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S U N U Ş 

Kişiler tek başlarına yaşayamayacaklarını anıayarak 

toplu halde yaşamaya başlamışlar, köyleri, kasabaları, şe

hirleri oluşturmuşlardır. Bu toplu yaşam içerisinde gerek

sinmelerini karş:ı,:layabilmek, yaşamlarını düzenli bir biçim

de sürdürmek için çeşitli örgütler oluşturmuşlardır. Bu ör

gütler, hizmet amacıyla kurulmuş yardım dernekleri şeklin

deki örgütler; Bedel karşılığında mal ve hizmet sağlayan 

ekonomik örgütler; polis, itfaiye gibi koruyucu örgütler; 

Kamu düzenini sürdüren ve buna ilişkin ihtiyaçları karşıla

yan il özel idareleri, belediye, mahkeme gibi örgütler; 

Klüp, meslek birlikleri gibi sosyal dayanışma ile ilgili 

örgütler vb.dir. 

Örgütler kurulup, oluşturulduktan sonra bu örgütü ha

rekete geçirecek bir güce ihtiyaç vardır ki bu güç de yöne

timdir. Örgütün kurulması ve kurulan örgütün harekete geçi

rilmesi ile ilgili olarak yıllardır çalışmalar yapılmış, 

örgütün en iyi şekilde nasıl kurulacağı ve yönetileceği ko

nusunda bir çok kurarnlar geliştirilmiş, kurallar, teoriler 
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oluşturulmuştur. 

Belediyeler belirtildigi gibi köy, kasaba ve şehirle

ri oluşturan bireylerin bu toplu yaşamı düzenli bir biçimde 

sürdürmek ve ortak gereksinmelerini karşılamak amacıyla ku

rulmuş örgütlerdir. Belediyeler kişiler, topluluklar ve dev

let yönetimi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bu 

yerleşim alanlarının yiyecek, sağlık, yol, barınma gibi ki

şinin yaşarnının temelini oluşturan tüm gereksinmelerini be

lediyeler karşılar. Devlet bu tür gereksinmeleri yörelere 

göre tek tek belirley.ip, gerekli önlemleri alamayacağı için 

bu görevi belediyelere vermiştir. Yaşamımızın her aşamasında 

. işlerimizi belediyeler kanalı ile yaparız. Yediğimiz yiye

ceklerin sağlanması, kontrolü belediyelerce yapılır,. suyumuz 

belediyeler tarafından karşılanır,. yollarırnız belediyelerin 

çalışmaları sonucunda vardır, arsa alıp, üzerine ev yapaca

ğırnızda belediyenin koyduğu kurallara uymak zorundayız, ya

şadığımız yerlerin temizliği belediyelerin görevidir ve öl

düğürnüzde belediye doktorunun kontrolü ve izniyle görnülürüz. 

Çalışmamızda, yaşarnırnızda böylesine yer tutan beledi

yeler konu olarak alınmıştır. Genel olarak belediyelerin yö

netim ve örgüt yapıları, belediye kanunu ve uygulama arasın

daki karşılaştırma, bunların teorileri ile karşılaştırmaları 

ve Kütahya Belediyesindeki uygulama çalışrnarnızın temelini 

oluşturmaktadır. 

Belediyeleri çalışmamıza konu olarak almamızın nedeni 

yaşamırnızda önemli yer alan bu örgütü tanımak, olumlu ve o

lumsuz yönlerini belirlemek, olan ve olması gerekeni belir

leyerek yeni bir öneri modeli geliştirmektir. 
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Çalışmamızın birinci bölümünde, genel olarak beledi

yelerin tanımı, varolma nedenleri., kuruluşu ve yasal daya

nagı, Türkiye'nin yönet~el yapısı içindeki yeri ve TürkiyeL 

deki ve dünyadaki gelişimi ile belediye işletmeciliği ele 

alınarak çalışmamızın temelini oluşturan örgüt kavramı, or

ganizasyon teorileri üzerinde durulmuş ve örgüt olarak be

lediye işlenmiştir. 

İkinci bölümde, belediyede biçimsel örgüt yapısına de

ğinilerek, bu başlık altında belediyelerin görev ve yetki

leri, belediyelerin organları, örgüt olarak belediyelerin 

yerine getirdikleri faaliyetler, belediye birlikleri ve be

lediyede yetki göçerme konuları ele alınmıştır. 

Üçüncü bölüm, belediye örgüt ve yönetiminde iletişimin 

yerini ve belediyede ·bi.çimsel olmayan örgüt yapısını içer

mektedir. Bu bölüm içerisinde de genel olarak, iletişim kav

ramı, özellikleri, belediyede örgütsel ve yönetsel iletişim 

ve sistem olarak belediye ele alınmıştır. 

Dördüncü bölüm, belediyelerin yönetim yapısını içer

mekte olup, burada genel olarak, yönetim kavramı, fonksiyon

ları ve bu fonksiyonların belediyede uygulanış şekilleri in

celenmiştir. 

Beşinci bölümde, belediyelerin işgören politikası ele 

alınıp, işgören politikaları ve bu politikaların belediye

lerdeki uygulanmaları işlenmiştir. 

Altıncı bölüm, Kütahya Belediyesinde yönetici ve yö

netlie±Uere uygulanan anket sonuçlarını, değerleme ve anali

zini içermektedir. 
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Yedinci ve son bölüm model önerisidir. Örgüt ve yöne

tim kavramlarının beledi.ye uygulamaları ve kanun ile uygu

lama arasındaki karşılaştırmalar, anket sonuçları gözönüne 

alınarak, bir model önerisi oluşturmaya çalışılmıştır. 
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1. TÜPKİYE 'NtN YÖNJ~TSBL YAPISI VE BELEDİYELER 

Belediyelerin Tlirkiye'nin yönetsel yapısı içindeki 

yerini, varolma nedenlerini ve belediye yönetimini anlaya

bilmek için öncelikle belediyenin ne olduğunu bilmek ge

rekecektir. 

A- BELEDİYELEIÜN TANIMI 

Belediyeleri dtizenleyen 3.4.1930 tarih ve 1580 sayı

lı Belediye Kanunun birinci maddesine göre "Belediye, bel

denin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyetteki mlişterek 

ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tasfiye ile mlikellef 

htikmi bir şahsiyettir" (1). 

Anayasada belediyenin ayrı bir tanımı yapılmamış, 

116 ıncı maddede diğer yerel yönetimlerle ortak tanımı 

"mahalli idareler, il, belediye ve köy halkının mlişterek 

mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları 

(l) 1580 Sayılı Belediye Kanunu, r·1ad: 1. 
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halk tarafından seçilen kamu ttizel kişilerdir" şeklinde 

yapılmıştır (2). 

Belediyeler kornUn idarelerdir. Birlikte yaşayıştan 

doğan, ortak ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulmuş

lardır. Tüzel kişilikleri vardır (3). Nüfusu ikibini aşan 

yerlerle, nüfuslarına bakılmaksızın il ve ilçe merkezle-

rinde kurulur. Belediyenin kurulması, bir yerdeki ihtiyar 

meclisinin ya da seçmenlerin yarıdan fazlasının isteti ya 

da valinin gerekli görmesi üzerine genel meclisin olumlu 

oyu, danıştayın kararı ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile olur. 

Türkiye'de belediyelerin kurulması İstanbul'da 

Şehrenameti'nin kuruluşu ile başlar. Daha sonra bütün yurt

ta kurulmaları gerçekleşmiş ise de komün idareleri olarak 

belediyelerin kurulması 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı 

Belediye Kanunu ile mümkün olmuştur (5). 

B- BELEDİYELERİN TÜRl\:İYENİN YÖNETSEL YAPISI İÇİNDEKi 

YERİ 

Yönetsel örgütler, Anayasa kurallarına göre yasa 

ile yasanın verdi8i yetkiye dayanılarak kurulur. Yönetsel 

kuruluşların tüzel kişilik kazanmaları da ya yasa ile ya 

da yasanın verdiği yetkiye dayanılarak yönetsel kurallarla 

( 2) 

( 3) 
( 4) 

( 5) 

ARiF BAŞARAN-ASL..L\.N BA:}AEIR, "I11ülki İdare Bölümleri İle 
l'·:lahalli İdarelerimiz III 11

, T~~'IULh~IYELILER BIHLIC1-İ DERGISi, 
S.36 (1974), s.34. 
A.g.k. 
JVlUZAFFER SENCEE., Türkiye' nin Yc5netim Yapısı, Ankara, 
1986, s.299. 
BAŞARAN-Bii.ŞARIR, s.34. 
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olur. Bir kamu kuruluşunun ortaya çıkabilmesi herzaman bir 

yasal dayanagı gerektirir (6). 

Ülkemizde bulunan yönetsel kuruluşlara geçmeden önce 

devlet yönetiminde, topluma kamu hizmetlerini götüren ku

ruluşların yönetim ve örgütlenmesinde geçerli olan iki eği
limden sözetmek yerinde olacaktır. Bu eğilim merkezden ve 

yerinden yönetim biçiminde kendini göstermektedir (7). 

Kamu yetkileri, bir elde toplanmışsa, bu halde mer-

kezden yönetimden söz edilir. Bu şekilde yönetim örgütü, 

aralarında basamaklar sırası bulunan memurlardan ve yöneti-

cilerden ibaret bir yapı görünUmUndedir. Merkezi otorite ba-

samaksal kademeler dışında, taşrada bazı yerel yönetim kade

meleri örgütlendirir ve yetkilerinden bazılarını devrederse, 

bu halde yerinden yönetimden söz edilir (8). 

Eğer örgütte bulunan yönetim kademelerinin yetkileri 

sadece basamaksal olarak bağlı oldukları merkezin buyruk-

larını ve yönergelerini yürütmekten ibaret değilde karar 

vermek ve harekete geçirmek yetkileri de varsa, bu durumda 

merkezi otoritenin yetkileri taşraya ve basamaksal kademe-

lere doğru daralmış olur ve bu durumda yetki genişliğind·en 
sözedilir (9). 

