ler arasından iki olmak üzere toplam dört üyeye, Birliğin kimi birim yöneticileri ek-
lenecektir. Yönetim Kuruluna Birlik Başkam ya da Genel Sekreter başkanlık yapa-
caktır.

Birlik Başkanı İstanbul Valisi olacaktır, yokluğunda Genel Sekreter görevi
y ü r ü t e c e k t i r . 



Genel Sekreter, Başkan adına hizmetleri yürütmekle yetkili bir uzman yöne-
tici olarak düşünülmekte, yapılan işlemlerde ortak sorumluluk yüklenmesi önerilmek-
tedir. Genel Sekreterin, Birlik Meclisince kararlaştırılacak bir listeden, Başkanın öne-
risi üzerine İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlıklarının ortak karan ile atanması isten-
mektedir.

Denetim Kurulu, Birlik ve bağlı örgütlerinin hesap ve işlemlerini Meclis adı-
na denetlemekle yetkili, uzman nitelikli üç kişilik bir kurul olarak düşünülmekte,
Meclisçe uygun nitelikli üyele'r arasından ya da dışardan atanması önerilmektedir.

5— Birlik örgütlenmesinin nasıl yapılacağı ve birimlerin ne tür işlevler üstlene-
ceği de tasanda yer almıştır.

Görevlilerin atanmasında Birlik tümüyle yetkili sayılmakta, birim yöneticileri
fle bağlı işletme ve kurum yöneticilerinin Başkanın önerisi üzerine Yönetim kurulun-
ca, öbür görevlilerin ise kendi yöneticilerinin önerisi üzerine Genel Sekreterce atan-
ması öngörülmektedir.

6— Birlik, ücret ya da bedel alınabilecek ekonomik ve ticari nitelikli hizmetler
için özel örgütler (kurum, işletme, fon, döner sermaye) kurabilecektir.

7— Gelirler ise ilk tasanda öngörülenlerin genişletilmiş biçimidir. İl özel İda-
resi emlak vergi gelirinin %50'si, emlak vergisinden alınan belediye payı ve İller Ban-
kasınca dağıtılan vergi paylarının %20'si ile köy gelirlerinin %20'si yerel yönetimlerin
katılma paylan olacaktır. Birlik alanında toplanan gelir, kurumlar, emlak alım, motor-
lu taşıt alım ile işletme vergilerinin %10'u devlet katılma payı olacaktır. Ayrıca, çok
sayıda vergi ve harç ile hizmet karşılıktan ve borçlanmalar öbür kaynaklan oluştura-
caktır.

8— Tasanda Birliğin merkezi yönetimle bağ ve ilişkilerine de özel önem ve-
rilmiştir, örneğin, belli bir miktan aşan projeler ile devletin akçal katkısını gerek-
tiren yatırımlarda DPT'nin ön inceleme yapması kuralı konmuştur. Ayrıca, Birlik
pimi ve programlan ile merkezi yönetim çalışmaları arasında uyum sağlanmasının
yollan belirlenmiştir. 

Nazım Plan Bürosunu da alacak olan Birliğin fiziksel planlamaya ek olarak,
ekonomik planlama yetkisine de kavuşması istenmiştir.

Tasanda yer alan ilginç bir öneri de "Karma Koordinasyon Kurulu "dur. Da-
nışman nitelikli bu kurul eliyle, Birlik ve bölgedeki merkezi yönetim temsilcileri Va-
linin başkanlığında üç ayda bir toplanarak, merkez ve yerel çalışmalar arasında tutar-
lılık ve işbirliği sağlayacaktır. 

Tasanda merkezin denetim yetkisi konusunda, yalnız genel bir hüküm yer
almakta, belediyeler üzerinde kullanılan yetkilerin Birlik üzerinde de kullanılacağı
belirtilmektedir. 

Bu alt bölümde değinmek istediğimiz son konu Şerif Tüten"ce hazırlanarak
3 Kasım 1976'da Cumhuriyet Senatosuna sunulan "Metropoliten Hizmet Birliği Kanun
Teklifi"dir. 



Teklif, yaklaşım ve ilkeler açısından, bir önceki tasarının hemen hemen aynı-
dır. Farklılıklar ise şunlardır: (1) Yalnız İstanbul'da değil, Ankara ve İzmir'de de ana-
kentsel birlik kurulması istenmektedir, (2) Birlik kurulması için yasa çıkarmak yerine
Bakanlar Kurulu yetkili sayılmaktadır, (3) Valinin anakentsel birliklerin yürütme or-
ganı ve başı olması uygun görülmemekte, bu görev birlik merkezlerinin bulunacağı
kentlerin belediye başkanlarına verilmektedir.

Burada ana çizgileriyle sunduğumuz iki tasarı ve bir teklife ilişkin görüşle-
rimizi şöyle sunabiliriz:

1— Ortak bir özellik, varolan yasal çerçevenin asıl alınması ve egemen yerel
yönetim anlayışında yenilik getirilmemesidir. örneğin, Nazmı Plan Bürosunun akta-
rılması dışında, merkeze verilen yetki ve görevlere dokunulmamaktadır.

2— Hizmet birliği genel amaçlı bir örgüt olarak düşünülmekte ve bu yönüyle
anakent federasyonu örneklerine yaklaşmaktadır. Ancak, tüm önemli görevleri bir-
liğe aktarılacak olan belediyelerin, varlıklarını olduğu gibi sürdüreceklerine göre, ne iş
yapacaktan anlaşılamamaktadır. 

3— Birlik meclisinin yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşması başka bir
ortak özellik olarak belirmektedir. Böyle bir yolla, Birlik ile yerel yönetimler arasında
uyum sağlanabileceği düşünülse bile, çıkar çatışmaları olabileceği göz önünde tutul-
malıdır. İki dereceli bir seçimin demokratik denetimi zorlaştıracağını da unutmamak
gerekir. Bir başka soru da, çok güçlü konumu olan başkan ile meclis arasındaki dengesiz-
liğin nasıl giderileceğidir.

