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Özet: Bu çalÕúmada, Ankara Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içindeki yerel
aktörlerin, 2004 ve 2005 yÕllarÕnda gerçekleútirilen yerel yönetim reformuna
iliúkin görüúlerini belirlemeye yönelik bir survey incelemesi yapÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn amacÕ, yerel yönetim sisteminde köklü bir de÷iúim öngören yerel
yönetimler reformunun, merkez-yerel iliúkileri, yönetime katÕlÕm mekanizmasÕ
olarak kent konseylerinin iúleyiúi ve yerel hizmetlerin özel sektöre
devredilmesi gibi temel tartÕúma noktalarÕ ekseninde yerel aktörlerin
görüúlerini ortaya koymaktÕr. Bu çalÕúmada, yerel aktörlerin yerel yönetim
reformunu içselleútirmedi÷i ve merkeziyetçi e÷ilimlerinin güçlü oldu÷u iddia
edilmektedir. AraútÕrma bulgularÕna göre, yerel aktörlerin ço÷unun, genel
yetki merkezde olmak kaydÕyla yerel yönetimlerin yetkilerini artÕran bir yerel
yönetim modelini tercih etti÷i, úeffaflÕk, katÕlÕm ve merkezi yönetimin
denetimine iliúkin düzenlemeler yönünden reformu yetersiz buldu÷u
sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, yerel yönetimler, yerelleúme, yerel
yönetim reformu

Points of View of the Local Actors at the
Local Administration Reform
(The Case of Ankara)
Abstract: In this study, a survey research was conducted aiming at to find
out the points of view of the local actors within the borders of the Ankara
Metropolitan Municipality at the local administration reform realized in the
period of 2004 and 2005. The goal of the study is to manifest the opinions of
the local actors on center-local relations, which stipulate a fundamental
change in the local administration system; the functions of city councils as a
participation mechanism in the administration and the transfer of local
services to the private sectors. In this study, it is argued that the local actors
have not internalized the reform concerning the local administration and that
the centralized trends are strong. According to the findings of the research,
most of the local actors that they prefer a local administration favoring a
power at the center and the regulations are not efficient enough in terms of
inspection of central authority, transparency and participation.
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Giriú
59. Hükümet, yerel yönetim reformunu gerçekleútirirken yeni kamu
yönetimi yaklaúÕmÕnÕn ilkelerini temel almÕútÕr. Yerel yönetimler reformu ile
yerel yönetimler yetki ve görev açÕsÕndan güçlendirilmiú, yerel yönetimler
üzerinde merkezin vesayet yetkisi kaldÕrÕlmÕútÕr. Söz konusu düzenlemelerle,
kamu yönetimi sisteminde büyük bir de÷iúiklik yapÕlmÕú, genel görevli olan
merkezi yönetim özel görevli, sÕnÕrlÕ görev alanÕna sahip olan yerel
yönetimler de genel görevli konumuna getirilmiútir. Yerel yönetimlerin yetki
ve sorumluluk alanlarÕnda yeni düzenlemeler getiren reform; içeri÷i, arka
planÕndaki felsefesi, uygulamada karúÕlaúÕlacak sorunlar, yerel yönetim
sistemi açÕsÕndan do÷urdu÷u/do÷uraca÷Õ sonuçlar bakÕmÕndan akademik ve
siyasi çevrelerde yo÷un bir úekilde tartÕúÕlmÕútÕr. Bu tartÕúmalarÕn temel çÕkÕú
noktasÕnÕ, yerel yönetim yapÕlarÕnÕn toplumsal iliúkiler ve devlet yapÕlanmasÕ
içindeki rolü oluúturmaktadÕr.1
Günümüzde yerel siyaset dinamiklerini, merkez-yerel gerilimi ile
açÕklamaya çalÕúmak yetersiz kalmaktadÕr. Özellikle 2000’li yÕllardan sonra
hÕzlanan dÕúa açÕlma, dünya ile bütünleúme çabalarÕ ve Avrupa Birli÷i ile
iliúkiler, yerel siyaseti ulus üstü düzeye taúÕmaktadÕr. Günümüzdeki yerel
yönetim olgusunu kavrayabilmek için yerel-ulusal-ulusüstü dinamiklere ve
karar alma sürecindeki aktörlere bakÕlmasÕ gerekmektedir. Yerel yönetimler,
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Yerel yönetimlere iliúkin kuramlara bakÕldÕ÷Õnda, yerel yönetimleri ya ço÷ulculuk ve sivil toplum
ekseni içinde merkezi devletin karúÕsÕna bir alternatif olarak koyan ya da merkezi yönetimin
basit bir uzantÕsÕ olarak gören bir yaklaúÕma sahip olduklarÕ görülmektedir. Bunlar ço÷ulcu,
yönetimci (Weberci) ve sÕnÕf merkezli (Marksist) paradigmalar olmak üzere üç bölüme
ayrÕlmaktadÕr. Her yaklaúÕmÕn daha güçlü oldu÷u bir etki alanÕ vardÕr. Buna göre, ço÷ulcu/ liberal
paradigma demokrasiyi, bireyin ve gruplarÕn siyasal katÕlÕmÕnÕ ve pazar iliúkilerini temel almakta;
yönetimci paradigma, devlet aygÕtÕnÕ bir güç merkezi olarak kabul ederek bürokratik otoriteye ve
merkeziyetçili÷e dayanmaktadÕr. SÕnÕf merkezli paradigma ise yerel yönetimlere iliúkin süreçlerin
açÕklanmasÕnda sÕnÕf mücadelesini öne çÕkarmakta ve devleti egemen sÕnÕfÕn genel çÕkarlarÕna
hizmet eden bir araç olarak görmektedir. Bkz. Robert R. Alford, Roger Friedland, Powers of
Theory: Capitalism, the State and Democracy, Cambridge University Press, 1985, p.16.
Ço÷ulcu/liberal paradigma, merkeziyetçi devlete karúÕ çÕkmaktadÕr. Yerel demokrasi kavramÕna
vurgu yapan ço÷ulcu yaklaúÕm, yerel yönetimlere iliúkin en yaygÕn bakÕú açÕsÕ ve resmi kuram
olarak kabul edilmiútir. Marksist yaklaúÕm, ço÷ulcu ve yönetimci yaklaúÕma güçlü bir eleútiri
getirmiútir. Eleútirinin temelinde, yerel yönetimlere iliúkin süreçlerin açÕklanmasÕnda sÕnÕf
boyutunun ihmal edilmesi yatmaktadÕr. AraçcÕ yaklaúÕmÕn yerel yönetimlere iliúkin en önemli
örne÷i, Cockburn’ün çalÕúmasÕdÕr. Cockburn’e göre, seçilmiúlerden oluúan meclis yapÕsÕ ile yerel
yönetim, kapitalist devletin temel parçasÕdÕr. Devlet özünde bütüncül bir yapÕya sahiptir ve bu
nedenle yerel yönetim kurumlarÕ aslÕnda devletin yerel uzantÕlarÕdÕr. Bu yaklaúÕma göre, yerel
devletin rolü devletin rolünden türemektedir. Yerel devlet, devlet gibi hem kapitalist üretime hem
de yeniden üretime katkÕda bulunarak sermaye birikimi yararÕna koúullarÕ güvence altÕna
almaktadÕr. Bkz. Cynthia Cockburn, Local State, Pluto Press, London, 1977’den aktaran TarÕk
ùengül, “Yerel Yönetim KuramlarÕ: Yönetimden Yönetiúime”, Ça÷daú Yerel Yönetimler, C.8,
S.3, Temmuz 1999, s.8.
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yeni düzenlemeler sonucunda kayna÷ÕnÕ piyasadan bulmaya zorlanmÕú,
yerel yönetimlere verilen her türlü görevin úirketler aracÕlÕ÷Õyla yerine
getirilmesi sa÷lanmÕú ve denetim kavramÕ iúlevsizleútirilmiútir. YolsuzluklarÕ
ortaya çÕkaracak veya yolsuzluk iddialarÕnÕ soruúturacak biçimde denetim
yapÕlmasÕnÕn yollarÕ tÕkanmÕútÕr. Merkezden yerele görev devri, yerelin
yetkilerinin artÕrÕlmasÕ, idarenin bütünlü÷ü ilkesinin gere÷i olan idari vesayetin
zayÕflatÕlmasÕ
ise
yerel
yönetimlerin
özerkleútirilmesi
úeklinde
gerekçelendirilmiútir (Gülen, 2006:164).
Yerel yönetimlerde yapÕlan de÷iúiklikler sonucunda, yerelleúme ve
demokratikleúme birbirini besleyen iki kavram olarak öne çÕkmaktadÕr.
Yerelleúme ile demokratikleúme arasÕnda kurulan özdeúlik çerçevesinde,
hizmetlerin yerinden üretilmesinin yerel halka yakÕnlÕ÷Õ sa÷layaca÷Õ, yerel
katÕlÕmÕn artÕrÕlarak yerel tercihlerin etkin kÕlÕnaca÷Õ ve yerel yönetimler
üzerindeki merkez vesayetinin azaltÕlarak seçilmiúlerin atanmÕúlar karúÕsÕnda
güçlendirilece÷i liberal yaklaúÕmlarda dile getirilmektedir. Bu egemen
yaklaúÕm, yerelleúmenin katÕlÕm mekanizmasÕnÕ geliútirece÷i varsayÕmÕna
dayanmaktadÕr. Ancak, yerelleúme ile demokratikleúmenin “katÕlÕm”
yönünden özdeúleútirilmesi sorunlu görünmektedir. Yerelleúmeyi, temsili
demokrasiden katÕlÕmcÕ demokrasiye geçiú do÷rultusunda önemli bir açÕlÕm
olarak gören bu yaklaúÕm, yerel düzeydeki siyasal mekanizmalarÕn temsil
sistemine dayandÕ÷Õ gerçe÷ini göz ardÕ etmektedir. KatÕlÕm eyleminin yerel
yönetim kararlarÕ üzerinde ba÷layÕcÕ bir etkisinin olmamasÕ, demokrasiyi
biçimsel düzeye indirgemektedir (Do÷anay, 2007:80). Siyasal iktidarÕn, yerel
birimlerde katÕlÕmcÕ mekanizmalarla demokratikleúmesi, ancak katÕlÕma
uygun kamusal hizmet alanÕnÕn tam ve güçlü olmasÕyla anlam
kazanmaktadÕr.