( 6) 

(7) 

(8) 

( 9) 

ŞEREF GÖZÜBÜYijK, Yönetim Hukuku, Ankara Üni versitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları (A.Ü.S.B.F.), 1983, s.51. 
İSI,IET TAYŞİ, "Devlet Yönetim Sistemi :f.,_ç_erisinde 
Belediyelerin Yeri", İLLBH VE BBLJi:DİYEH DERG İSİ, TU.rk 
Belediyecilik Derneği Yayınları, S.387-395 (1978), s.l72. 
HALİS GERDANERİ, İl Genel Yönetimi ve İçişleri Bakanlığı 
Merkez Örgütünde Yetki Devri, T.C. İçişleri Bakanlığı İÇ-DUZEN Ya.No.l, 1972, s.39. 
A.g.k. 

4 



Bu iki egilimin özelliklerinden yarar ve sakıncala-

rından sözetmek yerinde olacaktır. 

a) Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim 

Herkezden yönetim, yönetsel hizmetlerin merkezde 

toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin basamaksal 

sırası içinde yer alan örgtitlerce ytirtitlilmesidir (10). 

Herkezden yönetim katı biçimde uygulandığında, büttin karar

ların list yöneticiler tarafından alınması ve alt kadernede 

bulunanların herşeyi listlerine danışarak yUrtitmeleri gere

kir (ll). Bu tUr merkezcilik, hiçbir tilkede uygularımamak-

tadır. IVlerkezden yönetim, yerinden yönetim ilkesi ile bir-

likte uygulanmaktadır (12). 

I'lerkezden yönetim ilkesinin özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir (13). 

ı. Hizmetler bir merkezde toplanmıştır. Kararalma 

ve alınan kararları uygulama yetkisi merkezdedir. 

ll. rlierkez yönetj_min üstlendiği hizmetler' merkeze 

ilişkin görevliler tarafından ytirUtlilUr. 

ııı. Hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli gelir 

ve giderler de merkezileştirilmiştir. 

(lO) 
(ll) 

(12) 
( 13) 

GÖZÜBÜYÜK, s.30 
NUIÜ TORTOP, l'~ahalli İdareler, 'Tlirkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi TTODAIE) Ya. l'Io.218, Ankara, 1986, s.5. 
GÖZÜBÜYÜK, s.)O. 
A.g.k. 
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Nerkezden yönetim ilkesinin yararları aşa&;ıdaki şe

kilde sıralanabilir (14): 

ı. Devlet birliği, milletin dayanışmasını pekiştirir. 

Siyasi kuvvet merkeziyet sayesinde genişler ve kuvvetlenir. 

ıı. Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi 

için gerekli uzmanlık ve parasal olanaklar, merkezden yöne-

tim ile kolay sa[:lanmaktcı.dır ( 15). Çünkü her özerk yönetim-

de yeterli uzman bulunması mümkün 'değild.ir. 

ııı. lVIerkezden yönetirnde yönetimin tarafsızlı€_5;ı daha 

fazla sağlanabilir. Küçük bölgelerde memurların, belirli 

kj_şilerin etkisi altında kalmaları her zaman mUmklindür. 

ıv. Hizmetlerin maliyetleri azalmaktadır (16). Böyle

ce halkın vergi yükü de hafiflemiş olur (17). 

v. Merkezden yönetirnde devrim hareketlerinin gerçek-

leşmesi ve kökleşmesi daha kolay sağlanır. 

Merkezden yönetimin bu yararları yanında sakıncaları 

da vardır. Nerkezden yönetimin sakıncaları da şu şekilde 

sıralanabilir (18): 

ı. I•Ierkezden yönetim, bürokrasiyi arttırır. 

ıı. ltıerkez örgütti uzaktaki biryerin durunıuııı. ve ihti-

yaçlarını uzaktan doğru olarak belirleyemeyeceğinden, alı-

nan kararlar yerinde olmayabilir. 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

(18) 

GERDAN.ERİ, s.40. 
GÖZÜBÜYÜK, s. 31. 
A.g.k. 
VAl\:UR VERfJ.A:N, Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversite~:; i 
İktisadi ve Ticari Ilimler Akademisi (İ.Ü.İ.T.İ.A.) 
Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı, Ya.No.220, B.4, 
İstanbul, 1971, s.70. 
A.g.k., s.71. 



ııı. l'Ierkezi;yet demokrasi esaslarına uygun değildir 

(19). Halkın yönetime katılmasının sınırları daralır (20). 

ıv. Merkezden yönetim memlekette, fazla memur kulla-

nılmasına sebep olur, bu da bütçenin yükünü arttırır. 

l'Ierkezi yönetime ilişkin açıklamaları bitirmeden 

önce yetki genişliği ilkesinden de söz etmek yararlı ola

caktır. 

Yetki genişliği ilkesi, merkezden yönetimin yumuşa

tılmış şeklidir (21). Yetki genişliğinde ana amaç merkez-

den yönetimin sakıncalarını ortadan kaldırmak ve merkezden 

yönetim sisteminin işleyişinde mümkün olduğunca sürat ve 

kolaylık sağlamaktır. Merkezden karar almak ve uygulamak 

gibi kamu kudretinden doğan yetkilerin, bir bölge veya 

hizmetin başında bulunan mernura tanınması, yetki genişli-

ği olarak ifade edilmektedir (22). 

Yetki genişliği iki yöntemle gerçekleştirilebilir. 

Birincisinde, alt kademedeki organıara doğrudan doğruya 

kanunla yetki verilmiştir. İkincisinde, yetkili bakan 

veya diğer yöneticiler kendi kararları veya emirleri ile, 

diğer kadernelere yetki devreder (23). 

Anayasa, illerin yönetiminin yetki genişliği ilke-

sine dayanacağını belirtmiştir. Böylece, il yöneticilerine 

(19) GBRDill~ERİ, s.41. 
(20) GÖZÜBÜYÜK, s.31. 
(21) A.g.k. s.33. 
(22) GERDANERİ, s.43. 
(23) TORTOP, ·s.8. 
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çeşitli hizmet alanlarında kısıtlı da olsa, merkeze danış

madan, kendili~inden hareket edebilme olana~ı yasalarla 

tanınmıştır (24). 

Jvlerkezden yönetim ve yetki genişli~ti ilkesinden son-

ra yerinden yönetimin özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 

Devlet, btittin kamu hizmetlerini yönetmek için yetki

li bir kudrete sahip olmakla birlikte, tilke ve vatandaş ya-

rarı açısından, bazı hizmetlerin özerk bazı kuruluşlar ta-

rafından yerine eetirilmesine izin vermektedir. Bazı biz-

metler ttim tilkeyi değil, bir bölgeyi veya bir kısım vatan

daş gruplarını ilgilendirir. Devlet bu hizmetlere ilgisiz 

kalmasa da doğrudan kendisinin yönetmesi gerektiği anlamına 

da gelmez. Devlet kendi denetimj_ altında, bir kısım hiz-

metleri başka kuruluşlara yaptırabilir. Bu kuruluş otonom, 

muhtar (özerk) bir kuruluş olabilir. Ayrı bir bütçesi, 

ttizel kişiliği ve malları bulurıabilir. Bu kuruluşlar"yerin-

den yönetim kuruluşların olarak adlandırılmaktadırlar (25). 

Yerinden yönetim 11 yer 11 ve "hizmet" esaslarına göre 

iki tiptir ( 26). Yer yönU.nden olanlara 11 yerel yönetim 

kuruluşları" denir. Ülkemizde il özel yönetimi, belediyeler 

ve köyler yerel yönetim kuruluşlarıdır. Hizmet yönünden 

olanlara "hizmetse! yönetim kuruluşları" denir. Hizmetin 

niteliği ele alınarak, bazı hizmetler yerinden yönetim 

kuruluşu olarak örgütlenmiş, genel yönetim dışında tutul-

muştur (27). Örnek olarak tiniversiteler, ticaret ve sanayi 

( 2 4 ) GÖZÜBÜYÜK , s . 3 3 • 
(25) TORTOP, s.lO. 
(26) GERDANBRİ, s.42. 
(27) GÖZÜBÜYÜK, s.32. 

8 



odaları, İktisadi Devlet TeşekkUlleri gösterilebilir (28). 

Yerinden yönetimin özellikleri şu çekilde sıralana-

bilir (29). 

ı. Yerinden yönetim kuruluşlarının en önemli özelli-

~i özerkliklerinin olmasıdır. Bu da ttizel kişili2i gerek-

tirmektedir. 

ıı. Kendilerine özgli blitçeleri vardır. Ancak görev-

lerini yUrtitmeleri için kendi gelirleri yeterli olmadıgın-

dan, çoğukez genel yönetimden aldıkları yardımlarla ayakta 

durabilirler. 

ııı. Yerinden yönetim kuruluşları, kendi organları eliy

le görevlerini ylirlitUrler. Örne~in, yerel yönetim kuruluş-

larının genel karar organları halk tarafından seçilmektedir. 

ıv. Yerinden yönetim kuruluşları yönetirnde işbirli~i 

sa~tlamak amacıyla genel yönetimin vesayet denetimi al tın-

dadır. 

Yerinden yönetjmin yararları aşağıdaki şekj_lde sıra-

lana bilir: 

ı. Yerinden yönetim kuruluşlarının 0nemli bir bölli-

münü oluşturan yerel yönetim kuru.luşları, demokratik ilke-

lere daha l).ygun düşmektedir. Bu yolla., halkın yerel yöne

tim dUzeyinde yönetime katılması sağlanabilmektedir (30). 

Bu yurttaşlar arasında mUşterek faydalar ve menfaatler bu-

lunduğu hüısini kuvvetlendirir ( 31). 

(28) GERDM~ERİ, s.42. 
(29) GÖZÜBÜYÜK, s.32. 
(30) A.g.k. 
(31) VERSAN, s.81. 
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ıı. l\1erkezden yönetimin do[;urd"Ltğ:u tüm sakıncalar ye-

rinden yönetim ile giderilmektedir. Kırtasiyecilik azalmak-

ta, hizmetler, ihtiyaçları yerinde gören ve duyan yönetici-

ler tarafından yerine getirilmektedir (32). 

Merkezden yönetimin s~kıncaları da şu şekilde sıra-

lanı bilir: 

ı. Yönetirnde bütü.nlUğ·ü bozabilir ( 33) . Çeşitli böl-

geler arasındaki rekabetler, tartışmalar, istifalara yol 

açabilir ve böylece devletin genel düzenini bozabilir (34). 