4— önerilen biçimiyle birlik örgütlenmesinin, adı dışında, birlik biçimi örgüt-
lenmeyle ilişkisi çok azdır. Çünkü önerilen, düzenleyici yetkileri ve kapsamlı görevle-
ri ile genel amaçlı bir anakent yönetimidir. Oysa, gerek ülkemizde, gerekse köklü yerel
yönetim deneyimleri olan Batılı ülkelerde, alışılagelmiş anlamıyla birlikler, genellikle
bir ya da birkaç amaçlı, yani sınırlı işlevler yapan, özellikle anakentlerde bölgesel
planlar geliştiren, çoğunlukla yol gösterici görevler üstlenmiş, hizmet fonksiyonları
hayli dar olan kuruluşlardır. Çalışmanın Birinci ve İkinci Bölümlerinde anakentsel
birliklerin birçok ömeği verilmiştir. İkinci Bölümde incelediğimiz anakent federas-
yonlarına Türkçe karşılık olarak birlik kavramının kullanılması söz konusu ise, bunun
da yanlış çeviri olacağı kanısını taşıyoruz.

Kanımızca, alt yerel yönetimler üzerinde geniş yetkiler de kullanacak olan
bu genel amaçlı yönetimlerin "hizmet birliği" adıyla sunulmasının temel nedenlerin-
den biri Anayasaya aykırı düşmek kaygısıdır. Bu tür kuruluşların Anayasaya uygun-
luğunu tartışmak konumuz ve alanımız dışındadır. Ancak, birlik adının alışılagelmiş
anlamına ve uygulamalarına karşıt kullanımların doğru olmadığım, yanılgılara yol
açabileceğini belirtmek gerekir. Anayasaya aykırılık ciddi bir sakınca olarak görülüyor-
sa, yasanın Anayasa Mahkemesinin denetiminden geçmesini sağlamak, gerekiyorsa
Anayasada bu yönde değişiklik yapmak daha doğru bir yaklaşım olur.

. 5— İncelediğimiz iki tasan ve bir teklifte, daha sonra değineceğimiz bir tas-
lakta "genel sekreter"lik kurumu benimsenmiş bulunmaktadır, önerilen konumuyla
genel sekreter, yürütme yetkisini birlik başkanı ile paylaşacak, atamalan bağımsızca
yapabilecektir.
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Genellikle Ânglo—Sakson yönetsel geleneğinin egemen olduğu ülkelerde görü-
len seçilmiş başkanlar yanında uzman yönetici (city manager ya da chief executive)
bulundurma uygulamalarından esinlendiği sanılan genel sekreterlik kurumu, öneri-
len biçimiyle, bu uygulamalardan ayrılmaktadır, önerilerde genel sekreter ikinci bir
başkan gibi düşünülmektedir ki, bu durum yürütme bütünlüğünü zedeler niteliktedir
ve bizim yönetsel geleneğimize aykırıdır.

ABD'de, uzman yönetici* bulunan yerlerde seçilmiş başkanlar, protokol işle-
rine ek olarak, meclis, halk ve yönetim arasındaki bağı oluştururlar. Asıl yürütme
yetkisi ise genellikle uzman yöneticidedir. İngiliz yerel yönetim sisteminde ise baş
yöneticiler yürütme organı değildirler, örgütsel birimler arasında olduğu gibi, mec-
lis adına yürütme yetkisini kullanan kurullar arasında eşgüdümü sağlarlar. Toronto
Anakent Yönetiminde ise genel sekretere benzer tek görevli yönetsel işler şefidir;
bilgi işlem, saymanlık, personel gibi yalnız yardımcı hizmet birimlerinden sorumludur
ve kesinlikle yürütme yetkisi yoktur.

Hizmet birliği başkanını olağan yönetsel işlerden arındırarak planlama, eşgü-
düm, örgütleme ve denetim gibi temel yönetsel işlevlere zaman ayırmasını sağlamak
bir amaç olarak görülüyorsa, bunun yolu yürütme yetkisini genel sekreterle paylaştır-
mak değildir. Yardımcı hizmet birimlerinin başına bir sorumlu konulabileceği gibi,
eylemci birim yöneticilerine daha fazla yetki tanımak düşünülebilir. Başka bir yol
da, birçok yürütme yetkisinin asıl olarak yönetim kuruluna ya da kimi hizmet alan-
ları için oluşturulacak özel yürütme kurullarına verilmesidir.

İmar ve İskân Bakanlığı
Tasardan 

Genel amaçlı hizmet birlikleri çabalarına ek olarak, özel amaçlı (ad hoc) ana-
kentsel örgütler kurmak için de tasarılar hazırlandığı görülmektedir. Bu konuda iki
somut girişim İmar ve İskân Bakanlığınca yapılmıştır.

İlk girişim "İstanbul Bölgesel Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
örgüt ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı "dır. Kısaca İBSKİ olarak bilinen tasan
TBMM'ne gönderilememiştir. Bunun üzerine, BİBSKİ kısa adıyla tanınan "Büyük
İstanbul Bölgesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısı", 1976 yılında hazırlanarak hükümete sunulmuştur. BİBSKİ
tasarısı, 16.7.1976'da Millet Meclisine de sunulmuş, ancak yasalaşamamıştır.

Tasanda, İstanbul kenti ile çevresinin içme suyu ve kanalizasyonun tek elden
planlanması, yapılması ve yönetilmesi ekonomik ve teknik nedenlerle gerekli görül-
müş, bu amaçla BİBSKİ'nin tüzel kişilikli bir örgüt olarak kurulması önerilmiştir.
Yönetsel açıdan bakıldığında, BİBSKİ merkezi ve yerel yönetimlerin katılımları ile
oluşan karma bir yapıda düşünülmüş, genel kurulun bölgedeki yerel yönetimler ile
bakanlıkların temsilcilerinden oluşması istenmiştir. Yönetim kurulu da seçilmiş ve
atanmış üyelerden oluşacaktır. Genel müdür ile yardımcüan ise merkezi yönetimce
atanacaktır. 