Yerelleúmeyle
birlikte
kamusal
hizmet
alanÕnÕn
piyasalaútÕrÕlmasÕ katÕlÕmÕ geçersiz kÕlmakta, çÕkar gruplarÕnÕn aktif lobicilik
faaliyetlerinden oluúan bir demokrasi ortaya çÕkarmaktadÕr (Karahano÷ullarÕ,
2004:13). Özelleútirilen birçok hizmet ticari faaliyet úekline dönüútürülmekte,
halk bu faaliyetlere katÕlmak bir yana, bilgi sahibi dahi olamamaktadÕr.
Neoliberal anlayÕú, katÕlÕmÕ siyasi amacÕndan uzaklaútÕrmakta, yerel
yönetimlerin sunduklarÕ hizmetin “iyi-kötü” ve “yeterli-yetersiz” olarak
de÷erlendirildi÷i bir bakÕú açÕsÕ getirmektedir.
Toplumun farklÕ kesimlerinin yerel düzeyde adil ve kapsayÕcÕ bir
úekilde temsil edilmesi konusunda öncelikle adÕm atÕlmasÕ gereken yer,
kurumsal temsil mekanizmasÕ olmasÕ nedeniyle, belediye meclisleridir.
Türkiye’de belediye meclislerinde a÷ÕrlÕklÕ olarak tüccarlar, serbest meslek
sahipleri ve esnaflar yer almaktadÕr (Çitçi, 1989). DolayÕsÕyla, kentsel ve
yerel mal ve hizmetlerden en çok büyük iktisadi güç birlikleri baúta olmak
üzere, yerel esnaf ve tüccar kesiminin yararlandÕ÷ÕnÕ söylemek mümkündür.
Belediye meclislerinde iki tür yerel konu ön planda tutulmaktadÕr. Birincisi,
yerel büyük ve küçük sermaye gruplarÕnÕn çÕkarlarÕnÕ savunmak, ikincisi de
toprak rantÕndan kaynaklanan çÕkarlarÕ sürdürmektir. Bu anlamda yerel
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kurum, hem kendi üyelerinin hem de onunla iliúki içinde olan kiúi ve
kuruluúlarÕn gözünde de÷er kazanan bir yapÕ niteli÷indedir (Falay, 2008:4).
Yerel yönetim reformuyla ilgili önemli tartÕúma alanlarÕndan biri de idari
vesayet konusudur. ødari vesayetle ilgili egemen yaklaúÕm, merkezi
yönetimin idari vesayetinin, ço÷u zaman bir baskÕ aracÕ olarak kullanÕldÕ÷Õ,
siyasal nüfuz ve etkilere açÕk hale geldi÷i ve adeta hiyerarúik denetime
dönüútü÷ü yönündedir. Di÷er taraftan, idari vesayetin kaldÕrÕlmasÕnÕn idari
bütünlü÷ün uygulanmasÕnÕ olanaksÕzlaútÕraca÷Õ, dolayÕsÕyla üniter devlet
yapÕlanmasÕnÕn bundan zarar görece÷i yönünde eleútirel görüúler de
bulunmaktadÕr (Güler, 2005). Yeni düzenlemeyle illerde merkezi yönetimin
temsilcisi konumundaki valilerin, belediyeler üzerindeki birçok yetkisi ortadan
kaldÕrÕlmÕú ve il özel idareleriyle iliúkisi azaltÕlmÕútÕr. Gelinen noktada, devletin
merkezi yönetimde somutlaúan iktidarÕ, yerel yönetimlere devredilmiútir.
Neoliberal dönemde ulus devletin farklÕlaúan yeni konumu
çerçevesinde yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin piyasaya aktarÕmÕnda bir
aracÕlÕk iúlevi üstlenmiútir. Yerel yönetimler reformundaki dikkat çeken
düzenlemelerden biri, yerel yönetimlerin herhangi bir merkezi birimden onay
almaksÕzÕn meclislerinde alacaklarÕ kararlarla özelleútirme politikasÕnÕ
do÷rudan uygulayabilmesidir. Yerel yönetimlere devredilen “hizmetleri
yürütme görevi”, her türlü hizmetin ihale, yap-iúlet, yap-iúlet-devret ve imtiyaz
modelleriyle yerine getirilmesini sa÷layacak úekilde tanÕmlanmÕútÕr. Yerele
güç ve kaynak aktarÕmlarÕ, belediyelerle yerel iktidar güçleri arasÕnda çÕkar
iliúkisi kurulmasÕna zemin hazÕrlamakta ve belediyeleri rant paylaúÕmÕnÕn ana
aracÕ haline getirmektedir.
Yeni kamu yönetiminin temel unsurlarÕndan biri yerinden yönetime
önem verilmesidir. Kanunlarda yerel yönetimlerin faaliyetlerinin yerindelik
de÷il, hukuka uygunluk açÕsÕndan denetlenmesi öngörülerek idari özerklikleri
sa÷lanmÕútÕr. AyrÕca yerel yönetimlerin yetki alanÕ geniúletilmiú ve mevcut
yetkileri pekiútirilmiútir. økinci unsur, özel sektöre verilen roldür. Yeni kamu
yönetimi anlayÕúÕna göre kamu yönetimi, özel sektör anlayÕúÕyla yönetilmeli
ve kamu yönetimi alanÕ özel sektöre devredilmelidir. Yeni kamu yönetimi
anlayÕúÕnÕ geleneksel uygulamalardan ayÕran önemli bir yönü, asÕl olarak
girdilere de÷il, çÕktÕlara, yani sonuçlara ve performansa odaklanmasÕdÕr. Bu
yaklaúÕm yerel yönetimler reformunda da yer almÕú ve buna göre yerel
yönetimlerin performans açÕsÕndan denetlenmesi öngörülmüútür (ArÕkbo÷a,
2007:56-60).
Devletin kurumsal yapÕsÕnÕn bir parçasÕ olarak inúa edilen ve siyasalyönetsel bir yapÕ olan yerel yönetimler, üzerinde yükseldikleri toplumsal
öznenin de÷il, sermaye kesiminin isteklerini yerine getiren birimlere
dönüútürülmektedir. Bunun sonucunda, yeni güç odaklarÕ devreye girmekte,
yerel yönetim prati÷inde temsil kanallarÕ daha enformel bir düzeyde
iúlemekte ve kurumsal temsil alanlarÕnÕn, örne÷in belediye meclislerinin,
önemi ve etkisi azalmaktadÕr. Zaten belirli sÕnÕrlar içinde iúleyen temsili
demokrasi, sermaye kesiminin do÷rudan iktidar orta÷Õ haline getirilmesiyle
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iúlevini yitirmektedir. Yerel yönetim reformunun öngördü÷ü yerel yönetim
modeli çerçevesinde, yerel meclisler, kamu kaynaklarÕnÕn özel sektörün
kullanÕmÕna sunulmasÕ kararÕnÕ alan bir organ durumuna gelmekte, yerel
düzeyde halkÕn temsilcisi olan belediye ve il genel meclisi üyeleri ve merkezi
yönetimin yereldeki temsilcisi olan mülki idare amirleri, sermaye karúÕsÕnda
ikincil konuma düúmektedir. Bu çalÕúmada, belirtilen problematik ekseninde,
yerel aktörlerin, yerel yönetim reformuna bakÕúÕnÕ saptamaya yönelik bir
survey incelemesi yapÕlmÕútÕr. Yerel aktörlerin, sermaye kesimi ile kamusal
yarar arasÕndaki dengeyi sa÷lama ve yerel özerklik konusundaki tutumlarÕ ile
yerel yönetim reformunun öncülleri arasÕndaki uyum/uyumsuzluk derecesi,
reformun toplumsal mutabakatÕ sa÷layÕp sa÷lamadÕ÷Õ konusunda önemli bir
veri sunmaktadÕr.
Yerel yönetimlerin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕna yönelik yasal
düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte yerel yönetimlerde yaúanan
de÷iúimin gözlenmesi olana÷Õ ortaya çÕkmÕútÕr. Günümüzün yerel yönetim
deneyimi, yerel yönetimleri demokrasiyle mutlak biçimde iliúkilendiren liberal
kuramÕn sÕnanmasÕ için de uygun bir zemin hazÕrlamaktadÕr. Buna göre, bu
çalÕúmanÕn temel amacÕ; yerel aktörlerin, yerel yönetim reformuna iliúkin
görüúlerini ortaya koymak ve yerel yönetimlerin merkeze karúÕ
güçlendirilmesini, demokratik yerel yönetimin ön koúulu sayan egemen
anlayÕúÕ sorgulamak/tartÕúmaya açmaktÕr. Bu çalÕúmada; yerel aktörlerin,
yerel yönetim reformunun içeri÷ini ve sonuçlarÕnÕ de÷erlendirme becerilerinin
zayÕf, merkeziyetçi e÷ilimlerinin daha güçlü oldu÷u görüúü savunulmakta;
halkÕn tüm kesimlerinin yönetime katÕlÕmÕ konusunda, mevcut temsil
sisteminin dÕúÕnda, yeni bir demokrasi arayÕúlarÕnÕn olmadÕ÷Õ iddia
edilmektedir.2
2

Bu görüúler, yerel aktörler üzerine yapÕlan di÷er ampirik çalÕúmalarda da desteklenmektedir.