ıı. Kamu hizmetlerinin eçit olarak dağıtımını engel-

leyebilir (35). 

ııı. Hizmetler yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının 

özellikleri, içlerinde yerel yolsuzlukların ve lcötü gelenek

lerin oluşmasına neden olmaktadır (36). 

b) Bir Yerel Yönetim Kuruluşu Olan Belediyelerin 

Türkiye'nin Yönetsel_Yapısı İçindeki Yeri 

Anayasa, ülkemizdeki yerel yönetimleri il, belediye 

ve köy biriı:r.leri olarak üçe ayırmı[} ve btmları topluırıun 

ortak yerel gereksinmelerj_ni k<,ı,rşılayan ve genel karar 

organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişili2ine 

sahip örgütler olduğunu belj_rtmir}tir (37). Buna göre ülke-

mizde, demokratik yerinden yönetim sistemi içerisinde co~-

rafya ilkesine göre yerinden yönetimi içeren üç temel yerel 

(32) GUZU~JYbK, s.33. 
(33) TAYŞİ, s.l72. 
(34) V~RSAN, s.82. 
(35) T~~YŞİ_,_ ~.172. 
(36) GOZUBUYUK, s.33. 
(37) A.g.k., s.52. lO 



yönetim kuruluşu var demektir. Bunlar il özel yönetimi, 

belediyeler ve köylerdir (38). 

Anayasa yerel yönetim kuruluşlarına, özel bir önem 

vermiş ve bazı düzenlemelere gitmiştir. Anayasanın getir-

diği ilkelerde gözönünde tutularak, yerel yönetim. kuruluş-

larının özellikleri şu şekilde sıralanıbilir (39): 

ı. Yerel yönetim kuruluşlarının tüzel kişilikleri 

vardır. 

ıı. Yerel yönetim kuruluşları, yerinden yönetim il-

kesine dayanan özerk kuruluşlardır. 

ııı. Yerel yönetim kuruluşlarının karar organları se-

çimle iŞ başına gelirler. 

ıv. Yerel yönetim kuruluşlarının organlarının organ-

lık sıfatını kazanmaları ve kaybetmelerine ilişkin denetim 

yargı yerlerince yapılır. 

v. Yerel yönetim kuruluşlarının görevleri yasa ile 

belirlenir. 

ıv. Yerel yönetime, görevleri ile orantılı gelir 

kaynakları sağlanır. 

vıı. Yerel yönetim kuruluşları, Bakanlar Kurulunun 

izni ile aralarında birlik kurabilirler. 

( 38) rrAYŞİ, s.l72. 
( 39) ERDOGAN H.Al'llUHCTJ, "Belediyelerin Kamu Düzenindeki Yeri" 

İLLER VE ImLEDİYELER DEHGİSİ, 'rürk Belediyecilik Derneği 
Yayınları, S-33 (1977), s.173. 
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vııı. Büyük yerleşim merkezleri için yasa ile özel 

yönetim biçimleri getirilebilir. 

Yerel yönetim kuruluşları içinde büyük önemi ve 

a~ırlıgı olan belediye örgütlerinin devlet yönetim meka

nizması içindeki yeri örgütlenme ilkeleri gözönüne alınarak 

şu şekilde gösterilebilir(40): 

_ı 

[_ T.G.nin nnr·ı Yapı•ı] 

Genel Yönetim' 

Merkez Örr\itü 
-Cumhurbaşkanı 

-Bakanlar 
Kurulu 

-Bakanlıklar 

-Yardımcı 
Kuruluşlar 

-Danıştay 

-tıayıştay 

J 

Taşra Örgütü, 
-İl 

-Ü<t,e 

-Bucak 

-Bıtilge 

-Devlet Planlama Teşkilatı 
-I-'lilli GUvenlik Kurulu 

Dinayet İşleri Başkanlığı 

ı 
[ Yerinden Yönetim j 
Kurulu~ları _ 

l Yerel Kurul~lar 
-İl Özel Yönetimi 
-Belediye 
-Köy 

Hizmetsel Kuruluşlar 

-Üniversiteler 
-TRT 

-İktisadi Devlet. 
Teşekkülleri 

-Emekli l::iandığı 

-Diğerleri 

Meslek Kuruluşları 
~----------------------

-Baro. 

-Ticaret üdası 
-Diğerleri 

Şekil-1 ~rürkiye Cumh"Lı.riyeti 'nin Yönetsel Yapısı 

( 40) Kaynak: GÖZÜBtjyijx, s. 79. 
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Buradan görülüyor ki, belediyeler, ülkemizde merkezi 

düzeydeki yönetsel kuruluşlar dizisi içinde etkin yönetimi 

içeren ve genel yönetimin dışında kalan, yer itibariyle 

özerk kuruluşlar arasındaki yerel yönetim örgütleri içinde 

yer almaktadır (41). 

Böylece, belediyelerin, demokratik yerinden yönetim 

sistemi içerisinde coğrafya ilkesine göre yerinden yönetimi 

içeren yerel yönetimler içinde yeralan bir örgüt oldukları 

ve bu kuruluşların meydana getirilişinde anayasadaki coğra-

fi durum unsurunun, ekonomik koşullar ve kamu hizmetlerinin 

gereklerinden daha ağır basıcı niteliğini yansıtan birer 

yerel kuruluş oldukları görülmektedir (42). 

C- BEJJBDİYELERİN VAROLI11lA NBDENLEIÜ 

Tarih boyunca bütün insan toplulukları, birtakım 

işleri yerine getirebilmek için fertlerin ve fert toplu-

luklarının üstünde bir gücün bulunmasına ve bazı ihtiyaç-

ların karşılanabilmesi için gerekli faaliyetlerin bu e;üç 

tarafından yerine getirilmesine ihtiyaç duymuşlardır. 

Adına devlet denilen bu güç, toplumun ihtiyaçlarının e;i-

derilmesi, toplum için gerekli ve yararlı olan şeylerin 

yapılrrıa.sı ile görevli olmuştur. Devlet,varlık nedeninin 

bir sonucu olarak toplum ve toplumu oluşturan fertlerin 

maddi ve manevi refahını sağlamak amacıyla birtakım görev-

ler yapmak durumundadır (43). 

(41) 
( 42) 
(43) 

TAYŞİ, s.l74. 
A.g.k. 
_, Belecliyeler-İç-Düzen Genel Rapor, Ki tap 
İçişleri Bakanlığı Iç-Düzen Ya. No.5, Ankara, 

2, T.C. 
(?), s.l. 
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Geniş sınırlar içinde, devletin bu görevleri yerine 

getirabilmesi için bir çok kararlar alması gereklidir. 

Bütün bu kararların bir merkezden yönetilmesi sakıncalıdır. 

Eerkezle ~razı şmalar, karar alınması ve diğer ilgili yerlere 

gönderilmesi çok zaman alır. işlerin gecikmesine neden olur. 

Öte yandan yerel ni telj_kteki pekçok hizmetin öneminin mer

kez yönetim tarafından de~erlendirilmesi güç bir iŞtir (44). 

Bu nedenlerle, devlet veya merkezden yönetim adına 

hareket edecek ve yerel nitelikteki kuruluşları temsil ede-

cek örgüt ve kişilere gerek vardır. Bunun iki tür çö~üm yolu 

vardır. Birincisinde merkezden yönetim taşra temsilcilerine 

geniş yetkiler verilir. Ancak, hizmetlerin yürütülmesinde 

bu yol yeterli değildir. İkinci yol da, tüzel kişiliğe sa-

hip yerinden yönetim kuruluşlarına yer vermektir. Böylece 

merkezi yönetimin yükü hafj_flemiş o:Lacaktır ( 45). 

lvierkez e bağlı olan taşradaki memurlara, merkez adına 

iŞ yapma ve karar alma yetkisinin tanınması halinde, merkez-

den yönetim sistemi tam olarak terl):edilmiş sayılmaz. Bunda 

da merkezden yönetimin katı uygulamasının sakıncaları var-

dır. IıJlerkeze bağlı memurlar, yetki genişliğine sahip olmak-

la birlikte, yerel gereksinmeleri anlarra, değerlendirme ve 

halka yakın olma bakımından yetersiz kalırlar. Bu nedenle 

organları halk tarafından seçilen yerinden yönetim kuruluş-

larına gereksinme vardır. Seçilerek işbaşına gelen temsil-

ciler, merkez memurlardan daha iyi yerel gereksinmeleri 

(44) TORTOP, s.25. 
(45) A.g.k. s,26. 
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değerlendirebilirler. Yetki genişliğine sahip merkez kuru

luşları, yerinden yönetim kuruluşları gibi dinamizm ve ha

reketlilik gösteremezler. Yerel yönetim kuru.luşları, yerel 

çıkarlara, ekonomik, coğrafi ve siyasal duruma göre değişen 

koşullara daha iyi uyabilme olanağına sahiptirler (46). 

Bu nedenlerle her toplv~un kendi koşulları ve tarihi 

gelişimi içinde, değişik tür ve kadernede yerel yönetim ku-

ruluşları oluşturmaktadır. Yurdumuzda da köy, belediye ve 

il olarak hizmet gören üç yerel yönetim birimi vardır. 

Bu birimlerden biri olan belediyeler merkezden yönetimden 

ayrı bir varlık olarak belde sınırları içinde yaşayan in-

sanıarın hizmetlerini, bu insanların yararına verimli ve 

ekonomik bir biçimde yürütmek üzere kurulan bir yerinden 

yönetim kuruluş1..ı.dur ( 4 7) • 

Belediyelerin varolma nedenlerini üç madde altında 

toplayabiliriz (48): 

§:}_ Yönetimsel 

Çok küçük ülkeler bir yana bırakılırsa, tüm kamu 

hizmetleri.nin merkezden yürütülmesi olanaksızdır. Sorun 

gerçekte, yerel yönetimin varolup olmaması değil, yerel 

yönetimlerin ne ölçüde yetkili olaca1ğ,·ıdır. Türkiye yönetim-

de yerel yönetimlerin etkinliğine önem veren bir ülkedir. 