. '



BÎBSKl'ye yöneltilecek temel eleştiri, kuruluş gerekçesinde bulunmaktadır.
Kuruluş gerekçesi, anılan hizmetlerin belediyelerce tek tek yapılmasının doğuracağı
sakıncalar ve "ihtiyaçların genel bir çerçeve ve perspektif içinde düşünülmeleri, de-
ğerlendirilmeleri, planlamanın bir elden yürütülmesi"dir. Oysa, tüm yer«l hizmetler
arasında içiçelik ve karşılıklı bağımlılıklar vardır. Dolayısıyla, tek biziâstin değil,
tüm hizmetlerin tek elden, bütünlük içinde planlanması gerekir. Birinci Bölümde, özel-
likle Anglo—Sakson ülkelerinde sıkça görülen ad hûS örgütler uygulamasînın doğur-
duğu sakıncalar tartışılmış, tüm anakentin "tek bir gözle" planlanması gereği vur-
gulanmıştır.

Bu konuda son bir çalışma ise İmar ve İskân, Yerel Yönetim ve İçişleri Bakan-
lıklarınca ortaklaşa hazırlanması istenen anakent yönetimi yasa tasarısıdır. Henüz
başlangıç döneminde olan çalışmalarla ilgili tek yazılı kaynak İmar ve İskân Bakan-
lığınca 1978 sonlarında hazırlanan ve "Büyük Kent Birliği Yasa Tasarısı" başlığım
taşıyan ön taslaktır. Son biçimi verilmemiş bu taslağı incelemeyi gereksiz görüyoruz.

 Nasıl Bir Anakent

î Yönetimi?

Anakentleri öbür yerel yönetimlerden ayn yönetsel süreçlere kavuşturmak
gereğinin benimsenmiş olmasına karşın, yönetsel modelin ne olması gerektiği konu-
sunda görüş birliği olduğu söylenemez. 

Düşünülebilen seçenekler şunlardır: 

1— Görevlerin merkezi yönetimce üstlenilmesi: Anakentsel görevlerin doğ-
rudan merkezi yönetimce yapılması ülkemizde yaygın biçimde kullanılan bir yoldur.
Ayrıca, "mansup belediye başkanlığı" yakın geçmişte, özellikle büyük kentlerde uzun
yıllar uygulanmıştır. Büyük kentlerde valilerin belediye başkanlığını da üstlenmeleri,
iki kuruluş arasında eşgüdümü ve işbirliğini kolaylaştıracağı düşünülse bile, anakent-
sel sorunlara köklü çözüm getiremeyecektir. Kaldı ki, içinde bulunduğumuz demok-
ratikleşme sürecinde, böyle bir öneri fazla ilgi de toplamayacaktır.

Merkezin etkinliğini artırmaya yönelik, daha kapsamlı bir öneri ise İstanbul
ile çevresindeki üç ili içeren bölge için Poyraz'ca (1973:12—13) yapılmıştır. Poyraz'a
göre, bölge örgütüne, merkezin bölge kuruluşları da bağlanacak ve örgüt başta plan-
lama olmak üzere stratejik yetkileri kullanacak ve önemli hizmetleri sunacaktır. Fran-
sa 'daki bölge valiliği örneğinden esinlenerek yapılan bu öneri de fazla ilgi görmemiş-
tir. Merkezi yönetimin taşra örgütlenmesi için özellikle planlı dönemin başlangıç yu-
larında da yapılan bu tür önerilerin, merkezi yönetim hizmetleri açısından yararlan
savunulabilir. Ancak, bölge örgütünün yerel özerkliği daraltan bu konumu demok-
ratik anlayışa uygun olmayacaktır.

2— özel amaçlı örgütler: Bu yöntem de ülkemizde, seyrek de olsa, uygulan-
maktadır, örneğin, Devlet Demir Yollan, Denizcilik Bankası Şehir Hattan İşletmesi
temel bir yerel yönetim görevi olan kent içi toplu taşın hizmetini yapmaktadır. İETT,
EGO gibi kimi işletmeler de, aynı açıklıkta olmamakla birlikte, bu tür örgütler olarak



düşünülebilir. Tek çeşit hizmet sunumunda özel amaçlı örgütlerin başarılı olabileceği
savunulabilir. Ancak, anakentsel sorunlar arasındaki bağımlılık göz önüne alındığın-
da, bu yolun kalıcı, kapsamlı çözümler sağlaması kuşku götürür.

3— Anakentsel hizmet birlikleri: Anakentsel sorunlar, asıl olarak, eşgüdüm
ve işbirliği sorunudur. Kimilerine göre (örneğin Keleş, 1972: 76), varolan Anayasal
çerçeve içinde birlikler yolu tek çıkar yol olarak görünmektedir. Nitekim hazırlanan
tasarılara da egemen olan görüş .budur. Birlikler seçeneğine ilişkin düşüncelerimizi
ise gerek taşanları incelerken, gerekse Birinci Bölümde sunduk.

4— ti özel idarelerinden yararlanmak: ABD, İngiltere, Kanada gibi Batılı ül-
kelerde anakentsel sorunlara yaklaşımda izlenen yol, merkezi yönetimle (federal ül-
kelerde eyalet) varolan yerel yönetimler arasına, orta düzey genel amaçlı bir demok-
ratik yönetim ya da özel amaçlı örgütler kurmaktır. Oysa, ülkemizde bölgesel nite-
likli, Anayasal bir kurum olan il özel idareleri vardır. Gerçi, özel idarelerin bugünkü
biçimiyle varlıklarını sürdürmeleri bile tartışma götürür duruma gelmiştir. Ayrıca,
sınırlan da anakentlerden daha geniştir. Yalnız İstanbul'da İl özel İdaresi ile anaken-
tin sınırlan, Yalova dışında, çakışmış, hatta anakent bunların da dışına taşmıştır.

Yayla (1975: 233—238), anakent planlamasında merkezi yönetimle yerel yöne-
timleri birleştirecek bir ara örgütün gereğini belirtmekte, hem demokratik, hem de
"şehir dokusu" dışında kalan yerleri de planlayabilecek örgütün İstanbul İl özel İda-
resi olabileceğini savunmaktadır. Yayla'mn sunduğu gerekçeler arasında, İl özel İda-
resinin "mafsal" niteliği, alan olarak yeterliliği, yürütme organı Valinin konumu ne-
deniyle merkezi örgütlerle işbirliğinin kolaylıkla sağlanabileceği ve bu yönetimin
"bir komünden çok bir teknik örgüte" benzemesi yer almaktadır.