Birbirinden farklÕ amaçlara yönelen ve yerel yönetimler konusuna farklÕ açÕlardan katkÕda
bulunan bu çalÕúmalardan biri, Sema Erder ve Nihal øncio÷lu’nun, 1984 yerel yönetim
reformunun østanbul Büyükúehir Belediyesi yönetimi üzerindeki etkilerini incelemek ve
Büyükúehir Belediye Meclisi’nin sosyo-politik yapÕsÕnÕ çözümlemek amacÕyla 1986-1987
tarihlerinde østanbul Büyükúehir Belediyesi’nde yaptÕ÷Õ alan araútÕrmasÕdÕr. Erder ve øncio÷lu,
1984’ten 2004 yÕlÕna kadar geçen yirmi yÕllÕk sürede yerel yönetimlerde ve yerel politikada
meydana gelen de÷iúimi gözlemlerken 1989, 1994, 1999 ve 2004 øBB Meclisi üyeleri ile ilgili
verilerden yararlanmÕúlar; araútÕrmanÕn sonunda, øBB Meclisi üyelerinin 1980 sonrasÕ yapÕlan
düzenlemeleri, merkez-yerel iliúkileri bakÕmÕndan yerelleúme ve demokratikleúme olarak
algÕladÕklarÕ ve yerel yönetimlerin daha fazla yetkiyle donatÕlmasÕnÕ desteklemekle birlikte idari
vesayetten yana olduklarÕ sonucuna ulaúmÕúlar, ayrÕca büyükúehir belediye meclisinin,
büyükúehir düzeyinde etkinli÷i olmayan bir organ niteli÷i taúÕdÕ÷Õ yönünde bir yargÕya
varmÕúlardÕr.Bkz. Sema Erder-Nihal øncio÷lu, Türkiye’de Yerel PolitikanÕn Yükseliúi-østanbul
Büyükúehir Belediyesi Örne÷i 1984-2004, Bilgi Üniversitesi YayÕnlarÕ, østanbul 2008. Yerel
aktörler üzerine yapÕlan araútÕrmalardan bir di÷eri ise Kemal Görmez’in “Yerel Demokrasi ve
Türkiye” baúlÕklÕ çalÕúmasÕdÕr. Görmez, bu araútÕrmasÕnda, merkezi yönetim temsilcilerinin yerel
yönetimlere güvenmedi÷i, belediye baúkanlarÕnÕn yerel demokrasinin uygulanmasÕ konusunda
duyarlÕ olmadÕklarÕ ve gelirlerini artÕrmanÕn dÕúÕnda fazla bir úey istemedikleri, genel olarak
demokrasinin halkÕn temsilcilerini seçmesi olarak algÕlandÕ÷Õ ve ça÷daú demokrasinin temel
niteli÷i olan katÕlÕmcÕlÕ÷Õn belediyelerce göz ardÕ edildi÷i sonucuna ulaúmÕútÕr. Bkz. Kemal
Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi YayÕnlarÕ, Ankara 1997. Yerel temsilciler üzerine
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Bu araútÕrmanÕn evreni, Ankara Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕdÕr.
Ankara Büyükúehir Belediyesi meclis üyeleri ile büyükúehir belediyesi
sÕnÕrlarÕ içindeki ilçe belediyeleri meclis üyeleri, Ankara øl Genel Meclisi
üyeleri, ayrÕca Ankara Valisi, vali yardÕmcÕlarÕ ve 15 ilçe kaymakamÕndan
oluúan mülki idare amirleri araútÕrma evrenini oluúturmaktadÕr. Yerel meclis
üyeleri, yerel halkÕn temsilcileri ve yerel yönetimlerin karar organÕ olmalarÕ,
mülki idare amirleri de merkezi yönetimin yerel düzeydeki temsilcileri
olmalarÕ nedeniyle seçilmiútir. AraútÕrmaya katÕlan yerel aktörlere, yerel
yönetimlerle ilgili genel konularÕ ve yerel yönetim reformunun getirdi÷i
düzenlemeleri kapsayan bir anket uygulanmÕútÕr. Bu araútÕrmada, tanÕmlayÕcÕ
istatistik yöntemi kullanÕlmÕú, veriler SPSS programÕ yardÕmÕyla
de÷erlendirilmiú ve bulgularÕn frekans da÷ÕlÕmlarÕ sunulmuútur.
1. Yerel Yönetimlerde Reform Sürecini Belirleyen Dinamikler
økinci Dünya SavaúÕ’ndan 1970’lere kadar uzanan dönemde yükseliúe
geçen dünya kapitalizmi, 1970’lerden itibaren düúen kâr oranlarÕyla birlikte
yeni bir krize girmiútir. 1970’lerde ekonomik alanda baúlayan, giderek politik
ve ideolojik alana yayÕlan refah devletinin içinde bulundu÷u kriz ortamÕ, kamu
yönetimi alanÕnÕ da etkilemiútir. Geliúmiú kapitalist ülkelerde Keynesçi
ekonomik politikalar, az geliúmiú ülkelerde ise ulusal kalkÕnmacÕ politikalar
eleútiriye u÷ramÕú ve neoliberalizmi meydana getiren koúullar oluúmaya
baúlamÕútÕr. Kamu sektörünün yapÕsÕnÕ ve devletin faaliyet alanÕnÕ
de÷iútirmeye odaklanan neoliberal politikalarÕn ekonomik, sosyal, siyasal ve
yönetsel alanlarda yayÕlmasÕ devlet eliyle ve devlet politikalarÕyla
sa÷lanmÕútÕr. Bu nedenle, yeni oluúumlar devlete ve devletin varlÕ÷Õna de÷il,
devletin iúlevlerine ve bu iúlevlerin boyutlarÕna yöneliktir (Aksoy, 2004:3233). Keynesçi refah devletinden neoliberal devlete dönüúüm sürecinde yerel
yönetimlere yönelik yaklaúÕmlar da de÷iúime u÷ramÕútÕr. Refah devleti
döneminde yerel yönetimler e÷itim, sa÷lÕk, konut gibi kolektif tüketimin
örgütleyicisi olarak refah devletinin en önemli birimlerinden biri olmuútur.
Refah devleti döneminin yerel yönetimleri ile neoliberal küreselleúme
döneminin yerel yönetimleri arasÕndaki ayrÕúma, birinci ve ikinci dönem
yapÕlan önemli çalÕúmalardan biri de Oya Çitçi’nin “Yerel Yönetimlerde Temsil” baúlÕklÕ
çalÕúmasÕdÕr. Çitçi, bu çalÕúmasÕnda Türkiye’de yerel düzeyde temsilcilerin kim oldu÷u sorusuna
yanÕt aramÕú, yerel yönetimlerde temsil olgusunun gerçekten demokratik olup olmadÕ÷Õna iliúkin
bir sonuca ulaúmaya çalÕúmÕútÕr. Çitçi, bu araútÕrmasÕnda, Türkiye genelinde belediye
meclislerinde ticaretle u÷raúanlarÕn temsil önceli÷ine sahip oldu÷u, baúka bir ifadeyle, belediye
meclislerinde, belediyenin düzenledi÷i ve denetledi÷i hizmetleri üretenlerin temsilinin daha
yüksek oranda gerçekleúti÷i, bu hizmetleri tüketenlerin ise temsilinin sÕnÕrlÕ kaldÕ÷Õ sonucuna
ulaúmÕútÕr. Bkz. Oya Çitçi, Yerel Yönetimlerde Temsil-Belediye Örne÷i, TODAøE YayÕnÕ,
Ankara 1989.
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olarak nitelendirilmektedir. Bu iki dönem arasÕnda bazÕ farklÕlÕklar
bulunmaktadÕr. Buna göre; birinci dönem, ço÷ulcu yaklaúÕmlar, Marksist
yaklaúÕmlar ve Weberci yaklaúÕmlar olmak üzere üç temel paradigma
çerçevesinde úekillenmiútir. Refah devleti döneminin yerel yönetimleri,
kolektif tüketim araçlarÕnÕ sa÷lamakla görevli ve hizmet sa÷layÕcÕ birimler
olarak karúÕmÕza çÕkarken, ikinci dönemin yerel yönetimleri sermayenin
taleplerine yönelen piyasa aktörleri olarak yapÕlandÕrÕlmÕúlardÕr. Birinci
dönemde yaklaúÕmlarÕn büyük bölümü, yerel siyasal ve ekonomik yapÕlar
üzerine vurgu yapÕp, yerel yönetimleri bir devlet aygÕtÕ olarak kavrarken;
ikinci dönemde ço÷ulcu yaklaúÕm, di÷erlerinden daha baskÕn bir hale gelmiú,
yerel ekonomik ve siyasal süreçler ön plana çÕkmÕú, yerel yönetimler
kurumsal bir yapÕlanma yerine toplumsal bir iliúki olarak kavranmaya
baúlanmÕútÕr (ùengül, 1999:18-19).
Genel olarak bu süreçte yaúanan de÷iúimin iki etkisinden söz
edilmektedir. Birincisi, tüm aktörlerin geleneksel rollerinin sorgulanmasÕdÕr.
Bu de÷iúimin temel amaçlarÕndan biri de yerel yönetimleri merkeze
ba÷ÕmlÕlÕktan kurtarmak olmuútur. Bu do÷rultuda geleneksel kurumlara ve
süreçlere meydan okunmuútur. økinci olarak bu meydan okumalar
yönetimlerin kapasitelerini süzgeçten geçirmelerini sa÷lamÕútÕr. Bu sÕrada
fonksiyonel uzlaúma ve süreç kontrolü gündeme gelmiú, yönetimin
fonksiyonlarÕnÕn tek yerden nasÕl kontrol edilece÷i, hiyerarúik bürokrasilerin
artan hizmetlerin da÷ÕtÕmÕnÕ nasÕl sa÷layaca÷Õ gibi sorulara cevap aranmÕútÕr
(Kettl, 2000:490). Kamu yönetimi anlayÕúÕnda 1980’lerde yaúanan de÷iúim
sürecinde uygulanan kamu harcamalarÕnÕ kÕsma, özelleútirme politikalarÕ
sonucunda yerel yönetimlerin geleneksel rolü tartÕúÕlmaya baúlanmÕútÕr. Bu
çerçevede, yerel yönetimlerin farklÕlaúan yerel ihtiyaçlarÕ karúÕlama
açÕsÕndan kaynaklarÕ daha verimli kullandÕ÷Õ, vatandaúa daha yakÕn oldu÷u
ve parlamentodan sonra otoritesini seçimlerden alan tek kurum oldu÷u ileri
sürülmüú, yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir úekilde
sunulmasÕndaki önemine ve merkezileúmiú hükümete karúÕ koruyucu
iúlevine vurgu yapÕlmÕútÕr (Stoker, 1996:13).
Neoliberal politikalarÕn, kamu yönetimi üzerinde iki temel etkisi
olmuútur. Birincisi, kamu yönetimi alanÕnÕn küçültülmesi/daraltÕlmasÕ, ikincisi
de daraltÕlan bu alanda kamu hizmetlerinin, özel úirket anlayÕúÕ çerçevesinde
yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕdÕr. Bu ba÷lamda, geleneksel bürokratik ve yeni
örgütlenmelerde yerinden yönetimci bir e÷ilimin a÷ÕrlÕklÕ olarak gündeme
getirildi÷i görülmekte, böylece tek merkezli yapÕdan vazgeçilmesi gere÷i
vurgulanmaktadÕr. Örgütlerin parçalara ayrÕlmasÕ, her bir yapÕnÕn ayrÕ bir
bütçeye sahip olmasÕ, hizmetin belli bir bölümünü üstlenmesi ve çalÕúanlarÕn
denetlenmesinde
performans
standartlarÕna
göre
hedeflerin
gerçekleúmesinin esas alÕnmasÕ úeklinde bir dönüúüm yaúanmaktadÕr. Bu
yerinden yönetim a÷ÕrlÕklÕ yönetim ve örgütlenme, genel olarak özel sektörde
uygulanan post-Fordist yapÕlanmanÕn kamu kurumlarÕna uygulanmasÕ
anlayÕúÕnÕn bir yansÕmasÕdÕr (Aksoy, 1998:11).