Kimi hizmetler diğer hizmetlere göre daha yerel nitelikte-

dir. Örneğin, temizlik, kanalizasyon, otopark, kentiçi 

( 46) 
( 47) 
(48) 

A.g.k. 
, Belediyeler •.... , 

HUŞEN KELE~)-}'EFL.lv!İ YAVUZ, 
Yayınları, Ankara, 1983, 

s.2 
):_erel_ Y_önetimler, A.Ü.S.B.F. 
s.32. 



ulaşım gibi hizmetlerin yerel nitelikte oldukları kabul ed il-

mektedir. 

b) Toplumsal 

Yerel yönetimlerin varlığı ve gelişme düzeyi toplum-

sal gelişme ile yakından ilgilidir. Bir ülkenin gelişmesi, 

kentleşmenin hızlanmış ve sanayileşmekte olması, yerel yö-

netimlerde de gelişmeye yol açabilir. Yerel yönetimler top-

lumsal ve ekonomik gelişmeye katlnda bulunurlar. Bu katkı 

halkın emek, kaynak ve düşüncelerini yöresel ve ulusal kal-

kınına çabalarına yarısıtılarak gerçekleşir. Bu çekilde her-

şeyi devletten bekleme alışkanlığının sona errnesine çalışı-

lır. 

c) Siyasal 

Yerel yönetimlerin uluslaşmayla ve bir ülkenin siya-

sal birliğinin ~:ıağlanmasıyla yakın ilişkisi vardır. Bu bir-

liğin güçlü olmadığı yerlerde merkez güçlendirilmeye, rrıer-

kez dışındaki güçlerin ise etkinliğin azaltılmasına çalışı-

lır. Bugün yerel yönetimlerin gelişen topl1..unların ve şehir-

lerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kuruluşlar 

olduğu kabul edilmiş durumdadır. 

D- BELEDİYELEHİN KURULUŞU VE YASAL DAY.ANAGI 

1580 sayılı Belediye kanununun 2. maddesinde belediye 

örgütünün kurulmaBı zoru."'llu olan yerler şu şekilde belirlen-

miştir (49): 

( 49) FİhUZ DEIÜH. YAŞll.lVIIŞ, Structural Problem s Of '.1:}-lrkish 
Lo cal G·avernrnent System, Presideney Of HeEıarch Board 
Publication, lhunber.ll, Ankara, 1978, s.25. 
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- Nüfusu ne olursa olf:3"Lm il ve ilçe merkezlerinde, 

-NUfusu 2000'den fazla olan yerler. 

Bir yerleşim merkezi yasayla il ve ilçe oldu{~unda 

belediye otamatik olarak kurulmaktadır. Nüfusu ikibini ge-

çen yerlerde belediye örgütUnUn kurulabilmesi, İçişleri 

Bakanlığının önerisj_ üzerine Cumhurbaşkanı ı nın onayı ile 

gerçekleşir (50). 

Nüfusu ikibini geçen yerlerde belediyenin kurulabil

mesi için şu işlemlerin yerine getirilmesi gerekir (51): 

ı. Belediye kü.rv.lacak yerdeki ihtiyar meclisinin 

veya o yerdeki seçmenlerin yarısından çoğunun o yerin mül-

kiye amirine başvurması ya da valinin bu işi kendiliğinden 

istemesi gerekir. 

ıı. Valinin isteği üzerine ilgili seçmenlerin belediye 

kurulması konusundaki oyları seçim kurulu tarafından bir 

tutanak ile saptanarak valiliğe bildirilir. 

ııı. Valilik durumu, il genel meclisine bildirir. İl 

genel meclisi, kurulacak belediyenin yasalarda yazılı hiz-

metlerin yapılmasına yeterli olup olmadı~ına ve belediye 

kurulmasının o yere yararlı olup olmayacağını karara bağlar. 

ıv. Vali, il genel meclisinin kararını kendi düşünce-

Si ile birlikte İçişleri Bakanlı~ına cönderir. İlgili dos-

ya Danıştaya sunulur. Danıştayın kararı ve Cumhurbasıkanı ı nın 

(50) 
(51) 

KELES-YAVUZ, s.136. 
SADETTiN ÜNAL, "Belediyecjl:b.C:_imizin Tarihçesi", iLLBH 
VE BBL2DİYELBR DBEG-İElt, rrurk .Selediyecilik Derneğ:i 
Yayınları, (1970), s.355. 

17 



onayı ile o yerde belediye kurulmuş olur. 

Belediye kurulması hakkındaki karar, kesinleşme tari-

hini izleyen mali yılın başlangıcından itibaren uygulanır(52). 

E- BİR YJ~REL YÖl'fB'rİM KUHULUŞU OLARilK BELEDiYE 

YÖNETİIVIİNİN İLKELERi 

Belediye yönetiminin ilkeleri; Yönetsel denetleme, 

özerklik, demokratik yerel yönetim anlayışı, etkin :>'erel 

yönetim, sosyal adalet ilkesine dayalı yerel yönetim ve 

tarafsız yerel yönetim ilkeleridir. Aşağıda bu ilkeler ele 

alınmıştır. 

a) Yönetsel Denetleme (İdari Vesayet) 

Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin eylem ve işlem-

leri üzerindeki denetleme yetkisine yönetsel denetleme den-

mektedir. Yasada belirtilen denetim, yasal kararların gözden 

geçirilmesi ve hatalı bulunanların iptal edilmesi şeklinde-

dir ( 53). 

Yönetsel denetim dört şekilde olabilir: 

ı. Kararlar fizerinde 

Yerel yönetim kuruluşlarının bazı kararları yönetsel 

denetim makamlarının anayına sunulur ve sunulmayan kararla-

rın yürütme olanağı yol{:tur (54). Örne{J;in sınır anlaşmazlık-

ları, belediye sınırının daraltılması ya da genişletilmesi, 

( 5 2) 
(53) 

(54) 

Beledi ve Kam.mu, Mad. 7 
FİRUZ DETÜH 'ı:Ai)JıJHŞ, "Anayasa 'f'asla{i;ınd a Yerel Yön et im", 
AM.HB İDAHES İ DBHGİSİ, C· 15, S· 3 ( Bylül-1982), s. 63. 
TORTOP, s.13. 
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belediye adlarının değiştirj_lmesi, şubeleri gibi kararlar 

Bakanlar Kurulu, Danıştay, Cumhurbaşkanı gibi yönetsel 

denetimlere tabidir. Belediye Enetimenin kararları genellik-

le yönetsel denetimin sınırları dışında kalınakla birlikte, 

ekmek, et ve benzeri dışındaki besin maddeleri ile ilgili 

fiyat kontrolU ve tanzim satışı yapmak için fon kurulması 

hakkındakj_ kararlar yerel yönetim heyetinin onayından geç-

tikten sonra kesinleşir (55). 

ıı. İşlemler Üzerinde 

Beledjyelerm ve bunlara bağlı kuruluşların eylem ve 

işlemleri mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. 

Örnek olarak, beledi.yelerin taşıt almaları için Bakanlar 

Kurulun~ın onayı gerekmektedir (56). 

ııı. Organlar Üzerinde 

Belediye meclislerinin toplantıları zorunlu hallerde 

valiler tarafından uzatılabilmektedir. Usulsüz toplanılması 

durumunda valiler İçişleri Bakanlığı kanalı ile iptal iste

ğinde bulunabilirler (57) 

ıv. Personel Üzerinde 

Belediye personel kadrolarının onayından başlayarak, 

memurlara üst derece aylık verilmesi, prim ödenmesi, fazla 

mesai ücreti Bakanlar Kurulunun onayı ile mümkün olmaktadır. 

(55) 

(56) 
( 57) 

F:EHJIJİ YAVUZ-EUÇBN KELEŞ-C:C.NAT GİRAY, Şehircilik-Sorunlar
Uygulama ve Politika, A.Ü.S.B.F. Ya. No.415, Ankara, 
1976, s.563. 
A.g.k. 
BA0AEAN-BAŞARIH, "r-lülki ••• III", s. 35. 
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Belediyelerin görevlendireceği sağlık personelinin S.S.K., 

teknik personelin Bayındırlık ya da imar ve İskan Bakanlık-

ları, ziraat mühendisleri ve veterinerlerin Tarım Bakanlığı 

v.b. tarafından tayin edileceği konusunda hükümler bulun-

maktadır (58). 

b) Özerklik 

Özerklik, merkezden ve yerinden yönetim sakıncaları-

nı azaltmak için düşünülen bir yönetim biçimidir. Yetkile-

rin tekelde toplanması, kararların merkez tarafından alın-

ması, hizmetleri aksatmakta ve yürütmeyi geciktirmektedir. 

Özerklik ile ilgili kuruluş temsilcileri yönetirnde söz ve 

yetki sahibi olmaları nedeniyle l<::uruluşları ile ilgili 

daha yararlı kararlar alabileceklerdir. özerklik, kurıunla-

rın kendi sorumlulukları altında ve ülke yararları do{?;rul-

tusunda, hj_zmetlerini yürütme yetkisidir ( 59). Özerk yerel 

yönetim anlayışı merkezin yönetim yetkisini tamamen yok 

saymak değildir. Denetim vardır, ancak sınırlamalar geti-

rilmiştir (60). Yerel y~netimlerin özerkli~inden sözedebil

mek için üç koşulun bulunması gerekmektedir (61): 

ı. Kararalma Yetkisi 

Özerk kuruluf;lar kesin karar alabilmeli; üst makam-

ların iznine veya onayına bağlı olmamalıdır. 

(58) 
(59) 
(60) 

( 61) 

YAVUZ-KBLEŞ-GİRAY, s.564. 
TORTOP, s.20. 
:rviE'i'İN KAZANCI, "Yerel Yönetimler Üzerine Birkaç Not", 
ANTllE iDARESi mmGISI, c.l6, s.4 (Aralık-1983), s.42. 
TOR'rOP, s. 24. 
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ıı. Organların Bağımsızlığı 

Özerk btr yönettm organı seçtmle işbaşına gelmelidir. 

Beledtyeler ve köyler, belediye başkanı ve muhtar gibi se

çilmiş yürütme organlarına sahiptirler. Valilertn merkezi 

yönetim tarafından atanması sonucunda belediyeler, il özel 

idarelerine göre daha özerk durumdadırlar. 