Yayla'mn önerişi yalnız İstanbul içindir ve İl özel İdaresi bir planlama örgütü
olarak düşünülmektedir. Oysa, anakentsel sorun salt planlama sorunu değildir, öyle
olsaydı, merkezin Nazım Plan Bürosunun yeterli olması gerekirdi. Sorun, planların
uygulanmasında, kaynaklarda ve hizmetlerde denge sağlanmasında, en önemlisi, su-
num ve istem arasındaki boşluğun doldurulmasında düğümlenmektedir.

Varolan Anayasal kısıtlamalar nedeniyle, İstanbul ti özel İdaresinin, planla-
maya ek olarak, stratejik hizmetler de sunan genel amaçlı bir anakent yönetimi olma-
sı uygun görülürse, karar süreçlerinde, organların oluşmasında ve örgütlenmesinde
de değişiklikler yapılması gerekecektir. Doğal olarak, varolan yerel yönetimleri de
gerek alanlan, gerekse yetki ve görevleri ile yeni duruma uydurmak zorunlu olacaktır.

6— Anakent Federasyonu: ülkemizde de, Anayasaya aykm düşmek olasılığı-
na karşın, federasyon biçimi örgütlenmeler önerilmeye başlanmıştır, örneğin Soysal
(1974), Anayasaya aykırılığın söz götürebileceğini belirttikten sonra, nihayet bunun
hukuki bir engel olabileceğini, yorum ya da değiştirme yoluyla ortadan kalkabilece-
ğini savunur. Soysal, İstanbul'da "büyük kent belediyesi" kurulmasını önermektedir,
öneriye göre, ilk olarak "optimum" büyüklükte olmayan İstanbul Belediyesi parça-
lanacak, ortaya çıkacak küçük belediyeler varolan belediyelerle birlikte bir "üst bele-
diye" bütünlüğü içinde yanyana getirileceklerdir. Soysal açıkça belirtmemekle birlik-
te, herhalde "üst belediye" planlama ve kimi bölgesel hizmetleri yaparken, küçük,
yani alt belediyeler ikincil görevleri üstleneceklerdir. Ust meclisin, alt belediye temsil-
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çilerinden oluşması nedeniyle daha çok Toronto federasyonuna benzeyen öneride
farklılık, üst düzeyin alt yönetimler üzerinde kullanacağı vesayet yetkilerinde görülmek-
tedir. Soysal, mevcut vesayet yetkilerinin "üst belediyece" kullanılmasını istemekte,
üst belediye üzerindeki yetkinin de İçişleri Bakanlığında (Şimdi Yerel Yönetim Bakan-
lığı olmalı) bulunmasını uygun görmektedir.

Soysal'm yaklaşımının eleştirilecek ve savunulacak çok yanlan vardır, örne-
ğin, federasyon biçimi örgütlenmelerdeki başlıca sorunlar, tüm kentsel bölgenin sı-
nırlar içine alınamaması başta olmak üzere, iki düzey arasında görev ve yetki payla-
şımı ile ilişkilerin düzenlenmesinde görülmektedir. Oysa, Soysal üst belediyenin ala-
nım belirtmediği gibi, önemini vurgulamakla birlikte, görevlerin nasıl bölüşüleceğine
de değinmemektedir, üstelik, üst düzeyin nasıl oluşacağı, örgütlenmesinin nasıl yapı-
lacağı, hatta ne tür yetkiler kullanacağı konusunda da hiçbir açıklama bulunmamak-
tadır. Ancak, anladığımız kadarıyla, şu anda merkezi yönetimde olan gözetim yetki-
leri üst düzeye verileceğine göre, iki düzey arasında işbirliği ve dengeden çok, üstün
güçlülüğü asıl alınmaktadır. Bu yönüyle de öneri, Toronto ve Londra federasyonların-
dan ayrılmakta, Tokyo örneğine yaklaşmaktadır. Hemen akla gelen soru ise, alt yö-
netimlerin yoğun denetim altındaki yapılan ve sınırlı görevleri ile işlevsizleşmeleri,
üstün alt örgütleri durumuna düşme olasılıklarıdır. Soysal'm önerisinin önemli eksik-
liklerinden biri de gelir konusuna hiç değinmemesidir.

Ülkemizde pek önerilmeyen federasyon biçimini asıl olarak konuya yaklaş-
ması, hizmet örgütlenmesinde optimallik kavramına göre varolan yapının düzenlen-
mesini istemesi, kanımızca, Soysal'm modelinin güçlü yanlarıdır.

Ülkemiz açısından anakent yönetimi kavramım şöyle değerlendiriyoruz: Bu
çalışmada kapsadığımız ülke anakentleri ile bizdeki anakentlerin yönetsel sorunlan-
nın nitelikleri arasında kimi Önemli farklılıklar olduğu kanısındayız. Şöyle ki, anakent-
lerimizin alt ve üst yapı hizmetlerinin bilinen yetersizlikleri bir yana, sorunlar aynı
yoğunlukta çok sayıda yerel yönetim arasında dağılmış ya da sahipsiz kalmış değil-
dir, örneğin, planlama yetkisi sanıldığı kadar parçalanmış değildir, üç anakentte
kurulmuş bulunan Nazım Plan Büroları, tüm kentsel bölge için fiziki planlama, mer-
kezi yönetimin başka örgütleri de ekonomik planlama yapabilmektedir. Değişik yerel
yönetimler arasında dağılmış olduğu için dengesizliklere yol açan eğitim, sağlık, kamu
güvenliği gibi önemli hizmetler bizde doğrudan merkezi yönetimce üstlenilmiştir.
İçme suyu, kanalizasyon, elektrik, hatta kimi yollar, aslında yerel hizmetler olma-
sına karşm, büyük kentlerde merkezi yönetimce yapılmaktadır. Kuşkusuz, sayılan
hizmetlerin düzeyi, niteliği ve yeterliliği söz götürür. Ancak vurguladığımız nokta,
hizmetlerin tek elden planlandığı ve yapıldığıdır.