7

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı:3

1980’li yÕllardan itibaren ekonomik ve siyasal alandaki de÷iúmeler,
bireyin ve sivil toplumun öne çÕkarÕlmasÕ ve özel sektör yönetimindeki
de÷iúimler ile birlikte, kamu yönetimi alanÕnda bir paradigma de÷iúimini
beraberinde getirmiútir. 1980’e kadar olan dönemde ülkelerde reform
çalÕúmalarÕ geleneksel yönetim çerçevesinde ve iyileútirme çabalarÕ úeklinde
olurken, bu dönemden itibaren radikal dönüúümler gerçekleútirilmiútir.
Geleneksel düúünceden pek çok noktada ayrÕlan yeni kamu yönetimi
yaklaúÕmÕ performansa, sonuçlara, etkinli÷e, verimlili÷e, sivil topluma ve
piyasa sisteminin önemine vurgu yapmaktadÕr. AyrÕca, devletin piyasada
düzenleyici bir rolünün olmasÕnÕn, özel sektör tarafÕndan görülebilecek
hizmetlerin özel sektöre devredilmesinin, sosyal hizmetler alanÕnda ise
devletin yerine sivil toplum kuruluúlarÕnÕn faaliyet göstermesinin, etkinli÷in ve
verimlili÷in sa÷lanmasÕnda önemli bir rol oynayaca÷Õ ileri sürülmektedir
(Görmez, 2007). 1980’lerde ve 1990’larda baúlayÕp 2000’lerde devam eden
kamu yönetiminin dönüúüm süreci basit bir de÷iúikli÷i de÷il, kamu
sektöründe 20.yy boyunca egemen olan geleneksel kamu yönetimi
yaklaúÕmÕndan, yeni kamu iúletmecili÷i3 yaklaúÕmÕna do÷ru bir paradigma
de÷iúimini ifade etmektedir. “Kamu iúletmecili÷i yaklaúÕmÕ”, “yeni kamu
iúletmecili÷i yaklaúÕmÕ”, “yeni iúletmecilik”, “yönetimin yeniden icadÕ” gibi
ifadeler birbirine yakÕn anlamlar içermektedir. AralarÕnda sadece küçük vurgu
farklarÕ bulunan bu yaklaúÕmlar, neoliberal ideolojiyle uyumlu ve tutarlÕ bir
ba÷lantÕ içindedir (Üstüner, 2000:25).
Yeni kamu yönetimi yaklaúÕmÕ, yerel yönetimleri de pek çok yönden
etkilemiútir. Neoliberal politikalar çerçevesinde yerel yönetimler daha fazla
sayÕda sorumlulu÷unu di÷er kurumlarla paylaúmaya baúlamÕú, birçok yerel
hizmet rekabete dayalÕ teklif usulü ile özel sektöre yaptÕrÕlmÕú, bedelini
ödemekle bir hizmeti almak arasÕndaki iliúki güçlendirilmiú, vatandaúlar kamu
sektörü ve özel sektörün oluúturdu÷u bir pazardan talep eden müúterilere
dönüúmüú ve yerel yönetimlerin kamunun gerçekten ihtiyaç duydu÷u
hizmetlere yönelmesi ve gereksiz iúlevlerini terk etmesi teúvik edilmiútir
3

Kamu yönetimi uygulamasÕnÕn ve disiplininin iúletmecilikle iliúkisi, liberal ekonomi kuramÕnÕn iki
temel varsayÕmÕna dayanmaktadÕr. Bunlardan ilki, toplumsal kaynaklarÕn tahsisinin piyasa
aracÕlÕ÷Õyla daha verimli yapÕlaca÷Õ, di÷eri ise verimlili÷in temel unsurlarÕndan birinin ussal iú
örgütlenmesi oldu÷udur. Bu varsayÕmlardan ilki, bütçe ve piyasa iliúkisini karúÕtlÕk temelinde
kurgulamÕú, bütçe sürecinde “hukuki ussallÕ÷Õn” bilgisini üreten kamu maliyesi disiplinine; ikinci
varsayÕm ise toplumsal alanda faaliyet gösteren tüm örgütlerin verimlilik ba÷lamÕnda
geliútirilmesinin bilgisini üreten iúletme yönetime kaynaklÕk etmiútir. Kamu yönetimi
uygulamasÕnda ve disiplininde özellikle iúletme yönetimi tekniklerine ilgi gösterilmiútir. øúletme
yönetiminin tekniklerinin kamu yönetimine aktarÕlmasÕ, hem liberal hem de refah devleti
dönemlerinde “hukuki ussallÕk” sÕnÕrlarÕ içinde yapÕlmÕútÕr. Ancak, günümüzde kamu yönetimi
örgütlenmesi, piyasacÕ ilkeler ba÷lamÕnda yeniden inúa edilmektedir. Bu inúa sürecinin en
önemli aracÕ, “yeni kamu iúletmecili÷i” akÕmÕ olmuútur. Bu akÕmÕn kamu yönetimi alanÕna
uygulanmasÕyla, bir yandan küresel kapitalist süreçte üretim ve pazar yapÕsÕnÕn parçalanmasÕ
hÕzlandÕrÕlmÕú, di÷er yandan iúlem maliyetleri azaltÕlarak, parçalanmÕú üretim ve pazar
sisteminde mal ve hizmet akÕúkanlÕ÷ÕnÕn artmasÕ sa÷lanmÕútÕr. Örsan Akbulut, “Kamu
Yönetiminde øúletmecilik Sorunu”, Mülkiye Dergisi, Cilt:XXXI, SayÕ:254, Bahar 2007, s.73-74.
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(Stewart ve Stoker,1989:2-4). Geleneksel kamu yönetimi yaklaúÕmÕnda yerel,
ulusal ve küresel nitelikli sorunlarÕn çözümünde bütün görev ve yetki merkezi
yönetimlere bÕrakÕlÕrken, yeni kamu yönetimi düúüncesinde merkez ve
di÷erleri ayrÕmÕ ortadan kalkmÕú, baúta yerel yönetimler olmak üzere sivil
toplum kuruluúlarÕ ve özel sektör iúletmeleri yönetim sürecinin birer aktörü
haline gelmiútir. Yönetimin demokratikleútirilmesi, yönetiúim, yerindenlik,
katÕlÕmcÕ yönetim gibi yönetim-halk iliúkilerinin güçlendirilmesini öngören
yaklaúÕmlar öne çÕkmÕútÕr. AyrÕca yeni kamu yönetimi yaklaúÕmÕ, yeni kaynak
yaratma düúüncesinin yerel yönetim prati÷ine girmesini sa÷lamÕútÕr.
Geleneksel kamu yönetimi yaklaúÕmÕnda, yerel hizmetler do÷rudan yerel
yönetimler veya merkezi yönetim kuruluúlarÕ tarafÕndan yürütülürken, yeni
kamu yönetimi yaklaúÕmÕnda yerel hizmetler yerel yönetimler eliyle
yürütülebilece÷i gibi özel sektör eliyle de yürütülmektedir.
2. Yerel Aktörlerin Yerel Yönetim Reformuna BakÕúÕ
(Ankara Örne÷i)
2.1. AraútÕrmanÕn Yöntemi
Ankara ilindeki yerel aktörleri kapsayan araútÕrma evreni, Ankara
Büyükúehir Belediyesi meclis üyeleri, büyükúehir belediyesi sÕnÕrlarÕ içindeki
ilçe belediyeleri meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve mülki idare amirleri
olmak üzere dört gruptan oluúmaktadÕr. Ankara ili kapsamÕndaki yerel
aktörlerin yerel yönetim reformuna bakÕúÕnÕ ortaya koymak üzere 119 kiúi ile
görüúülmüútür. AraútÕrma evreninin Ankara olarak belirlenmesinin nedeni, bir
metropol olarak Ankara’nÕn kentsel özelliklerinin araútÕrmanÕn amacÕna
uygun olmasÕdÕr.4 Ankara Valisi, vali yardÕmcÕlarÕ ve büyükúehir belediyesi
sÕnÕrlarÕ içinde kalan 15 metropol ilçe kaymakamÕndan oluúan mülki amirlerin
sayÕsÕ 33, Ankara Büyükúehir Belediyesi Meclisi üye sayÕsÕ 93, Ankara
büyükúehir ilçe belediyeleri meclis üye sayÕsÕ 357, Ankara øl Genel Meclisi
üye sayÕsÕ 115 olmak üzere, araútÕrma evreni toplam 598 kiúiden
oluúmaktadÕr.5
AraútÕrmada, 2004-2009 yerel yönetim dönemi esas alÕnmÕútÕr. Yerel
yönetimler reformunun bu dönemde yürürlü÷e girmesi ve bu dönemdeki
yerel aktörlerin, reformlarÕ uygulama ve sonuçlarÕnÕ görme açÕsÕndan yeterli
bir tecrübeye sahip olmasÕ nedeniyle böyle bir tercih yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn
ampirik kÕsmÕ, ùubat-Mart 2009 tarihlerini kapsayan iki aylÕk sürede
4

Görmez, Ankara kentleúmesini ve kentleúmeden kaynaklanan sorunlarÕ, Türkiye’nin genel
sorunlarÕndan ayÕrma imkânÕ olmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. DolayÕsÕyla, Ankara’ya iliúkin
söylenecekler, genelde Türkiye’nin durumundan kaynaklanan sorunlardÕr. Bkz. Kemal Görmez,
Bir Metropol Kent Ankara: Sosyal YapÕ-Kimlik-Yaúam, Odak Yay., Ankara, 2004, s.3.
5
Bu sayÕlar, ilgili yerel yönetim birimlerinin web sayfalarÕndan alÕnmÕútÕr.
Bkz.http://www.ankara-bel.gov.tr/TasarimOgeleri/default.aspx,20.03.2009;
http://www.ankaraozelidare.gov.tr/?status=igm,20.03.2009;
http://www.ankara.gov.tr/turkce/index.aspx.20.03.2009.