ııı. Parasal Olanakların Bulunması 

Yerel yönetimler, kendilerine yeterli parasal olanak 

sağlandığı ölçüde özerktirler. Parasal olanak kısıtlandığın

da, ba~ımsızlıkları da kısıtlanmış olacaktır. 

c) Demokratik Yerel Yönetim Anlayışı 

Yerel yönetimler, yerel toplumların kendtlerint ya

kından ilgilendiren işler hakkında karar aldıkları bir ör

gütlenme şekltdir. Yerel düzeyde kavgasız ve gürtiltüsliz 

yönetictlerini seçmeyi ö~renen vatandaşlar, ulusal dUzeyde

ki temsilcilerini de aynı olgunluk içerisinde seçebilirler. 

Ulusal düzeydeki meclislere gelecek temsilciler seçebilme 

yarışını ve olgunluğunu yerel yönetimler ile öğrenirler. 

Yerel meclisler, yerel halkla etkileşim halinde bulunmanın 

eniyi yoludur. Temsilciler halkın isteklerine kulak vermek 

ve onları değerlendirmek zorundadırlar. Bu alışkanlık ve 

yöntem iyi işlediğinde, ulusal meclislerin de başarılı ol

ması sağlanabilir (62). 

(62) A.g.k., s.34. 
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d) Etkin Yerel Yönetim 

Yerel yönetimler, yönetimindeki tutumu, başarıs1 

ve niteliğine göre değerlendirilir. Bunun için yönetirnde 

modern usullerden ve yöntemlerden yararlanmak zorundadır. 

Modern yöntemlerle personel almalıdır. Yönetimin başarısı 

iyi çalışan, nesnel kurallar çerçevesinde hareket eden 

personele bağlıdır. Yerel yönetimler, tüm o bölgedeki va-

tandaşıara eşit hizmet götürmelidir. Hizmet götürürken si

yasal düşüncelerini gözönüne almamalıdır (63). 

e) Sos;val Adalet İlkesine Dayalı Yerel Yönetim 

Yerel yönetimler, o yöredeki vatandaşlar arasında 

birlik ve dayanışma ruhunun, kaym:ı.şma duygusunun yaratıl-

masına önem vernıelidirler. Her türlü ayırıcı işlemlerden 

kaçınmalıdırlar. Dünyadaki ekonomik bulıran sonucunda gelir 

düzeyi düşük insan sayısı artmakta, hayat koşulları güçleş-

mektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin sosyal alanlarda 

yapacakları yatırımlar ve yardımlar azalmaktadır. Buna rağ-

men yerel yönetimler işsizliğin önlenmesi ve sosyal hizmet-

lerin gereği gibi yLi.rUtülmesi içj_n büyük ölçüde çaba gös-

terrnek zorundadır (64). 

f). Tarafsız Yerel Yönetim 

Belediye başkanı, enetimeni gibi organlar siyasal par-

tilerin gösterdikleri adaylar arusından halk içerisinden 

(63) A.g.k., s.35. 
(64) A.g.k., s.36. 
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2. BELBDİYELERİN TARİHS~L GELİŞİ~İ 

Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de belediyeler 

en önemli yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Belediyeler bu-

günkU_ durumlarına birçok değişimden geçerek ulaşmışlardır. 

Aşa~ıda belediyelerin geçirdigi bu de~işimden sözedilecektir. 

A- BBL8DİYBLBRİN DÜNYADAKİ GBJJİŞİMİ 

Avrupa'da 2.yy.dan sonra feodal beylerin kentleri de-

netim altına almasıyla feodal beyliklerden oluşan, dolayı-

sıyla yerel güç odakları etrafında l\:omülenmiş bir siyasal 

dlizen kurulmuştur. Böyle bir siyasal yapı yerel güç ögele-

ri bulunmasına rağmen özerk yönetim biri_mleri olarak yorum-

lanamaz (84). 

Sahip olduğu mali kaynakları kendi organlarının doğ

rultusunda kullanan özerk bir yapı ve bu yapının tüzel ki-

( 84) İLHiUJ TE.'KELİ, 11 Democrac;y .in Lo cal Administra tions And 
the Development Of r·1urıi:d-pali ti~s in Turkey ır, 'l'URKISH 
PUBLIC ADIVliNISTRJ\TION ANUAL, ~L'ODAIE Yayınları, Vol. 9-10 
(1982-1983), s.22. 
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Şilik kazanması ile şehirlerin özgürleşmesi 12.yy.da baş-

layan ve günümüze kadar uzanan bir olgudur. Şehir uygarlı-

ğının Ortado{:';u-Akdeniz bölgesinde doğduğu söylenebilir. 

İlk çağların Mezapotamya ve Mısır şehirlerinin yapısı uy-

garlık tarihini.n önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. 

Yunan-Roma şehirlerinin yönetimi çağdaş dü.nyadaki siyasal 

kültürün başlangıcı sayılmaktadır (85). 

Ancak bu şehirleri şimdiki demokratik yerel yönetim-

lerin baçlangıcı saymamak gerekmektedir. Çağduş yerel yöne

tim ve yerel demokrasi, tarih akışı içinde bir bölgenin ve-

ya şehrin mali -idari alanda özerklj_k elde edip güçlenmesiyle 

ortaya çıkmıştır. 6.yy.dan beri Avrupa'da yerel yönetimler, 

krallıklara, cumhuriyetiere ve ihtilallere rağmen bünyele-

rini korumuş ve gelişerek yaf;amışlardır. Bu yönetim şekli 

20.yy Avrupa demokrasisinin varlığını sağlayan en büyük et-

kenlerden biridir (86). 

Yerel yönetim geleneğinin doğ;uşu ve gelişmesi Avrupa 

kıtasının her yerinde aynı olmamıştır. Bugün de bu farklı-

lık görülmektedir. Bölgeeilik ve yerel yönetimlerin etkin-

liği bakımından İskandinavya, Britanya, Almanya, F-ransa, 

İtalya ve İsviçre gibi ül1celeri aynı düzeyde def:';erlendir

mek mümkün değildir (87). 

(85) 

(86) 
(87) 

İLBBH. OhTAYLI, "Osmanlı İmparatorlu,0-unda İdari 
IVIodernleşme ve I·lahalli Idareler AlaTilndaki Gelişrne}...er", 
iD.ARE lH.JKDKU V:8 ILH'iLEhİ DBRG:tSI, S. 1-3 ( 1982), s. 9. 
A.g.k. 
A.g.k. 
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Manş Bölgesi, Fransa'da 1066'da ilk olarak komün sta-

tüsünü almıç;tır. Bu komün böylece ayrı bir örgüte, yargıya 

ve maliyeye ve l<:olluk kuvvetine sahip olmuştur. Ancak kral-

lık gücü yerel yönetimlerin gelişmesini engellemiştir. 

Fransızlar bugünkü niteliklerine kavuşmak için Fransız ih-

tilalini beklemek zorunda kalmıı}lard ır. Handre bölgesinde, 

Avusturya ve Almanya'da yerel yönetimler uzun süren, kesin-

tisiz bir evrimle bugünkü. durumlarına ulaşmışlardır. 

Britanya'da ki yerel yönetimlerin XI.yy.dan beri gösterdik-

leri gelişme günümüz bürokrasü:;inin temelini oluşturmuş-

tur ( 88). 

l9.yy.da bugünkü belediye anlayışının ilk örneği 

İngiltere'de 1835 yılında Belediye Tüzel Kişilikleri Yasası 

ile kurulmuştur. Bu yasa ile vergi mükelleflerine oy hakkı 

tanınmış, belediye kurulacak yerlere mali olanaklar veril-

mesi kararlaştırılmıştır (89). Avrupa'da şehir yönetimi, 

doğuştan bir yerel özerklik ve demokrasi niteliğine sahip 

olmamıştır. Bir sosyo-ekonomik evrim sonucunda merkezi yö-

netimden bu özerklik alınmıştır (90). 

Günümüzde yerel yönetimler Avrupa ve Amerika ülkele

rinde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de önem kazan

mıştır. Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğu sosyal ve ekono

mik kalkınmanın gerçekleşmesi için yerel yönetimlerden büyük 

(88) 
(89) 

(90) 

A.g.k., s.ll. 
SEZAİ TASKAFA, "İne;il tere Birleşik Krallığında 1975 
~ayısında Tama~lanan Reorga~izasyondan S9nra Belediyeler", 
ILLER VE BELEDIYELER DERGISI, Türk Belediyecilik 
Derne~i Yayınla~ı, 8.387-398 (1978), s.335. 
OHTAYLI, s.12. 
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ölçüde yararlanmaya çalışmaktadırlar (91). 

Yerel yönetimlerin n]_telikleri ve görevleri bulunduk-

ları ülkenin sosyal, ekonomik, politik yapısına göre def,i-

şiklikler göstermektedir. Bazı ülkelerdeki yerel yönetim

lerin özellikleri ülkelerin yapısına göre aşa~ıdaki şekilde 

özetlenebilir. 

a) Parlamenter Demokrasi Düzenindeki Federal 

Devletlerde Yerel Yönetimler (92): 

Parlamenter demokrasi düzenindeki federal yerel ünite-

lerin ortak özelliği, bu ü11-:elerdeki yerel birimlerin Uçlü 

bir yönetsel kademe dUzeni içinde ve yönetsel basamaklar sı-

rası yönünden en alt sırada yer almış olmalarıdır. Bunlar 

ayrıca tüzel kişiliğe sahip ve seçimle iŞ başına gelen karar 

ve yürütme organlarına sahiptirler. 

A.B.D.'de bu gün mevcut olan yerel yönetimler l) İlçe 

(Counties), 2) Belediye (l.VIun:llcipalities), 3) Kaza 

(Township), 4) Okul Yöresi (School Districts), 5) Özel Yöre 

(Special Districts) şeklinde isimlendirilmiştir. 