Kaynaklar açısından da aynı durum söz konusudur. Anakentlerdeki tüm yöne-
timler merkezin aktanmlan ile hizmet sunabilmektedirler. Dolayısıyla, ABD, İngil-
tere ve Kanada gibi, yerel yönetimlerin temel kamu görevlerini üstlendikleri, özerk-
liklerini titizlikle koruduktan ülkelerde görülen dengesizlikler, yetkilerde parçalan-
malar, kopukluklar, Türkiye gibi merkezi yönetimin yönlendirici yetkiler açısından
çok güçlü olduğu ülkelerde aynı yoğunlukta olmamak gerekir. Varsa bile, nedeni mer-
kezi yönetimin içinde aranmalıdır.



Baü 'da anakent yönet imi gerekçelerinden biri, merkez ile yerel yönet imler
arasında orta düzey bir y ö n e t i m i n bulunmayış ıdır . Oysa, ülkemiz k a m u örgütlenmesi
açısından hayli y o ğ u n d u r . Merkezin mlflki kademeleri ile bölge kuruluşlarına ek ola-
rak, i l özel idareleri ve h izmet y e n n d e n y ö n e t i m k u r u l u ş l a n n m bölge örgütleri bu boş-
luğu doldururlar. Dolayısıyla, aslında eşgüdüm sorunu olarak or taya çıkan anakent-
sel sorunun nedeni , yerel yönet imler arasında a r a n m a k t a n ç o k , merkez—yerel arasın-
da, merkezin kendi örgütleri arasında ve merkez ile h izmet yer inden y ö n e t i m kuru-
luşları arasında aranmalıdır. 

Merkez—yerel arası görev ve y e t k i bölüşümü ve k a m u örgütlenmesi bugünkü
biçimini koruyacaksa, t ipi ne olursa olsun, kurulacak anakent yönet iminin köklü çö-
zümler sağlayacağı kanisim taş ımıyoruz . Kaldı k i , karmaşık k a m u örgütlenmesine
yeni bir düzey eklenmesinin doğuracağı bir dizi yönetsel sorun vardır. Dolayısıyla,
anakent y ö n e t i m i n e k a m u yönet iminin yeniden düzenlenmesinin b i r parçası olarak
yaklaşmak daha işlevsel çözümler geliştirilmesini kolaylaştıracaktır . Bu yapılamaya-
caksa, güçlü akçal kaynaklarla desteklenmiş bir federasyon örneği ya da yeniden düzen-
lenerek farklı bir k o n u m a kavuşturu lmuş özel idare (İstanbul i ç in) , stratejik p lanlan
y a p m a k , kimi bölgesel hizmetleri sunmak iç in o r t a ölçekl i bir çözüm olarak düşünü-
lebilir.

İlişkiler Açıs ından Batı be
Türkiye 'nin Karşılaştırılması

Kuşkusuz, köklü gelenekleri, harcamalarının büyüklüğü, görev ve yetkileri-
nin genişliği açısından Batı 'da yerel yönet imler güçlü kuruluşlardır . Ancak, mer-
kez—yerel ilişkilerinin gelişimi açıs ından benzerlikler gözlenmekte, farklılıklar ise
ilişkilerin y o ğ u n l u ğ u n d a n ç o k , nitel iğinde or taya ç ıkmaktadı r .

t Batı 'da yerel yönet imler in demokrasinin asıl öğeleri o l m a l a n , geleneksel an-
lamdaki özerkliklerini korumalar ına y e t m e m i ş , y e t k i ve görevlerin merkezi y ö n e t i m
lehine yitiri lmesine, yönetsel ve akçal bağımlılığın artmasına engel o lamamışt ı r . Bu
açıdan Türkiye ile benzerlikleri vardır. , 

i 1 — M e r k e z i y ö n e t i m i n güçlenmesi evrensel bir o lgudur. Bu gelişim merkez-
yerel ilişkilerini yoğunlaş t ı ran, ilişkiler dengesini yerel yönet imler aleyhine bozan
temel e tmenlerdendir . Ancak, merkezin güçlenmesinin yerel yönet imler in zayıfla-
ması anlamına geldiği her zaman savunulamaz, ö n e m l i olan ilişkilerin niteliğidir. Mer-
kezi y ö n e t i m planlayıcı, düzenleyici ve yönlendirici bir k o n u m a kavuşmaktadır . Bu
konularda yetki yi t i rmekle bir l ikte, yerel birimlerin d o ğ r u d a n h i z m e t üret iminde et-
kinlikleri a r tabümektedi r . Aynntı l ı olarak incelenen Belçika, Hol landa ve İngiltere'-
de bu d u r u m kolaylıkla gözlenmektedir . Bizde ise tersi bir gelişim o l m u ş , merkezin
gücünün artması, baş ta i l özel idareleri o lmak üzere t ü m yerel yönet imler in etkinlik-
lerinin azalmasına yol a ç m ı ş t ı r . ,

2— Yönetsel aç ıdan Batı yerel y ö n e t i m l e r i daha özerkt ir . G e r ç i , merkezi yö-
net im o n a y , b o z m a , ön izin, d u r d u r m a ve yerine g e ç m e biçimler inde yerel kararlar
ve görevliler üzerinde etkil i o labi lmektedir . Ancak, gözet im yetkis inin yerel özerk-



ligi zedelemeyecek bir duyarlıkta kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, görevli yöne-
timi konusunda yerel birimler bayii bağımsızdır. Oysa, Türkiye'de yerel yönetimler
merkezin yoğun denetimi altındadırlar.

3— Sorunların yöresellikten çıkarak bölgesel nitelikler kazanmasına koşut
olarak, bölgesel örgütler kurulması Batı'da görülen ortak bir eğilimdir. Bölgesel bir-
likler Kara Avrupasında sıkça başvurulan bir uygulama iken, İngiltere ve Anglo—Sak-
son yönetsel geleneğinin geçerli olduğu öteki ülkelerde ise merkezin bölgesel kuruluş-
ları ya da özel amaçlı öreütler volu ile çözüm arandı& anlaşılmaktadır.