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tamamlanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ dönemde, “29 Mart 2009 Yerel
Seçimleri” sürecine girilmesi, seçim çalÕúmalarÕ kapsamÕnda büyükúehir
belediye meclisi, ilçe belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin ço÷unun
seçim bölgelerinde olmasÕ ve yerel seçimlere ba÷lÕ olarak araútÕrma
süresinin kÕsÕtlanmasÕ nedeniyle bu nüfusun tamamÕna ulaúmak mümkün
olmamÕútÕr. Bu nedenle, sadece ulaúÕlabilenler arasÕndan, araútÕrma evrenini
temsil eden bir örneklem oluúturulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Örneklemenin en zor
aúamalarÕndan biri de örneklem büyüklü÷ünün belirlenmesidir. Buradaki en
temel amaç, temsil yeterlili÷ini zedelemeyecek en küçük sayÕyÕ bulmaktÕr. Bu
çerçevede, sosyal bilimlerde 100 kiúi yeterli örneklem olarak kabul
edilmektedir. Bilimsel çalÕúmalarda büyük örnek yerine iyi örnek seçmeye
daha fazla önem verilmekte, örneklemin büyüklü÷üne de÷il, temsil
kabiliyetine vurgu yapÕlmaktadÕr (Karasar, 2008:127; Aziz,2008:57).
AraútÕrma evreninin %19’u il genel meclisi üyelerinden, %15’i büyükúehir
belediye meclisi üyelerinden, %60’Õ belediye meclisi üyelerinden ve %6’sÕ da
mülki idare amirlerinden oluúmaktadÕr. Örneklem da÷ÕlÕmÕnda da araútÕrma
evrenindeki da÷ÕlÕm yüzdesine ba÷lÕ kalÕnmÕú, alt gruplardaki oranlama buna
göre yapÕlmÕútÕr. Buna göre, örneklemin %7’si mülki idare amirlerinden,
%19’u il genel meclisi üyelerinden, %16’sÕ büyükúehir belediyesi meclis
üyelerinden ve %58’i de belediye meclisi üyelerinden oluúmuútur.
Sosyo-ekonomik yapÕlarÕndaki farklÕlÕk bakÕmÕndan araútÕrma evrenini
en iyi úekilde temsil etti÷i düúünülen merkez ve çevre ilçeler olarak Çankaya,
Yenimahalle, AltÕnda÷, Mamak, Etimesgut ve Keçiören büyükúehir ve ilçe
belediye meclis üyelerinden oluúan örneklem, kademeli rastlantÕ örneklem
tekni÷i ile belirlenmiútir. KadÕn, erkek, siyasi parti gibi kategorilerin olasÕlÕklÕ
temsile dayandÕrÕlmasÕ gere÷inden hareketle, oranlÕ kademeli rastlantÕlÕ
örneklem seçilmiú ve alt gruplarÕn oranlarÕna göre temsil edilmesi
sa÷lanmÕútÕr. Kademeli rastlantÕ örnekleminde, nüfus önce homojen alt
gruplara ayrÕlmÕú ve sonra örneklem rastlantÕlÕ olarak oluúturulmuútur.
Elimizdeki farklÕ aktör gruplarÕnÕn her biri kendi içinde basit rastlantÕ
örneklem tekni÷i ile seçilmiútir. Böylece kademeli örneklem ve basit
örneklem tekni÷i birlikte kullanÕlmÕútÕr (Karasar, 2008; Erdo÷an,1998:87-89).
Ancak, øl Genel Meclisi’nde ilçe sÕnÕrlamasÕna gidilmemiútir. Çünkü, il özel
idaresinin ölçe÷i il alandÕr ve büyükúehir belediyesi dÕúÕnda kalan alanlarÕ da
kapsamaktadÕr. Bu nedenle, temsil çerçevesi metropol ilçelerle
sÕnÕrlandÕrÕlmamÕútÕr. Sadece, kadÕn-erkek ve siyasi parti da÷ÕlÕmÕna göre
oranlÕ kademeli rastlantÕlÕ örneklem seçilmiútir. Mülki idare amirleri ise di÷er
gruplara göre daha homojen bir yapÕya sahiptir. Vali yardÕmcÕlarÕ basit
rastlantÕlÕ örneklem tekni÷i ile seçilirken, kaymakamlar amaçlÕ örneklem
tekni÷i ile belirlenmiútir. Metropol sÕnÕrlarÕ içinde merkezden Çankaya
KaymakamÕ, çevreden de Etimesgut KaymakamÕ seçilmiútir.
Survey incelemelerinde hangi istatistiksel analizin seçilece÷i,
araútÕrmanÕn amacÕna ve sorularÕna ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir. E÷er,
araútÕrma sorularÕ tanÕmlayÕcÕ bir biçimde hazÕrlanmÕúsa ve araútÕrma verileri
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nominal ölçek ile anlamlandÕrÕlmÕúsa tanÕmlayÕcÕ istatistik kullanÕlmasÕ ve
frekanslarla çalÕúÕlmasÕ gerekmektedir. TanÕmlayÕcÕ istatistikler, verileri
özetleyerek
de÷iúkenleri
tasvir
etme
amacÕyla
kullanÕlmaktadÕr
(Erdo÷an,1998:111-112). Bu araútÕrmada, nominal ölçek (isim ölçe÷i)
kullanÕlmÕú (Karasar, 2008:143) ve durum tespiti yapmaya yönelik olarak
tanÕmlayÕcÕ soru tipi seçilmiútir. AraútÕrmada kullanÕlan ölçek ve soru tipi,
hangi istatistiklerin kullanÕlaca÷ÕnÕ ve ne kadar yorum yapÕlabilece÷ini de
belirlemektedir. Bu araútÕrmada tanÕmlayÕcÕ istatistik yöntemi kullanÕlmÕú ve
frekans da÷ÕlÕmlarÕ ile istatistiksel analiz yapÕlmÕútÕr. Çünkü, istatisti÷in
sundu÷u yorum çerçevesi bununla sÕnÕrlÕdÕr. Bu araútÕrmanÕn sonuçlarÕ,
anket formunun ölçme kabiliyeti ve örneklemde yer alan kitle ile sÕnÕrlÕdÕr.
DolayÕsÕyla bu araútÕrmanÕn, yerel yönetim sistemindeki tüm yerel aktörlerin,
yerel yönetim reformuna iliúkin genel yaklaúÕmlarÕnÕ ortaya koyma gibi bir
iddiasÕ bulunmamaktadÕr.
2.2. AraútÕrmanÕn BulgularÕ ve De÷erlendirilmesi
Yerel Aktörlere øliúkin Demografik Bilgiler
AraútÕrmaya katÕlanlarÕn %7’sini mülki idare amirleri, %18’ini il genel
meclisi üyeleri, %16’sÕnÕ büyükúehir belediyesi meclis üyeleri ve %58’ini de
belediye meclisi üyeleri oluúturmaktadÕr. AraútÕrmaya katÕlan toplam 119
kiúinin %15’i kadÕn, %85’i de erkeklerden oluúmaktadÕr. Bu oranlar,
kadÕnlarÕn yerel siyasette çok düúük bir düzeyde temsil edildi÷ini
göstermektedir. AraútÕrmaya katÕlan yerel aktörlerin e÷itim durumlarÕna iliúkin
da÷ÕlÕma göre, araútÕrmaya katÕlan yerel aktörlerin %48’i üniversite, %39’u
lise, %7’si ortaokul, %4’ü ilkokul ve %2’si lisans üstü e÷itim mezunudur.
Toplamda sadece %11’lik bir kesim ilk ve ortaokul mezunudur. AraútÕrmaya
katÕlanlarÕn meslek da÷ÕlÕmlarÕ incelendi÷inde, ankete katÕlanlarÕn genel
toplamÕnda serbest meslek grubu oranÕnÕn yüksek oldu÷u görülmektedir.
Serbest meslek, ticaret, müteahhit, inúaat-emlak ve esnaf grubu tek bir
kategori olarak de÷erlendirildi÷inde toplam oranlarÕ %54 olmaktadÕr. Bu
sonuçlar, Türk yerel yönetim sistemindeki esnaf ve tüccar kesiminin
a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ bir kez daha ortaya koymaktadÕr.6
Yerel Yönetimlerin Özerklik Durumu
Yerel yönetimlerin özerklik durumuna iliúkin de÷erlendirmelere
bakÕldÕ÷Õnda, yerel aktörlerin %54’ünün yerel yönetimleri yarÕ özerk,
%33’ünün merkezi yönetimin uzantÕsÕ ve %13’ünün de özerk kuruluúlar
6

Belediye meclislerinde esnaf ve tüccarlar her koúulda daha yüksek oranda temsil olana÷Õna
eriúmektedir. Bkz. Oya Çitçi, 1989, s.233. Erder ve øncio÷lu’nun østanbul Büyükúehir Belediyesi
meclis üyeleri ile ilgili yaptÕklarÕ araútÕrma, meclis üyelerinin çalÕúma alanlarÕ konusunda aynÕ
genellemeyi do÷rular niteliktedir. 1977-2004 yÕllarÕnÕ kapsayan yerel yönetim dönemlerinde
serbest meslek, ticaret, inúaat, imalat alanlarÕ a÷ÕrlÕkta görünmektedir. Bkz. Sema Erder, Nihal
øncio÷lu, 2008, s.4.
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olarak nitelendirdi÷i görülmektedir. Yerel gruplarÕn kendi içindeki
da÷ÕlÕmlarÕna bakÕldÕ÷Õnda da ço÷unun, yerel yönetimleri yarÕ özerk
kuruluúlar olarak gördü÷ü ortaya çÕkmaktadÕr (Ek tablo 1). øl Genel
Meclisi’nde durum biraz farklÕlaúmaktadÕr. øl Genel Meclisi üyelerinin %59’u
yerel yönetimleri merkezi yönetimin uzantÕsÕ olarak görürken, %23’ü özerk
kuruluúlar, %18’i yarÕ özerk kuruluúlar olarak görmektedir. Bu farklÕlaúmanÕn
il özel idaresinin durumundan kaynaklandÕ÷Õ düúünülmektedir. Yeni
düzenlemelerde il özel idareleri oldukça özerk bir yapÕya kavuúturulurken,
yeni düzenlemeden önce merkezi yönetimin bir parçasÕ gibi iú görmekteydi.