Yerel yönetimlerin görevleri eyaletlerin yasalarına 

ve anayasalarına göre düzenlenmektedir. JVIun·i.cipali ties 'ler 

kendi bölgelerinde yaşayanların mal ve can güvenli~i ile il-

gili polis ve itfaiye hizmetleri, çöp toplanması, park hiz-

(91) TURG-UT KILIÇER, "Türkiye'de Mahalli İdarelerin Gelisimi", 
TİDt İçişleri BakanlığıYayınlari, üzel Sayı (Ekim-1973), 

( 92) 
s O ı 73 O ~ • • r r • O • r 

l~~LIL NADAROGLU, Mahalli Idareler, I.U.I.T.I.A. Ekonomi 
Fakültesi Yayınları, Istanbul, 1982, s.l60. 
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metlerinden sorumludurlar. School Districts'ler eğitim hiz

metlerinden sorumludurlar. Taşıma hizmetleri bazen cities'

ler bazen counties'ler, genellikle special district'ler 

tarafından gerçekleştirilir. 

İsviçre, konfederasyondan do~an federal bir devlet

tir. Yerel yönetim birimleri, kantonlar içinde yeralan 

komün idarelerdir. Komü.nler kendi alanları içindeki hal

kın refah ve huzurunu sağlama görevini üstlenmişlerdir. 

Nüfusu az olan komünlerde, komünün karar organını komün 

içindeki halkın tümü oluşturmaktadır. Daha büyük koroünlerde 

seçimle işbaşına gelen komün parlemantosu bulı.uıur. Yürütme 

organı az sayıda üyeden oluşan bir konseydir. Konsey halk 

tarafından seçilir. 

Hindistan, onbeş eyaletten oluşan bir devlettir. 

Yerel yönetim geleneği tam olarak oturmamıştır. Her eya

let illere, iller ilçelere, ilçeler tahsillere ve blokla

ra ayrılmıştır. Yerel yönetim örgütü, köy, blok ve il se

viyelerinde kurulmuştur. Yerel yönetim birimleri, esas 

olarak kendi görev bölgeleri içinde kalkınma programları

nın planlama ve uygulama organları olarak görev yaparlar. 

b) Parlamenter Demokrasi Düzenindeki Üniter 

Devletlerde Yerel "Yönetimler (93). 

Yerel yönetimlerin üniter devletlerde etkin bir bi

çimde varolabilmeleri bu Ulkelerin idari planda ademi 

(93) A.g.k., s.l92. 
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merkeziyeti henimsemelerinüı derecesine bağlıdır. Bu neden

le yerel yönetim geleneginin en gliçlti oldutu lilke İngiltere'

dir. 

İngiltere'de countiesler ve districtsler olmak üzere 

iki kademeli yerel yönetim esastJ_r. Bunlar birbirinden ba

ğımsız seçilmiş otoritelerdir. İkisinin de metropoliten 

olan ve olmayan tUrleri vardır. Londra'nın ise ayrı bir 

statüsü bulunmaktadır. Birleşik Krallık'taki yerel yönetim

lerin fonksiyonlarının bir lilkeden diğerine (İngiltere ve 

Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) farklılık göstermesi nede

niyle görevlerinin sınıflandırılması gliçttir. 

Metropoliten countiesler, ana yolların . yapılması ve. · 

bakımı, tüketicinin korunması, polis ve itfaiye gibi hizmet

lerden sorumludurlar, konut hizmetleriyle ilgilenirler. 

Yerel y~netimler fonksiyonların ylirtitlilmesinde rahatça ka

rar alabilirler. Karar organları konseylerdir. Konsey üye

leri halk tarafından seçilir, ayrıca bir ytirlitme organları 

yoktur. Londra'da ise Büylik Londra Konseyi kendi bölgelerin

de yaşayanları ilgilendiren tüm bölgesel hizmetlerin gerçek

leştirilmesinden sorumludur. 

Fransa' da Uç tip yerel ve bölgesel kuruluş bulı.mmak

tadır. 1) Kurulma aşamasında olan bölgeler, 2) Departmanlar, 

3) KomUnlerdir. Ayrıca Paris, ayrı bir statUye sahiptir. 

Depertmanlar ve kornUnler tipik yerel yönetim bjrimleridir. 

Bunlar seçimle iş başına gelen orgaı:üar eliyle yönetilen 

kuruluşlardır. 
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Yunanistan'da yerel yönetim birimleri, belediye ve 

komünlerdir. Yunanistan ve Fransa'da kornUn belediye başkanı 

ve belediye meclisi olmak üzere iki organdan oluşur. Karar 

organı meclis, yürütme organı kornUn başkanıdır. Karar ve 

yürütme organları o yerdeki halk tarafından seçilmektedir. 

Fransa'da depertmanlar, merkezi idarenin ülke içi birimle

rinden biridir vetüzel kişilige sahip bir yerel yönetim 

birimidir. Departman karar organı yerel konsey,yürütme orga

nı validir. 

Heriki ülkede yerel yönetimlerin görevleri; Kendi 

sınırları içinde su, kanalizasyon tesisleri yapma, yollar

la1köprü, meydan ve çarşıları inşa ettirme, park ve çocuk 

bahçeleri yaptırmak gibi hizmetleri yerine getirmektir. 

Yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşı

layacak faaliyetlerde bulunmak, hastaneler, sanat ory:umlar 

kurmak da görevleri arasındadır. 

c) Sosyalist Düzende Federal Devletlerde Yerel 

Yönetimler (94). 

S.S.C.B.'deki yerel yönetim birimleri mahalli sovyetl~r 

dir. Sovyetler seçimle işbaşına gelen, vatandaşları temsil 

eden milletvekillerinden kurulu bir meclistir. Sovyetler 

karar organıdır. Yürütme yetki~i _ her sovyetin yürüt-

me komitesi tarafından kullanılır. Yürütme komitelerinin 

(94) A.g.k., s.226. 
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üyeleri, yerel sovyetler tarafından ve kendi liyeleri açı-

sından seçilir. 

Yugoslavya'da kamusal yetkiler Uç kademe arasında bö

lüştiltir. Bunlar: 1) Federasyon, 2) Cumhuriyet ve Bölgeler, 

3) Komtinlerdir. Yerel yönetim birimi komündtir. Komünlerin 

iki yönü vardır. Genel politDca ve idare düzeni içinde yer-

alan ve mülki açıdan özyönetim esasına göre çalışan bir ye
ı 

rel yönetim birimi olma özelli~i birinci ve önde gelen yö-

nüdür. Komün ayrıca, kendi faaliyet alanı içindeki toplum 

yaşantısının tümünde, yönetiminde, ekonomide, e~itimde, sa~-

lık ve benzeri hizmetlerde de yine özyönetim esasına göre 

çalışan sosyal içerikli bir vatandaşlar topluluğudur. 

Çekoslovakya'da yerel yönetim kavramı içine giren ku-

ruluşlar ulusal komitelerdir. Ulusal komiteler, departmanlar, 

bölgeler ve koroünler olmak üzere Uç seviyede kurulmuştur. 

Özerk kuruluşlardır . .Hedeni hukuk, anlamında hukuki bir 

kişilige sahip de~illerdir. Kendi mal varlıkları yoktur. 

Devlete ait mal varlı~ını yönetme hakkına sahiptirler. 

Rusya'da yerel sovyetlerin yetki ve görevlerinin ne 

olduğu federe cumhuriyetlerin herbirinin anayasasında ayrı 

ayrı belirtilmiştir. Yugoslavya'da da yerel yönetimlerin 

görevleri anayasada genel hatları ile belirlenmiştir. Ayrın-

tıları ise komünlerin yöı:-etmelikleri ile b:ilirlemesi öngörül

müştür. 

Bütün bu kuruluşların görevlerini şu şekilde özetle-

yebiliriz: Kendi alanları içindeki işletmeleri ve gayrimen-

kulleri yönetmek; ·Yeni j_şletmeler kurmak; Yol, su1 enerji 
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sorunlarını çözümlemek; Okullar, tiyatrolar, mUzeler açmak, 

ayclınla tma, çöp toplama vb. hizmetleri yerine getirmek; ·Ye tim 

kimsesiz ve terkedilmiş çocukların bakım ve eğitimi ile il

gili tedbirleri almak. 

d) Sosyalist Düzendeki Üniter Devletlerde Yerel 

Yönetimler (95): 

Doğu Almanya'da yerel yönetim kavramı "yerel halk tem

silcilikleri ve organları" olarak açıklanmıştır. Yerel halk 

temsilcilikleri vatandaşlar tarafından seçilmişlerdir. So

rumluklarını gereğince yerine getirebilmek için komisyonlar 

oluştururlar. Görevleri özelliklerine göre bu komisyonlara 

bölüştürülür. 

Romanya'da yerel yönetimler kavramının kapsamına gi

ren kuruluşlar yönetsel-arazisel birimlerdir. Bu birimler 

1) Bölz,e, 2) Kent ve 3) Komün'dür. Kentler ve koroünler böl

gelerin sosyo-politik niteli~e sahip yönetsel karakterdeki 

yerel unsurlardır. Bu kurumların halk konseyi vardır. Halk 

konseyleri kendi üyeleri arasından yürütme komiteleri, di

ğer yerel birimler yürütme büroları kurmuşlardır. Bunların 

başkanları o yerin belediye başkanı sıfatını taşırlar. 

Bulgaristan Halk UumhuTiyeti'nin Ulkesi komünlere ve 

bölgelere ayrılmıştır. Sofya'da ayrıca yönetsel-yerel bö

ltimlere ayTılmıştır. Devletin ve halkın kendi kendini yöne-

(95) A.g.k. s.257. 
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tim areanları komün halk konseyleri, bölge halk konseyleri 

ve ilçe halk konseyleridir. 

Görevleri açısından Do~u Alman yerel halk temsilcilik

leri, kanunlar çerçevesj_nde ve kendi sorumlulukları, yetki

leri dahilinde bultı.nan vatandaşları ilgilendiren işleri yö

netirler. Yerel halk temsilcilikleri, halk konseyleri böl

gesel gelişmenin, sosyo-ekonomik gelişmelerin sa{?;lanması, 

ekonomik planın uygulanması, vatandaşların haklarının korun

ması ve kamu düzeninin sağlanması gibi hizmetleri gerçekleş

tirirler. 

e) Toplu Bakış 

Çeşitli ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bir 

karşılaştırma yapmak oldukça güçtür. Bunun nedeni ortak 

normların bulunmayışıdır. Parlamenter veya sosyalist grup

lara dahil olan ülkelerde bile kendi aralarında ayrıcalık

lar bulunmaktadır. Görevleri aynı olan üniteler farklı isim

ler almaktadır. 