Ülkemizde bölgeselleşme daha çok merkezi yönetim içinde görülmekte, çoğu
bakanlıklar, biraz da mülki amirlerin denetimi dışında kalmak için, birkaç ili içeren
bölgesel kuruluşlar biçiminde taşra örgütlenmesi yapmaktadırlar. Bölgesel yerel yö-
netim birlikleri ise son yıllarda gelişmekte, hizmetten çok, baskı kümesi olma eğilim-
leri ağır basmaktadır. _

Bölgeselleşmeye ilişkin bir konu da, merkez lehine görev yitirümesidir. Ancak
Batı'da, yerel yönetimlerin görev yitirmelerine karşılık, harcamalarının toplam kamu
harcamaları içindeki oram ise tersine yükselmektedir. Nedeni ise kalan yerel görevlerin
daha iyi yapılmasıdır. Bu konuda en ilginç gelişim ingiltere'de gözlenmektedir. Bu
yüzyılın başmdan beri sürekli olarak kimi temel görevlerin bölgesel kuruluşlara ya da
özel amaçlı örgütlere geçmiş olmasına karşın, yerel yönetim harramfllannın oranı
yükseleşini sürdürmüştür. Yerel birimler sınırlı hizmetlerde uzmanlaşmış, kimi alanlara
(özel önem vermişlerdir. Bu konuda en ilginç hizmet alam konuttur, incelenen tüm
ülkelerde de en temel görevlerden olan konut yapım ve kiralanmasının İngiliz yerel
yönetimlerinde özel bir yeri vardır, ülkedeki tüm konutların yaklaşık %25'inin yerel
yönetimlerce yapılıp kiralandığım tekrarlamak yararlı olacaktır.,

Ülkemizde ise yerel yönetimlere daha sınırlı görevler verilmiş olmasına karşın,
gelişim bunların bile yitirilmesi yönündedir. Yerel harcamaların oranı da düşmektedir.
Böyle bur gelişimin nedenleri ise hizmetlerin kaynak yetersizliğinden dolayı istenen
düzeyde yapılamaması, ülkedeki egemen merkeziyetçi eğilim ile yerel yönetimlerin
gelenek ve bilinç eksikliği yüzünden güçlü bir baskı kümesi olamayışlarıdır.

4— Batı'da görülen başka bir ortak özellik de, yerel yönetimlerin devingen
niteliği, hizmet üretim ve sunumunda verimliliği sağlamak için yeniden düzenlenmele-
ridir. Hizmet ussallığından çok doğal süreçlerin ürünü olan yerel yönetimler, hizmet
gereklerine göre birleştirilmekte, alanları genişletilmektedir.

ülkemizde ise bunun tersi bir gelişim gözlenmektedir, önem kazanan yalnız
belediyelerdir. Belediyelerin sayısı ise hızla artmaktadır. Sayıca çoğalmanın sakınca-
ları bilinmekte, kuruluş için en az nüfusun artırılması dışında, hizmetlere göre yeni-
den düzenleme konusunda ciddi çalışmalar henüz görülmemektedir.

5— Gelir yetersizliği Batı'da da yerel yönetimlerin ortak sorunudur. Taşınmaz
mallar, tüketim gibi geleneksel yerel vergiler çağdaş yerel hizmetlere yetmemekte,
merkez aktarımlarına gereksinme kaçınılmaz olmaktadır. Gelir ve kurumlar, katma
değer gibi verimli vergilerden yerel yönetimlerin doğrudan ya da dolaylı olarak yarar-
landırılması ya uygulanmakta ya da uygulanması için ciddi girişimler yapılmaktadır.
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Borçlanmalar da çok önemli bir kaynak olarak görünmekte, yatırımlar genellikle bu
yolla yapılmaktadır. Uzman yerel yönetim bankalarının bu konuda önemli rol oyna-
dıkları anlaşılmaktadır. 

Akçalı ilişkilerin niteliği de ilginçtir. Aktarımların merkezin etkisini artıran
bir araç olmaktan çıkarılması için çaba harcandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, nes-
nel ölçütlerin kullanılmasına özen gösterilmekte, karar süreçlerine yerel yönetimlerin
katılımı sağlanmaktadır. Bu gçzlem genel amaçlı yardımlar için özellikle doğrudur.
Çünkü bunlar için ya bir fon kurulmakta, dağıtım, yerel birimlerin de katılımı ile
saptanan ölçütlere göre yapılmakta ya da İngiltere'de olduğu gibi, dağıtım ölçütleri
yerel birimlerin de görüşleri alınarak yasama organınca saptanmaktadır, özel amaçlı
yardımlarda da öznellikten kaçınmak için ulusal hizmet standartlarının da kullanıl-
masına özen gösterildiğini belirtmek gerekir.

Aktarımların başka bir niteliği de, sürekli oluşu, siyasal dalgalanmalardan çok
etkilenmemesidir. Bu özellik yerel yönetimlerin uzun dönemli planlama ve girişim
yapmalarını kolaylaştırmaktadır.

Ülkemizde de yerel yönetimlerin bilmen gelir yetersizlikleri merkez aktarım-
larına bağımlılığı kaçınılmaz yapmaktadır. Ancak, merkez aktarımlarının tutan ve
kimi yardımların yapılışı siyasal dalgalanmalardan etkilenmektedir. Dolayısıyla, sü-
rekliliği ve nesnelliği söz götürür. Aktarımların karar süreçlerine yerel yönetimlerin
etkin katılımı yoktur. Aktarımlar genellikle merkezin tek yanlı değerlendirme ve karar-
larına göre yapılmaktadır. Kanımızca, incelenen Batılı ülkelerden farklılık da asıl bu-
rada gözlenmektedir.

öz olarak, incelediğimiz ülkelerdeki gelişim merkezin planlayın, düzenleyici
ve denetleyici bir konuma kavuşması, yerel yönetimlerin ise farklı bir anlam kazanan
özerklik ve yerel demokrasi anlayışı içinde uygulayıcı kuruluşlar olarak etkinlikleri-
ni sürdürmeleri biçimindedir, ilişkiler ise karşılıklı bağımlılık ve etkileşime dayanan
süreçler yolu ile merkezi planlama gereği ve yerel demokrasinin bağdaştırılması yö-
nünde ilerlemektedir.