DolayÕsÕyla, bu keskin farklÕlaúmayÕ il genel meclisi üyelerinin yeni ve eski
arasÕndaki farklÕlÕktan kaynaklanan kafa karÕúÕklÕ÷Õ ile açÕklamak mümkündür.
Büyükúehir ile belediye meclislerinin de÷erlendirmeleri de aynÕ yönde
olmuútur. Büyükúehir belediye meclisi üyelerinin %63’ü, belediye meclisi
üyelerinin %59’u yerel yönetimleri yarÕ özerk kuruluúlar olarak görürken,
büyükúehir belediyesi meclis üyelerinin %21’i, belediye meclisi üyelerinin de
%30’u merkezi yönetimin uzantÕsÕ olarak nitelendirmiúlerdir. Büyükúehir
belediye meclisi üyelerinin %16’sÕ, belediye meclisi üyelerinin de %10’u ise
özerk kuruluúlar olarak gördüklerini belirtmiúlerdir. Bu oransal da÷ÕlÕmÕ,
Türkiye’deki yerel yönetim sisteminin geleneksel yapÕsÕyla iliúkilendirmek
mümkündür. Türkiye’deki son yerel yönetim reformuyla yerel yönetimler idari
ve mali yönden özerk bir yapÕya kavuúturulmuú olmasÕna ra÷men, yerel
yönetimler özerk olarak nitelendirilmemiútir. Türkiye’nin kemikleúmiú
merkeziyetçi yapÕsÕnÕn, zihinlerde uygulamalardan daha fazla etkili oldu÷u
açÕktÕr.
Yerel Yönetimlerin En Önemli Sorunu
AraútÕrmaya katÕlanlara yerel yönetimlerin en önemli sorununun ne
oldu÷una iliúkin görüúleri sorulmuútur. Yerel aktörlerin yerel yönetimlerin
sorunlarÕna iliúkin görüúleri, nasÕl bir yerel yönetim istediklerini de
göstermektedir. AraútÕrmaya katÕlanlarÕn %50’sine göre, yerel yönetimlerin
en önemli sorununun gelir yetersizli÷i oldu÷u görülmektedir. Gelir
yetersizli÷inden sonra %29 oranla denetim sisteminin yetersizli÷i
gelmektedir. Yetki azlÕ÷Õ %19 oranla üçüncü sÕrada yer almakta, di÷er
seçene÷i ise %2 düzeyinde kalmaktadÕr. Anket formunda “di÷er”
kategorisinde yer alan açÕk uçlu seçenek, yöneticilerin bilgi eksikli÷i, nitelikli
personel eksikli÷i ve siyasi yönlendirme gibi yorumlarÕ içermektedir. Bu
sonuçlara göre, yerel yönetimlerin en önemli sorunu gelir yetersizli÷i ve
ardÕndan denetim yetersizli÷i olarak belirtilmiútir. Yerel aktörlerin, yetki azlÕ÷Õ
sorununa vurgu yapmamalarÕ dikkate de÷erdir (Ek Tablo 2).
Yerel Yönetim ve Demokrasi øliúkisi
Yerel aktörlerin %49’u, yerel yönetimlerde demokrasinin geliúmesinin
halkÕn yönetime katÕlÕm düzeyinin ve kararlarÕ etkileme gücünün
artÕrÕlmasÕyla mümkün olaca÷ÕnÕ, %39’u yerel yönetimlerin yetkilerinin
artÕrÕlmasÕnÕn demokrasiyi olumlu yönde etkileyece÷ini, %12’si de yerel
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yönetimlerin yetkilerinin artÕrÕlmasÕnÕn yerel seçkinlerin kendi kontrol
alanlarÕnÕ geniúletece÷i yönünde görüú belirtmiúlerdir (Ek Tablo 3). Yerel
aktör gruplarÕ içindeki da÷ÕlÕma bakÕldÕ÷Õnda, mülki idare amirlerinin büyük
ço÷unlu÷unun demokrasiyi halkÕn yönetime katÕlÕmÕ ile iliúkilendirdikleri
görülmektedir. øl genel meclisi ve büyükúehir belediye meclisi üyeleri de aynÕ
görüúü paylaúÕrken, belediye meclisi üyelerinin yerel yönetim ile demokrasi
iliúkisini, yerel yönetimlerin yetkilerinin artÕrÕlmasÕ üzerinden kurdu÷u
görülmektedir. Yerel yönetimlerin en önemli sorunlarÕ arasÕnda “yetki azlÕ÷Õ”
sorununu en fazla dile getiren grup olmalarÕ nedeniyle bu konuya iliúkin
bulgular ile Tablo 6’daki bulgular arasÕnda paralellik oldu÷u ortaya
çÕkmaktadÕr. Belediye meclisi üyelerinin daha fazla yetki istemelerinin ve
yetki ile demokrasi arasÕnda pozitif bir iliúki kurmalarÕnÕn nedeni, ilçe
belediye kararlarÕnÕn büyükúehir belediye baúkanÕ onaylamadÕkça geçerli
olmamasÕdÕr. Yerel aktörlerin demokrasiyi halkÕn yönetime katÕlÕm düzeyi ile
anlamlandÕrmalarÕ, yerel yönetimlerde halkÕn yönetime katÕlÕm kanallarÕnÕn
geliútirilmesi ve etkin hale getirilmesi düúüncesini desteklediklerini
göstermekte ve bu yönüyle olumlu bir e÷ilime iúaret etmektedir.
Merkezi Yönetimin Vesayeti
Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili en önemli kÕrÕlma noktalarÕndan biri
merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetimi konusudur.
AraútÕrmaya göre, yerel aktörlerin %49’u merkezi denetimi gerekli görmekte,
ancak denetimin sÕnÕrlÕ bir úekilde olmasÕ gerekti÷ini belirtmekte, %41’i
merkezi yönetimin denetimini yerel hizmetlerin koordinasyonu açÕsÕndan
gerekli görmekte, %8’i gerekli olsa da özerkli÷e aykÕrÕ oldu÷unu düúünmekte,
%2’lik bir kesim de merkezi yönetimin denetimini gereksiz bulmaktadÕr.
Denetimin gerekli olmakla birlikte, sÕnÕrlÕ bir úekilde olmasÕnÕ a÷ÕrlÕklÕ bir
úekilde savunan kesim, büyükúehir ve belediye meclis üyeleridir. øl genel
meclisi bu konuda ikiye bölünmüú durumdadÕr. Yerel hizmetlerin
koordinasyonu açÕsÕndan merkezi yönetimin denetimini gerekli görenlerle,
sÕnÕrlÕ olmasÕnÕ savunanlar eúit orandadÕr. Buna karúÕlÕk, mülki idare
amirlerinin büyük ço÷unlu÷u, yerel hizmetlerin koordinasyonu açÕsÕndan
merkezi yönetimin denetimini gerekli görmektedir. Yerel aktörlerin kurumsal
konumlarÕna göre beklenen sonuçlar ortaya çÕkmÕútÕr. Ancak, yerel aktörlerin
tamamÕna yakÕnÕ idari vesayetin bir úekilde olmasÕ gerekti÷ini savunmakta,
denetimsiz bir yerel yönetim düúünmemektedir. Yerel aktörlerin böyle
düúünmesinde, Türkiye’deki güçlü merkeziyetçi yapÕ, yerel yönetimlere
duyulan güvensizlik ve yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin yetersizli÷i gibi
birçok faktörün etkili oldu÷u sanÕlmaktadÕr (Ek Tablo 4).
Yerel Yönetimlerin Genel Yetkili OlmasÕ
Yeni düzenlemeler sonucunda yerel yönetimler hizmet sunmada genel
yetkili, merkezi yönetim de özel yetkili kÕlÕnmÕútÕr. Bu de÷iúiklik, yerel
yönetimler reformunun en radikal yönünü ve en çok tartÕúÕlan konusunu
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oluúturmakta, üniter devlet yapÕsÕnÕ tehdit etti÷i ve bu nedenle Anayasa’ya
aykÕrÕ oldu÷u gerekçesiyle eleútirilmektedir. AraútÕrmaya katÕlan yerel
aktörlerin %54’ü genel yetki merkezde olmak üzere yerel yönetimlerin
yetkilerinin artÕrÕlmasÕnÕ, %40’Õ yerel yönetimlerin genel yetkili olmasÕnÕ, %5’i
de merkezi yönetimin genel yetkili olmasÕnÕ savunmaktadÕr (Ek Tablo 5). Bu
sonuçlarÕn, merkezi yönetimin vesayeti ile ilgili bulgularla da uyum içinde
oldu÷u ve birbirini destekledi÷i görülmektedir. Genel olarak tüm yerel
gruplarda ço÷unluk, yerel yönetimlerin yetkilerinin artÕrÕlmasÕnÕ, ancak genel
yetkinin yine merkezde kalmasÕ gerekti÷ini belirtmektedir. Yerel aktörlerin
ço÷unun, genel yetkinin merkezde kalmasÕ yönündeki tercihlerine
dayanarak, reformun görev ve hizmet yönünden yerel yönetimleri genel
yetkili konumuna getiren anlayÕúÕna karúÕ olduklarÕnÕ söyleyebiliriz.
Yerel Düzeyde En Etkili Grup
Yerel yönetim reformunun yerel düzeydeki dengeleri nasÕl
úekillendirdi÷ini ve yerel karar mekanizmalarÕnÕn hangi güçler arasÕnda
paylaúÕldÕ÷ÕnÕ tespit etmek amacÕyla yerel aktörlere, yerel karar alma
sürecinde en etkili oldu÷unu düúündükleri grup hakkÕnda görüúleri
sorulmuútur. Yerel aktörlerin %64’ü yerel seçilmiúlerin, %11’i halkÕn, %10’u
kent yatÕrÕmcÕlarÕnÕn ve sermaye gruplarÕnÕn, %8’i mülki idare amirlerinin,
%7’si de “di÷er” úÕkkÕ ile kategorize edilen farklÕ gruplarÕn yerel karar alma
sürecinde etkili oldu÷unu belirtmektedir (Ek Tablo 6). Türkiye’de
belediyelerde çok güçlü bir baúkan modeli bulunmaktadÕr. Genellikle
bürokratlarÕn geliúmesini sa÷layacak bir kariyer çizgisi oluúmadÕ÷Õndan,
belediyelerde kapasitesi yüksek bir belediye bürokrasisi bulunmamaktadÕr.