Parlamenter demokrasi dUzenindeki federal devletler

den A.B.D. ve Almanya'yı ö.rnek alacak olursak; Demokrasi 

düzenindeki federal devletler yerel yönetimlerinin ortak 

özelliği, bu ülkelerdeki yerel yönetimlerin üçlü bir idari 

kademe içerisinde ve basamaklar sırası içinde en alt sırada 

yer almalarıdır. Bunlar ayrıca tüzel kişiliğe, seçimle iş 

başına gelen karar ve yürütme organlarına sahiptirler. Bu 

özellikler parlamenter demokrasi düzenindeki üniter devlet

ler yerel yönetimleri için de geçerli olmaktadır. 
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İster federal ister üniter olsun, öze,ürlükçü demokra

si düzenindeki ülkeler yerel yönetimlerinin ortak özelliği 

demokratik ademimerkeziyet ilkesine göre kurulmuş olmaları

dır. 

Parlamenter demokrasi düzenindeki federal devletlerin 

yerel yönetimlerinin eörevlerine göz atıldı~ında bu görev

lerin, kendi bölc;elerinde yaşayanların mal ve can eüvenli~i

ni, polis ve itfaiye hizmetlerini sağlamak, çöp toplamak, 

park hizmetleri, eğitim hizmetleri c;ibi ortal\: noktalarda 

toplandığı görülür. 

Parlamenter demokrasi düzenindeki üniter devletlerde 

yerel yönetimlerin var olabilmeleri, bu ülkelerin ademimer

keziyeti benimsernelerinin derecesine bağlıdır. Ademimerke

ziyeti büyük ölçüde benimseyen İngiltere'de yerel yönetim 

geleneği de Güçlüdür. Fransa 1981 yılına kadar merkeziyetçi 

bir tutum izlemiş, l98l'den sonra ademimerkeziyetçiliğe. 

yönelerek Türkiye, İtalya ve Yunanistan'a da bu konuda ör

nek olmuştur. 

Parlamenter demokrasi düzenindeki federal devletler

de olduğu gibi üniter devletlerden Fransa ve Yunanistan'da 

yürütme ve karar organı mevcuttur. Belediye meclisi karar 

organı, belediye ba§kanı yürütme organıdır. İngiltere'de 

ise karar organı konseylerdir. Ayrı bir yürütme organı yok

tur. Mecl~s üyeleri ile konsey liyelerinin halk tarafından 

seçiliyor olması bu ülkeler arasındaki ortak noktadır. 
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Diğer bir ortak nokta da görevlerdir. İngiltere, 

Fransa, Yunanistan'da yerel yönetirnin görevleri, A.J3.D. 

ve Almanya'da oldu~u gibi, eAitim ve güvenlik hizmetleri

ni sağlamak, sınırları içinde yc.u~ıayanların sosyal, kül tü

rel ve ekonomik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak; :E'ark, 

elektrik, su, kanalizasyon hizmetlerini yerine getirmektir. 

Ancak bu görevleri sözü edilen tükelerdeki değişik isimli 

yerel birimler yerine getirmelctedj._r. Bu isimlerden bazıla

rının karşılı~ı Türkiye'deki belediyeyi karşılamakta, ba

zıları karşılayamamaktadır. 

Sosyalist devletlere bakıldı{,:ında S. S. C .B.' ni önce

likle ele almak gerekir. Bunun nedeni, sosyalist tilleelerde

ki kur~~ların oluşturulmasında Rusya'nın uzun yıllar bu 

ülkeler arasında örnek olarak alınmasJ.dır. Sosyalist düzen

deki federal devletlerde yerel yönetimler ademimerkeziyet-

çi ilkeye bağlıdır. Ancak bu ademimerlcezi;yetçilik batılı 

anlamdakinden farklıdır. Yerel yönetimlerin her kararının 

ve faaliyetinj_n merkezi planlamanın önceden saptayacağı 

esaslara uyum halinde olması gerekir. S.S.C.B. ve Çin Halk 

Cumhuriyeti'nde yerel yönetimlerin insiyatifini kullanabil

mesi büyük ölçüde üst 1:cademenin kararına bağlıdır. Yugoslavya 

ve Çekoslavakya'da yerel yönetimler daha ademimerkeziyetçi

dir. 

Sosyalist düzendeki Uniter devletlerde ise kuvvetli 

bir merkeziyetçilik uygulaması görUlmektedir. Bunıın nedeni 

merkeziyetçiliğin federal devletlere göre liniter devletler

de daha kolay uygulanabilmesidir. Doğu Almanya'da diğer ül

kelerdeki üçlü sıralama görUlmemektedir. Burada yerel halk 



temsi.lcilikleri ve organları söz konm=mdur. Komisyonlar 

oluşturulmuştur. Romanya'daki üçlü sistem, Bulgaristanda 

ikiye indirgenmiştir. Bu ülkelerdeki halk konseyleri diğer 

ülkelerde meclislerin yerine getirdiği görevleri yerine ge

tirirler. Bunlar: Bölgesel, sosyo-ekonomik gelişmenin sağ

lanması, vatandaşların haklarının korunması ve kamu düze

ninin sağlanması gibi görevlerdir. 

Parlamenter veya sosyalist ve federal veya üniter 

devletlerin tümü kendi bünyelerine uygun bir yerel yönetim 

sistemi oluşturmaya çalışmJ_ştır. Bu ülkeler bugUnkü durum

larına gelebilmek için de birçok aşamadan geçmiş, kendileri 

için en iyiyi oluşturmaya çalışmışlardır. Bu nedenle bu ül

kelerde uygulanan yerel yöneti.m si.stemlerden herhangi biri

ne üstün, di~erine zayıf demek sakıncalıdır. Hepsi kendi 

ülkelerinde iyi işleyen kur-umlar hali.ne getirilmiştir. 

İsviçre'de tamamen özerk iken sosyalist ülkelerde ademimer

keziyet kabul edilmiş görUlse b:ile merkeziyetçilik ağır bas

maktadır. Ancak sonuçta tüm yerel yönetimler, sınırları 

içinde ya;~ıayan halkın rahat ve huzı..ı.nınu sağlama, sosyo-eko

nomik ve kültürel ihtiyaçları karçılama gibi görevleri ye

rine getirmelctedirler. 

B- BEL.8DİYBLm:,,_:tN TÜHKİYBDB 'Kİ GEJ~İi~)İIVLİ 

Belediyelerin 'J:ürkiye 'de ki geli.Şimini Cumhuriyetten 

önce ve Cumhuriyetten sonra olmak üzere iki bölümde incele

mek yerinde olacaktır. 
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a) Cumhuriyetten Önce 

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ilk yıllarda 

tLi.rn devlet ir;lerini kendisi yUrUtmüş, bazı hizmetler için 

sancaklar kurmuştur. Yeni yerlerin alınması ile ülke geniş-

lemiş ve Beylerbeylikleri kurulmuştur. Bım"Lm yanında idari 

birim olan köyler ve lw.zalarda kadılar, alaybeyleri ve ou-

başılar vardır. Kadıların gördüğü işler arasında bugün be

lediyelere ait bir takım işlerde bulunmaktadır (96). 

Orhan Gazi zamanında belirli bir merkez teşkilatı 

kurulabilmiştir. Yüksek devlet işleri Vezir-i Azam yöneti-

minde Di van-ı Hümayün adlı meclis tarafından yU.rütülmüş, 

daha sonra bu meclis önemini kaybetmiştir (97). 

Osmanlı Devletinin gelişme ve yükselme devrinde eya-

letler kurulmuş, gerileme döneminde bu sistem bozulmuştur. 

III. Selim ve II. Mahmutla başlayan reform çalışmaları ara-

sında, taşra yönetim sistemi de düzenlenmeye çalışılmış-

tır ( 98). Merkezde Has sa ve l\iiansure, eyaletlerde Redif 

Teşkilatı kurulmuştur. Bunlar batı esaslarına uygun olarak 

kurulmuş teşkilatlardır (99). 

( 96) 

( 97) 

(98) 

(99) 

AlÜF BAŞARAN-ASLAN BAŞAlUR, "lVlülki İdare Bölümleri ile 
111ahalli İdarelerimiz", l'~'IltLK:lYELILER BIRJ.ıTGI DJW.GISI, 
8.34 (1974), s.20. 
AHİF BA~;:ARAN, "Osrrıanl,;ı, İm-paratorlup;u Taşra İdare;::~inde 
Bvaletler Be lerbe liklerinin Görev ve Yetkileri", 
TID, Içişleri Bakanlı~ı Yayınları, S-354 Mayıs-Haziran, 
1':375), s.3. 
NA:E'İZ Dlii'ÜRÖZ, "Ülkemizde JVIerkezi. İdaren i n Örgütlenme 
Biçimi", TİD, İçirşleri Bakanlıl?;ı YayJ_nları, üzel Sayı 
(Eylül-Bkim, 1973), s,l8. 
BAŞAHAN-BAŞARIR, "MUl.ki •• -~-~' s. 22. 
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Gülhane Fermanı ile 1839 yılında başlayan Tanzimat 

dönemj_nde merkez ve taşra teşkilatının yeniden düzenlenmesi 

temel amaç olmuştur. :rvlülki idareele eyalet teşkilatına gi-

dilmiş, eyaletlerin idaresi valilere, livaların idaresi kay-

makamlara, kazaların idaresi halktan sayılan kimselere ve-

rilmiştir (100). Bütün taşra memurları Babıaliye bağlanmış 

böylece merkeziyetçiliğe dönülmüştür. l-Terkeziyetçiliğin 

zararları anlaşılınca yetki genişliğ;i usulUne geçilmiş, 

valilerin yetkileri genişletilmiş, ülke eyaletlere, eyalet-

ler sancaklara, sancaklar kazalara bölünmüştür. Bu şekilde 

mülki idare bölümleri üç kademeli olarak ayrılmıştır (101) 

İlk belediye kuruluş denemesi İstanbul Şehremaneti 

adıyla 1855 yılında olmuştur. Bu kuruluşun başında Şehrenemi 

adında bir başkan ve 12 kişilik bir meclis bulunmaktadır. 