Son Gelişmeler

Burada, merkez—yerel ilişkilerinde düğümlenen yerel sorunlara ilişkin olarak
görülen yeni gelişmelere kısaca değinmek istiyoruz.

Kanımızca, bu konudaki en somut gelişme Yerel Yönetim Bakanlığının kurul-
masıdır. Bakanlık, Anayasanın 106. maddesi uyarınca, 4951 sayılı Yasaya göre,
5.1.1978 tarihinde kurulmuştur. Amacı, hızlı değişim sürecindeki toplumda önemli
nitelikler kazanan yerel yönetimlerin, yönetsel ve akçal sorunlarını çözmek, "etkin-
lik ve işlerlik kazandıracak düzenlemeleri yapmak" (Resmi Gazete, 29.4.1978) olarak
belirlenmiştir. Bakanlığa, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İller Bankası ile İl ve Ma-
halli İdareler Planlama Şubesi bağlanmıştır. Bakanlığın iç örgütlenmesi ise Belediye-
ler; Köy ve özel İdareler; Fon—Kredi, Teknik Değerlendirme ile Eğitim Genel Müdür-
lüklerinden oluşmakta, İller Bankası bağlı bir kuruluş olarak yer almaktadır.
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Çok kısa geçmişine karşın, Bakanlığın üç somut gelişimde etkin olduğu an-
laşılmaktadır.

1— Bölgesel belediye birlikleri özendirilmiş, daha önce kurulmuş olan Mar-
mara ve Boğazlan Belediyeler Birliğine ek olarak, Karadeniz Belediyeler Birliği j Or-
ta Anadolu Belediyeler Birliği, Çukurova ve Toroslar Belediyeler Birliği ile Ege Be-
lediyeler Birliğinin oluşturulmasına önderlik edilerek toplam 424 belediyenin örgüt-
lenmesi sağlanmıştır.

2— Bakanlığın öncülüğünde, Orta Anadolu Belediyeler Birliği TANSA adıyla
bilinen Tanzim Satış Fonunu kurmuştur. Tanzim Satış Fonu, üretici ile tüketici ara-
sındaki dağıtım kanallarını kamu olanakları ile düzenleyerek tüketiciyi korumayı amaç-
lamakta, belediyenin üretici ve dağıtıcı olarak ekonomik yaşamı düzenlemesinin ön
adımı olarak düşünülmektedir.

3— Bakanlığın önemli bir rolü de belediye gelirlerini artırmak için yapılan ça-
balarda görülmektedir.

- 1973—1978 döneminde ilk kez 1978 bütçe yılında kimi belediye vergi payla-
rının yasal oranlarda ayrıldığını daha önce belirttik. Bakanlığın etkisi 1979 bütçe
yılında daha da belirginleşmekte, belediyelere yapılacak aktarımların büyük oranlar-
da artırıldığı görülmektedir. Şöyle ki, 1979 Bütçe Kanununda, Maliye Bakanlığı büt-
çesine belediyelerin otobüs alımına yardım fonu için bir milyar, borç ödemelerine
yardım fonu için ise 2,96 milyar TL .sı ödenek konmuş ve ikincisini beş katına kadar
artırabilmek için Maliye Bakanına yetki verilmiştir. Yerel Yönetim Bakanlığı bütçe-
sine konulan yardım ödeneklerinde de büyük artışlar görülmektedir. Köy birlikleri
için 100 milyon, İLMÎP için 250 milyon, il özel idareleri için 100 milyon, belediye-
lere yardım için 435 milyon, belediye birlikleri için 300 milyon, belediyeler ve birlik-
lerin ekonomik ve sanayi girişimlerini desteklemek için 300 milyon olmak üzere top-
lam 1,5 milyar TLJık yardım ödeneği konulmuştur.

Gelir artırıcı çabalardan biri de, çalışmamızın sonuçlandığı sıralarda Cumhur-
başkanınca veto edilen Belediye Gelirler Yasasıdır. Yasanın, belediyelere kaynak ya-
ratma açısından yararı ancak uygulamalardan sonra görülebilecektir. Yasa ile beledi-
yelere eski ve yeni olmak üzere on vergi kaynağı sağlanmaktadır. Şöyle ki, temizlik
ve aydınlatma vergisi eskiden beri vardır, ancak yeni emlak vergisi düzeni içinde uygu-
lanamamaktadır. Yasa ile bu kaynağa işlerlik sağlanmaktadır. Aynı biçimde, taban
ve tavanları yasalarca saptanmadığı için Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan
tabela ve unvan vergisi, ilan ve reklam vergisi, küçük nakil araçları vergisi yeniden kon-
makta, eğlence resmi belediyelere aktarılmakta, değerlenme resmi, işgal harcı, akar-
yakıt resmi, maktu resim ve para cezalan artırılmakta, yük ve yolcu taşıma vergisi yeni
bir kaynak olarak eklenmektedir. Belediyelerin ya da işletmelerinin Türkiye Elektrik
Kurumuna borçlarının belediye gelirlerinden düşülmesini öngören hükmü, Yasanın
umulan kaynak artışım sağlayamayacağını düşündünnektedir.
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Sonuç ve Öneriler

Ülkemizde yerel yönetimler doğal ve demokratik süreçlerin içinde gelişme-
mişler, merkezin denetimini güçlendirmenin bir aracı olarak görülmüş, tek yanlı giri-
şimlerle kurulmuşlardır. Demokrasinin önemli öğeleri arasına girişleri ise kentleşmenin
yeni boyutlar kazandırdığı sorunların kamuoyunun ilgisini çekmesi ve çoğulcu de-
mokrasinin toplumsal katmanlara yayılması ile başlamıştır denebilir. Bir araç olarak
düşünülüp, öyle geliştirilmelerinin sonucudur ki yerel yönetimler, gerek kendilerine
bırakılan görev ve kaynaklar, gerekse özerklik açısından sınırlı tutulmuşlar, zamanla
etkinliklerini de çoğunlukla yitirerek, merkezi yönetimin desteği oranında işlev yapan,
edilgen, aracı ve yetersiz kuruluşlar durumuna indirgenmişlerdir. Bu anlayışın kaçı-
nılmaz sonucu olarak, merkezi yönetime yönetsel ve akçal açılardan yoğun biçim-
de bağlanmışlardır.