Güçleri sÕnÕrlÕ olan belediye meclislerinde, kent halkÕnÕn tüm kesimlerinin
temsilinden çok, belediye kararlarÕndan etkilenen küçük giriúimciler egemen
olmaktadÕr. Böyle bir yönetim mekanizmasÕ içinde belediye baúkanlarÕ, her
úeye karar veren tek kiúi haline gelmektedir. Kentin imar planlarÕnÕn ve
kentsel tasarÕm projelerinin yapÕlmasÕnda úehir plancÕlarÕ ve mimarlar gibi
teknik kadrolar görev almakta ve hazÕrlanan bu planlar belediye
meclislerinde onaylanmaktadÕr. Ancak, pratikte belediye baúkanÕnÕn bu
kararlar üzerindeki etkisi oldukça yüksek olmaktadÕr. PlanlamacÕlar
yönlendirilmekte, planlar üzerindeki de÷iúiklik talepleri bu planlarÕ teknik
bilginin kontrolünden çÕkararak siyasetle bütünleúmiú bir çÕkar çatÕúmasÕ
haline getirmektedir. Bu kararlar, sadece kentin yapÕlaúma düzenini
etkilemekte kalmayÕp büyük kentsel rantlarÕn da÷ÕtÕmÕnÕ da belirlemektedir
(Tekeli, 2008:8). Yerel yönetimlerin “karar alma-yürütme-teknokrasi” olmak
üzere üç ayaklÕ yapÕ üzerinde kurulmasÕ gerekti÷i düúünülürse, teknokrasi
aya÷ÕnÕn zayÕflÕ÷Õ güçlü baúkan modelini pekiútirmektedir. Özellikle
büyükúehir modeli, plan yapma, onama yetkisi ve mali gücüyle birlikte kent
düzeyinde gerçekleúmiú olan bir yerelleúmenin, yine kent içinde
merkezileúmesi anlamÕna gelmektedir. Ancak, bu merkezileúme, seçilmiú
meclisten çok fiilen baúkanÕn úahsÕnda gerçekleúmektedir. BaúkanÕn, güçlü
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konumundan dolayÕ, planlama ve yatÕrÕm kararlarÕyla do÷rudan ilgili gruplarla
olan iliúkisi önem kazanmaktadÕr (Erder ve øncio÷lu, 2008:48-50). Belediye
meclisleri resmî karar organÕ olsa da mevcut sistem içinde kent yatÕrÕmcÕlarÕ,
karar alma sürecinin görünmeyen aktörleri durumuna gelmektedir.
Yerel Yönetimlerde ùeffaf Yönetim AnlayÕúÕ
Yerel yönetim reformunun en çok tartÕúÕlan ve neoliberal politikalarÕn
en çok öne çÕkardÕ÷Õ kavramlardan biri olan úeffaflÕk konusunda yerel
aktörlerin %42’si, yerel yönetimlerde úeffaflÕlÕ÷Õn sa÷lanmasÕ yönünde
düzenlemeler yapÕldÕ÷ÕnÕ, %26’sÕ bilgi edinme hakkÕ ve kamusal açÕklÕ÷Õn
sa÷lanmasÕ konusunda bazÕ eksikler oldu÷unu, %29’u halka yönelik bir
úeffaflÕk olmadÕ÷ÕnÕ ve úirketlerin ticari sÕr kalkanÕ arkasÕna gizlendi÷ini,
“di÷er” cevabÕnÕ seçen yerel aktörlerin %3’ü ise úeffaflÕ÷Õn uygulanmadÕ÷ÕnÕ
ve denetimin olmadÕ÷Õ yerde úeffaflÕktan bahsedilemeyece÷ini belirtmektedir
(Ek Tablo 7). Kanunlarda, yerel halkÕn bilgi edinme hakkÕnÕ nasÕl kullanaca÷Õ
ve bilginin da÷ÕtÕmÕnda kullanÕlmasÕ gereken araçlarÕn neler oldu÷u
belirtilmemiútir. Belediye encümen kararlarÕnÕn ve kent konseyi görüúlerinin
yerel halka duyurulmasÕna yönelik bir düzenleme yapÕlmamÕútÕr. Tablodaki
verilere bakÕldÕ÷Õnda, yerel aktörlerin %58’inin, yerel yönetim reformunun
úeffaf bir yönetim uygulamasÕ getirmedi÷i ve úeffaflÕkla ilgili düzenlemelerin
yeterli olmadÕ÷Õ yönünde bir görüúe sahip oldu÷u görülmektedir.
Kent Konseyi KararlarÕnÕn Belediye Meclisinde Görüúülmesi
Yerel aktörlere, kent konseyi kararlarÕnÕn belediye meclisinin ilk
toplantÕsÕnda gündeme alÕnarak de÷erlendirilmesi konusundaki görüúleri
sorulmuútur. Yerel aktörlerin %54’ü, kent konseyi görüúlerinin belediye
meclisinin ilk toplantÕsÕnda gündeme alÕnmasÕnÕ yönetime katÕlÕm açÕsÕndan
önemli bir geliúme olarak de÷erlendirmiú; %20’si, sadece gündeme
alÕnmasÕnÕ yeterli görmeyerek belediye meclisi açÕsÕndan bir ba÷layÕcÕlÕ÷Õ
olmasÕ gerekti÷ini; %25’lik bir kesim de kent konseyinin bir fonksiyonunun
olmadÕ÷ÕnÕ, halkÕ temsil etmede yetkili organÕn belediye meclisi oldu÷unu
belirtmiútir (Ek Tablo 8). Kent konseyi kararlarÕnÕn belediyeler açÕsÕndan bir
ba÷layÕcÕlÕ÷ÕnÕn olmamasÕ ve belediye meclisinin görevleri arasÕnda kent
konseyi kararlarÕnÕn de÷erlendirilmesine iliúkin bir hüküm yer almamasÕ
nedeniyle yerel aktörlerin ço÷u (%54), demokrasi adÕna bir formalitenin
yerine getirilmesi yönünden, kent konseyi kararlarÕnÕn belediye meclisinde
görüúülmesini önemli bir geliúme olarak de÷erlendirmiúlerdir. AslÕnda, yerel
aktörlerin sadece %20’si, kent konseyi ile belediye meclisi arasÕndaki iliúkinin
hukuki bir temele oturtulmasÕ gerekti÷ine iúaret etmektedir. Yerel aktörler,
karar alma sürecindeki yetkilerini paylaúma konusunda istekli
görünmemektedir.

15

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı:3

Yerel Ölçekte Kim Etkili OlmalÕ?
Yerel aktörlerin yerelleúme konusundaki e÷ilimlerini saptayabilmek
amacÕyla valilik ve büyükúehir belediye baúkanlÕ÷Õ görevlerinden hangisinin
daha etkili ve yetkili olmasÕnÕ tercih ettikleri sorulmuútur. Yerel aktörlerin
%47’si “her ikisi de” cevabÕnÕ vererek etki ve yetki konusunda, iki görev
arasÕnda bir dengeden yana oldu÷unu belirtmiútir. %39’luk bir kesim
büyükúehir belediye baúkanÕnÕn, %13’lük bir kesim de valinin etkili ve yetkili
olmasÕnÕ tercih etti÷ini belirtmiútir (Ek Tablo 9). “TarafsÕz devlet görevlisi” vali
ile “halka dayanan ve yerel talepleri dikkate alan” büyükúehir belediye
baúkanÕnÕ birlikte ele alan ve bir di÷erini dÕúlamayan bu anlayÕú, salt
yerelleúmeci bir tutumu yansÕtmamaktadÕr. Yerel aktörlerin bu yaklaúÕmÕ,
“genel yetki merkezde kalmak koúuluyla yerel yönetimlerin yetkilerinin
artÕrÕlmasÕ” yönündeki tercihlerini (Ek Tablo 5) bir kez daha ortaya
koyduklarÕnÕ göstermektedir.
øl Genel Meclisi KararlarÕnda Vali OnayÕnÕn KaldÕrÕlmasÕ
Yeni düzenlemede, il genel meclisi kararlarÕnÕn, valinin onayÕndan
geçirilmesi zorunlulu÷u kaldÕrÕlmÕútÕr. Yerel aktörlerin %45’i önemli kararlarÕn
valinin onayÕndan geçirilmesi gerekti÷ini, %13’ü tüm kararlarÕn valinin
onayÕndan geçirilmesi gerekti÷ini, %41’i ise hiçbir kararÕn valinin onayÕndan
geçirilmesine gerek olmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir (Ek Tablo 10). Valinin il genel
meclisi üzerindeki etkisini azaltan bu düzenlemeye yerel aktörlerin ço÷u
karúÕ çÕkmaktadÕr. Bu sonuçlara dayanarak, yerel aktörlerin her durumda bir
idari vesayet arayÕúÕ içinde oldu÷unu ve merkezi yönetimin onay makamÕ
olma gücüne inandÕklarÕnÕ söylemek mümkündür.
Yerel Kamu Hizmetlerinin Özel Sektöre Devredilmesi
Yerel yönetim reformunun en can alÕcÕ noktalarÕndan biri, yerel
yönetimlerce üretilen kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde özel sektöre
gördürme ve fiyatlandÕrma gibi mekanizmalara a÷ÕrlÕk verilmesidir. Yerel
aktörlerin %48’i yerel kamu hizmetlerinin bir kÕsmÕnÕn özel sektöre
devredilmesinde bir sakÕnca olmadÕ÷ÕnÕ, ancak özel sektöre devredilecek
hizmetlerde bir sÕnÕrlama ve ayrÕm olmasÕ gerekti÷ini, %37’si yerel kamu
hizmetlerinin yerel yönetimler tarafÕndan sunulmasÕ gerekti÷ini ve kamu
hizmetlerinin özelleútirilmesinin kamu hizmeti ve kamu yararÕ anlayÕúÕna
uygun olmadÕ÷ÕnÕ, %15’i de yerel kamu hizmetlerinin tamamen özel sektöre
devredilmesinden yana oldu÷unu, kamu hizmetlerinin özel sektör tarafÕndan
görülmesinin hizmette verimlili÷i ve kaliteyi artÕrdÕ÷ÕnÕ belirtmektedir (Ek
Tablo 11). Bu sonuçlar çerçevesinde, yerel kamu hizmetlerinin yerel
yönetimler eliyle yerine getirilmesi gerekti÷ini ve kamu hizmetlerinin özel
sektöre devrinin kamu yararÕ anlayÕúÕna uygun olmadÕ÷ÕnÕ savunanlarla,
yerel kamu hizmetlerinin bir kÕsmÕnÕn özelleútirilmesini ve özelleútirilecek
hizmetlerde bir sÕnÕrlama ve ayrÕm olmasÕ gerekti÷ini savunanlarÕ bir arada
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de÷erlendirdi÷imizde, yerel aktörlerin ço÷unun, kamu hizmetlerinde sÕnÕrlÕ ve
kontrollü bir özelleútirmeden yana oldu÷u görülmektedir.
Kamu hizmetlerini taúeron úirketlere gördüren yerel yönetimlerin temel
ve bilinen gerekçesi, iú gücü maliyetlerini azaltmaktÕr. Belediyeler, iúgücü
maliyetlerinin yüksekli÷ini ve özel sektörün aynÕ iúi kamu sektöründen daha
düúük maliyette ve daha yüksek kalitede üretti÷ini gerekçe göstererek
taúeron uygulamasÕnÕ bir zorunluluk olarak sunmaktadÕr. Örne÷in,
büyükúehir belediyeleri ile metropol ilçe ve il belediyelerinde çöp hizmetlerini
taúeronlaútÕrmayan belediye bulmak giderek olanaksÕzlaúmaktadÕr. Bu
durum, piyasada çok sayÕda çöp úirketinin oluútu÷unu ve bunlarÕn giderek
güçlendi÷ini göstermektedir. Yerel kamu hizmetlerinin piyasaya açÕlmasÕ,
kamu
kaynaklarÕyla
bir
piyasanÕn
oluúturulmasÕ
anlamÕna
gelmektedir.Türkiye’de özelleútirme konusunda toplum genelinde bir
konsensüs oluúturuldu÷u görülmekte ve bu anlayÕú özelleútirme kararlarÕnÕ
siyasi sürecin dÕúÕndaymÕú gibi göstermektedir. Ancak, yerel hizmetlerin
piyasaya açÕlmasÕ aynÕ zamanda küresel úirketlere açÕlmasÕnÕ da
beraberinde getirmektedir. Küresel úirketler, yerel úirketler kanalÕyla Türkiye
piyasasÕna girmektedir. Bugün gelinen noktada yerel yönetimlerin
özelleútirmeyi mutlak biçimde reddetmeleri söz konusu olmamakla birlikte,
kayÕtsÕz úartsÕz bir úekilde kabul etmelerini engelleyecek formüller
geliútirilmelidir. Öncelikle hizmetin gereklili÷i ve kamusal boyutu, hizmet
sunumunun nereye kadar yerel yönetimlerin sorumlulu÷u altÕnda oldu÷u ve
baúka bir kurumun nereye kadar sorumluluk üstelenebilece÷i konularÕ
üzerinde sÕnÕrlar çok iyi belirlenmeli ve toplumsal fayda unsuru esas
alÕnmalÕdÕr. Baúta su olmak üzere do÷al kaynaklar ve temel insani ihtiyaçlara
konu olabilecek hizmetler kamu kontrolünden çÕkarÕlmamalÕdÕr. AraútÕrmaya
katÕlan yerel aktörlerin de özel sektöre devredilecek hizmetlerde bir sÕnÕrlama
ve ayrÕm olmasÕ gerekti÷i fikrini benimsemiú olmalarÕ, kamu yararÕ ve kamu
hizmeti anlayÕúÕnÕn korunmasÕ açÕsÕndan önemli bir adÕm olsa da yeterli
de÷ildir. Yerel aktörlerin düúüncelerinden farklÕ olarak yerel yönetim
prati÷inde özelleútirmenin yo÷unlaúmasÕ, yerel yönetim reformunun
neoliberal politikalarÕn hedeflerine ulaúmasÕnÕ sa÷layan önemli araçlardan
biri oldu÷unu göstermektedir.
Sonuç
Bu çalÕúmada, yerel yönetimlerin karar organÕ ve kurumsal temsil
kanalÕ olan yerel meclis üyelerinin ve merkezi yönetimin yereldeki temsilcisi
olan mülki idare amirlerinin, 2004 ve 2005 yÕllarÕnda gerçekleútirilen yerel
yönetim reformu hakkÕndaki görüúleri survey incelemesi yoluyla
belirlenmiútir. Bu araútÕrma sonucunda, sanÕlanÕn aksine, günümüzde yerel
aktörlerin merkeziyetçi e÷ilimlerinin hâlâ güçlü oldu÷u görülmüútür. Yerel
aktörler, sÕnÕrlÕ bir úekilde de olsa yerel yönetimler üzerinde merkezin
vesayetinden yana olduklarÕnÕ belirtmiúler, ayrÕca, yerel yönetim reformunda
öngörülen biçimde yerel yönetimlerin genel yetkili kÕlÕnmasÕnÕ de÷il, genel

17

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı:3

yetki merkezde olmak kaydÕyla yerel yönetimlerin yetkilerinin artÕrÕlmasÕnÕn
daha do÷ru oldu÷unu kabul etmiúlerdir.
Yerel yönetim reformunun en çok tartÕúÕlan düzenlemelerinden biri
olan ve katÕlÕmcÕ demokrasiyi güçlendirdi÷i ileri sürülen kent konseyleri,
katÕlÕmcÕ gruplarÕn oy hakkÕnÕn olmamasÕ ve halkÕn do÷rudan katÕlÕmÕnÕ
sa÷lamamasÕ nedeniyle yerel aktörler tarafÕndan iúlevsiz yapÕlar olarak
de÷erlendirilmiútir. KatÕlÕmcÕlÕ÷Õn anlamlÕ olmasÕ için, halkÕn yönetimin
kararlarÕ üzerinde etkili olmasÕ, yönetimi denetlemesi ve úeffaflÕ÷Õn
sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Yerel aktörlerin, úeffaflÕkla ilgili düzenlemeler
konusunda da yerel yönetim reformunu yetersiz bulduklarÕ görülmüútür. Yeni
düzenlemeler katÕlÕmcÕlÕktan çok, kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesine,
halkÕn ekonomik ve sosyal haklarÕnÕn gerilemesine ve yerel yönetimlerin
merkezi yönetimin denetiminden koparÕlmasÕna zemin hazÕrlamÕútÕr. Yerel
aktörler, il genel meclisi kararlarÕnÕn valinin onayÕndan geçirilmesi
zorunlulu÷unun kaldÕrÕlmasÕ konusunda ise önemli kararlarÕn valinin
onayÕndan geçirilmesi gerekti÷ini belirtmiútir. Yerel aktörlerin bu
yaklaúÕmÕnÕn, genel yetki merkezde olmak koúuluyla yerel yönetimlerin
yetkilerinin artÕrÕlmasÕ anlayÕúÕna dayandÕ÷Õ düúünülmektedir. Yerel
aktörlerin, merkezi otoriteyi son aúamada onay mekanizmasÕ olarak görmek
istemeleri bu savÕmÕzÕ güçlendirmektedir.
Yerel aktörlerle ilgili bir di÷er ilginç sonuç, kamu hizmetlerinin
özelleútirilmesine iliúkin görüúlerinde ortaya çÕkmÕútÕr. Yerel aktörlerin ço÷u,
yerel kamu hizmetlerinin bir kÕsmÕnÕn özel sektöre devredilmesi, özel sektöre
devredilecek hizmetlerde de bir sÕnÕrlama ve ayrÕm olmasÕ gerekti÷ini
belirtirken, bir kÕsmÕ da yerel hizmetlerin yerel yönetimler eliyle yürütülmesi
gerekti÷ini belirtmiú ve kamu yararÕ anlayÕúÕnÕ ön plana almÕútÕr. Yerel
aktörlerin sadece %15’lik bir kesimi, tam özelleútirmeden yana oldu÷unu
belirtmiútir. Yerel aktörlerin bu yaklaúÕmÕ, kamu hizmetlerinin tümünün özel
sektöre devredilmesine hukuki zemin hazÕrlayan ve özelleútirmeyi adeta
zorunlu hale getiren yerel yönetim reformu ile uyumlu bir görüntü
yansÕtmamaktadÕr. Bu sonuç, do÷alarÕ gere÷i kamu yararÕ kavramÕna
körleúebilen yerel meclislerin, sermaye kesimi ile kamu yararÕ arasÕndaki
dengeyi sa÷lama çabalarÕ olarak de÷erlendirilebilece÷i gibi, resmi karar
organÕ olarak güçlerini yitirmeleri nedeniyle, kentsel rantlarÕn paylaúÕmÕ
süreçlerinden dÕúlanmanÕn yarattÕ÷Õ gerilimin bir tezahürü olarak da
yorumlanabilir.
Sosyal bilimlerde sonuç bölümünün, çarelerden çok sorunlar ortaya
koydu÷u ilkesinden hareketle, yerel yönetim reformunun yerel aktörlerin
gözünden de÷erlendirmesi yapÕlÕrken, uygulamada ortaya çÕkan eksik
taraflarÕnÕn belirtilmesinde fayda görülmektedir. Tespitimiz odur ki; yerel
yönetim reformu, yerel yönetimlerin mali kaynak yetersizli÷i, denetim
sisteminin yetersizli÷i, güçsüz meclis yapÕsÕ ve büyükúehir belediyelerinin
ilçe belediyeleri üzerindeki vesayeti gibi geleneksel sorun alanlarÕna
dokunmaksÕzÕn, tamamen dÕúsal dinamiklerin etkisiyle küreselleúmenin
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gereklerine ve beklentilerine uygun bir úekilde hazÕrlanmÕútÕr. Yerel yönetim
reformunun, uygulayÕcÕlarÕ konumunda olan yerel aktörler tarafÕndan bile pek
çok yönüyle eleútirilmesi, bunu açÕk bir úekilde göstermektedir. Yerel
yönetimler reformu, ekonomik geliúme, toplumsal refah, demokratik katÕlÕm
gibi de÷erlerin artmasÕnÕ sa÷layaca÷Õ yönündeki beklentilerin aksine, devletin
ekonomik ve sosyal geliúmeyi destekleme kapasitesini ortadan kaldÕran bir
niteli÷e sahiptir. Yerel yönetimleri merkezi yönetimin vesayetinden koparan
yerelleúme anlayÕúÕnÕn, yerel halkÕ sermaye kesimine teslim etmek suretiyle,
yerel demokrasiyi geriletece÷i açÕkça görülmektedir.
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