Böyle bir konumda bulunan yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi ancak
sistemik bir yaklaşımla olabilir. Salt akçal kaynaklan artırmak ya da görev ve yetki-
leri yeniden bölüştürmek yeterli olmayacaktır. Sorunları bir bütün olarak görmek,
aralarındaki karşılıklı bağımlılıkları ortaya koymak, ülkenin içinde bulunduğu top-
lumsal—ekonomik değişim sürecini göz önünde tutarak yeni düzenlemeyi yapmak
gerekecektir. Kuşkusuz, böyle bir yaklaşım özellikle belediyelerin harcama alışkan-
lıklarını, siyasal ve başka etkilere açıklıklarını,, hizmet üretim ve sunumunda bugüne
kadar ortaya koydukları ussallık düzeyini de kapsayacaktır. ;

Bu genel çerçeve içinde olmak koşuluyla, merkez—yerel ilişkilerini artık yeni-
den düzenlemek gerekmektedir. Merkezin istikrar ve denge sağlamaya yönelik plan-
layıcı ve düzenleyici konumunu değiştirmek pek düşünülemez. Ancak, merkez bunun-
la sınırlanmalı, yerel yönetimler merkez karar ve aktarımlarına aracılık eden, bir çeşit
hiyerarşik alt birim gibi işlev yapmaktan kurtarılmalı, yerel yönetimlerin bir amaç
oldukları artık kabullenilmelidir.

önerilerimizin önemli bölümünü daha önce sunduk. Burada yalnız merkez-
yerel ilişkilerine yön vermesini uygun gördüğümüz birkaç ilkeye değinerek çalışmayı
bitirmek istiyoruz. 

1— Yerel yönetim yerel özerklik, yerel özerklik ise yerel karar ve eylem serbes-
tisi demektir. Kuşkusuz, kararlar ve eylemlerin niteliği ulusal kurallara ve yararlara
uygun olmak zorundadır. Bu uyumu denetleme yetkisi de merkezi yönetimindir. An-
cak, bu yetkinin görevlileri atamayı, özlük işlerini bile doğrudan yürütmeyi herhalde
kapsamaması gerekir.

Yönetsel ilişkilerin gözden geçirilmesi, gereksizlerin ayıklanarak gözetim yet-
kisinin önemli konularla sınırlanması ve gerektiğinde kullanılabilir bir biçime geti-
rilmesi uygun görünmektedir. Bu durumda merkezi yönetim, genel çerçeveyi çizen,
uyulması gereken ilkeleri belirleyen, gerektiğinde denetleyebilen bir genel yetkiye
sahip olmalıdır.

2— ülkemizdeki ve dünyadaki gelişimlere bakarak, yerel yönetimlerin yeter-
li öz kaynaklara sahip olabilmelerini pek düşünemiyoruz. Başka bir anlat unla, merkezi
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yönetim aktarımlarına bağımlılığın artarak süreceğini sanıyoruz. Dolayısıyla, akçal
ilişkilerin önemini koruyacağına inanıyoruz.

Akçal ilişkilere nesnel, demokratik ve sürekli bir nitelik kazandırılması gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bu yolla, merkez—yerel arasında karşılıklı etkileşme olanağı doğa-
cak, yerel yönetimlerin uzun dönemli planlama ve girişim yapmaları sağlanabilecek-
tir.

Görüşümüz, yerel yönetim vergi paylarını kaldırarak, yerine, devlet vergi gelir-
lerinin yasama organınca saptanacak önemli bir bölümünün ayrılmasından oluşacak
tek bir fon kurulmasının yararlı olacağı biçimindedir. Fonun, yerel ve merkezi yöne-
tim temsilcilerinin katıldığı karar süreçleri ile belirlenecek nesnel ölçütlere göre, özerk
bir kurum (örneğin İller Bankası) eliyle dağıtılması, hem akçal ilişkilere süreklilik ve
nesnellik kazandıracak, hem de değişik yerel yönetimler arasında gereksinim ve kay-
nak dengesini sağlayacaktır. Fondan yapılan aktarımlar, ulusal planlar çerçevesinde
yerel yönetimlerce genel amaçlı olarak kullanılabilecektir. Merkezi yönetimin tek
yanlı olarak yaptığı özel amaçlı yardımların da sınırlandırılması, bu çeşit aktarım-
ların da yine ulusal ölçütler konularak yapılması gerektiğine inanıyoruz.

3— öz gelirlerin ise birkaç verimli kaynakla sınırlanması ve hizmet giderleri-
nin yararlananlardan almacak paralarla karşılanması uygulamasmm artık yaygınlaştı-
rılması gerektiğini düşünüyoruz, özellikle büyük kentlerde oluşan rantlardan yerel
yönetimlerin yararlandırılmasının îlke olarak benimsenmesini uygun görüyoruz.

4— Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında, yerel yönetimlerin borçlanma olanak-
larının çok sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Oysa, özellikle büyük kentlerde, yatırım
giderlerini karşıladıktan sonra sürekli gelir getirebilecek bir dizi alan bulunmaktadır,
tiler Bankası sınırlı kaynaklan ile beklediğimiz olanağı sağlayamaz, tiler Bankasını
kaynak yaratabilecek bir biçimde yeniden düzenlemenin ve mal sahibi yerel yönetim-
lerin Banka yönetimine etkin katılımlarını sağlamanın yararlı olacağı kanısını taşı-
yoruz.

Yaptığımız tüm öneriler, kamu örgütlenmesinin çağdaş yönetim bilimi Öke-
lerine göre, hizmet üretim ve sunumunda ussallığı gerçekleştirecek biçimde yeniden
düzenlenmesi Be köklü yararlar sağlayabilecektir. Eklemeliyiz ki, yeni düzenleme ye-
rel yönetimleri kaynaklar açısından güçlendirmek zorundadır. Çünkü akçal kaynak-
lar, yerel yönetimler için "Asil"in topuğu" gibidir.
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