Ancak meclisin tam oluşturulamaması ve kuruluşun iyi iş-

lernemesi nedeniyle yarım bırakılmıştır (102). Bu sırada ku-

rulan İntizam-ı Şehir Komisyonunca hazırlanan Belediye 

Nizamnamesi ile önceLLk Galata ve Beyoğlu belediyelerinde 

olmak üzere tstanbul'u semtlere ayırıp, belediye kurulması 

öngörülmüştür (103). 

1986 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. organları seçimle iŞ-

başına gelecek belediyeler öngörmüştür. 1877'de çıkarılan 

(100) 

( 101) 
(102) 

(103) 

.....---' "Osmanlı İdare Düzenine Kısa Bir Bakış", TJ:D, 
Içişleri Bakanlığı Yayınları, S.362 (Ekim-1983), s.8. 
BAŞAR1ı.N-BAŞARIR, "Mlilki ••.. " , s. 24. 
BURliANETTİN ÇAKAR, "I':J.ahall-; Idarelerin rranımı İle 
Belediyelerin Kuruluşu ve Gelişmesi", ILLER VE 
BELimiYELBR DBRG ISİ, Türk Belediyeciltk Derneği 
Yayınları, S.340 (;:Jubat-1974), s.66. 
İLBER ORTA'ÇLI, Tanzimattan Cumhv..riyete Yerel Yönetim 
Geleneği, Istanbul, 1983, s.lll. 
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Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu ile 

başkan, belediye meclisi ve cemiyet-i belediye olmak üze-

re üç organlı belediyelerin kurulması hükmü getirilmiştir. 

Bu durum 1930'da çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanununun 

çıkarılmasına kadar devam etmiştir (104). 

1912 de İstanbuı için Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi 

Hakkında Kanun-ı ıvıuvakka tı çıkarılarak !stanbul' da tayinle 

işbaşına gelen Şehrenemi ile encümenden oluşan iki ort:;anlı 

belediye kurulmuş, kazalarda belediye şubeleri açılması 

öngörülmüştür (105). Bu şekilde :tstunbul Belediye kurulu-

şu..rıun Fransız örgütüne gö:r·e l;;:urulması çalışmalarında güç-

lüklerle karşılaşılmış ve I.Heşrutiyetin ilanına kadar 

tamamlanamamıştır (106). 

İstanbul dışında da 1868 den itibaren belediye ör-

gü tü kurma giri şimlerj_ne rastlanır. 1870 tarihli İdare-i 

Umumiye-ı Vilayet Nizamnamesi, Vilayet, sancak ve kaza 

merkezlerinden birer belediye örgütü kurulmasını zorunlu 

kılmıştır (107). 

b) Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Cumhuriyetinde belediyelerin gelişmesi ve 

örgütlenmesi Cumhuriyetten yediyıl sonra gerçekleşmiş-

tir (108). Ankara'nın başkent olması ile ilgili olarak 

( 104) 
(105) 
(106) 
(107) 
(108) 

BAŞAllAN-BAŞARIR, "ı.lülki ••• ", s. 23. 
KELEŞ-YAVUZ, s.41. 
Ç.AKAR, s. 67. 
DENİRÖZ, s.20. 
CÜNEYT BİNATLI, Belediye Jiizmetlerinin Finansmanı, 
AnadoJn Üni versitesi Eskj_şehir İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi (A.Ü.E.i.T.f.A.) Ya.No.l86/ll7, 
Eskişehir' 1977' s. 12. ~nadoh.:ı Ü;IN~-·ı .... c·' 

Merk•':~ 
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çıkarılan 417 nolu. kanun şehir belediyelerinin adını 

Ankara Şehremaneti şeklinde değ;içtirmiştir. Bu kuruluşun 

memurlarının tayini devlet tarafından yapılmıştır (109). 

Anayasa yerel yönetimleri muhtariyet esasına göre düzenle-

rnek istemiş ancak uygulama alanı bulamamıştır. 1924 tarih-

li ve 442 sayılı Köy Kam.mun birinci maddesinde köy, kasa-

ba ve şehirlerin tarifi yapılmıştır. 1925 tarihli ve 1151 

sayılı kanunla belediye ve özel j_dare kuruluşunun geliş-

tirilmiş bir şekli olan yerel yönetim sistemi uygulamasına 

başlanmıştır (110). 

3 Nisan 1930 tarihj_nde 1580 sayılı Belediye Kanunu 

ile tüm eski yasalar kaldırılmıştır. Böylece, Türk bele-

diyeleri tek bir yasayla yönetilmeye başlanmaştır (lll). 

Gelişen koşullar karşısında belediyelerden daha fazla hiz-

met beklenmiş, bunun üzerine 1951 ve 1956 yıllarında tasa

rılar hazırlanmış fakat bunlar kanunlaşmamıştır (112). 

1961 yılında kabul edilen Anayasa yerel yönetimler 

için yeni hükümler getirmiştir. 1967 yılında yapılan araş-

tırmalarda belediyelerin büyük bunalımlar içinde olduğu 

anlaşılmıştır. 1971 yılında İdari Reform Danışma Kurulunun 

hazırladığı rapordan bel ed j_yelere ait kanunların yeniden 

düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. 1972 'de }3elediye 

kanunu parlemantoya sunulmuştur (113). 

(109) ÇAKAR, s.69. 
(110) BİNATLI, s.68. 
( lll ) Ç AKAR , s • 6 9 • 
( 112) DEJYIİRÖZ, s. 20. 
( 113) A. g. k. , s. 21. 
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12 Eylül 1980 hareka tından sonra I"'lilli Güvenlik 

Konseyi, büyük kentlerin yakınlarında oluşan belediyelerin 

halka yeterli hizmet götürmed:ikleri gerekçesiyle ll Aralık 

1980 tarihinde 34 nolu kararla ana belediyelerin kurulmasım 

öngörmüştür. Resmi Gazetenin 18 Ocak 1984 gün ve 18285 

sayılı nUshasında yayımlanan ve yürürlüğe konulan 2972 

sayılı "I1ahalli İdareler İle ı.lahalle IIJ:u.htarlıkları ve 

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" ile Büyük Şehir 

Belediyesi d.eyimi getirilmiştir. 27 Haziran 1984 tarih ve 

3030 Sayılı Kanun ile de Büyük Şehir Belediyelerinin ku-

·ruıuşu, görevleri, organları, hizmet bölüşUmü ve maliyesi 

düzenlenmiştir (114). 

c) Genel Değerlendirme 

Osmanlı Devletinin yönetim düzeni, benzeri di~er 

geleneksel toplum ve devletler gibi belirli ölçülerde ye

rinden yönetim özellikleri göstermiştir. Geleneksel toplum; 

t;üçlü bir merkezi denetimin kurulaınadıtJ;ı, mali yönden özerk 

bir·imlerden oluşan, uzmanıaşmanın olmadığı devlet siste

mine Sc1hiptir. Bu sistem büyUk ölçüde merkeziyetçilikten 

uzaktır. Zamanın şartları içerisinde devlet, merkez-yerel 

yönetim dengesini k:uracak, üretim fazlasını merkeze en 

yararlı biçj_mde al<:.taracak yerel yönetimin mali ve askeri 

deste~ini sürekli olarak sağlayacak bir yönetim şekli 

arayışına y<5nelmi:;:tir. Bu amaçları sağlamak için devlet, 

yerel yönetim birimlerinin başında bulunanlara mutlak 

(114) SENCER, s.lOl. 

51 



Şekilde hakim olan güçlü bir merkez örgütü ve merkeze bağ-

lı yerel yönetim örgütti geliştirmiştir (115). 

Osmanlı yerel yönetimin temeli, toprak rejimine dayan

mıştır. Arazi has, zaamet ve tırnar olmak üzere üçe ayrıl

mıştır. Tipik Osmanlı eyaleti sarıcaklardan meydana gelmiş 

bir bütündür. Sancak, askeri, mülki ve idari yönden yerel 

yönetimin ana birimidir. Toprakların genişlemesi ile daha 

önce de belirtildigi gibi beylerbeyli~i ortaya çıkmıştır. 

BeylerbeylHcleri zamanla eyaletlere dönüşmüştür. Eyalet-

ler sancaklara, sancaklar ilçeye karşılık subaşılıklara, 

subaşılıklarda bucak ve köylere ayrılmıştır. Bu sistemin 

duraklama devrinden sonra, diğer kurumlar gibi bozulmuş-

tur. Bu bozulmanın düzeltilmesi için XIX uncu yüzyıla ge

linceye kadar düzeltme çalışmaları yapılmıştır (116). 

XIX.yy.da Osmanlı şehirleri, özellikle dış dünya 

ile girişilen ilişkilerin ;yoğunlaştığı liman şehirleri 

önemli değişiklikler geçirmek zon.mda kalmıştır. Bu 

şehirlerde belediye örgütünde bazı düzenlemeler yapılma-

sı gerekmiştir. Çünkü bu limanlara gelen tüccarlar bazı 

hizmetler istemişlerdir. İstanbul'un belediye çalışmala-

rında ilk sırayı almasJ_nın en büyük nedeni de budur. 

Bu zamanda yerel hj_zmetleri yerj_ne getj_rmekle görevlen-

dirilen kadı, bu hizmetleri yerine getirmekten çok, hiz-

metleri yaptırmak ve bunvn için halkı örgütlernek ile gö-

( 115) 
(116) 

, "Osmanlı İdare 
A. g. k. , s. 5-8. 

n . . . ' 
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revlidir. Kadı'nın noterlik, yare_:ıçlık, vere_:i salınması 

ve toplanmsı gibi görevleri de vardır. 1826 dan sonra 

kadılık kalkmış, onun yerini ihtisab nazırlığı olmıştır. 

Bu kurumun görevi de temelde aynıdır, ismi değişmiştir. 

Ancak bu kurum hizmet yer:i_ne getirmekten çok, vergi toplan

ması gibi işlerle ugra~mıçtır (117). 

İstanbul'da ilk belediye kurulması hareketi ile 

meclis ve meclis başkanlJ.ğı kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 

zamana kadar görüldüğü gibi ülke yönetimjni kolaylaştırmak 

için daima belirli bölümlere ayrılmıştır. Bunların isimle

ri değişik olsa bile il, ilçe, köy, bucak şeklinde oldu

ğunu görüyoruz. Bu birimlerin başına da yine isimleri za

mana göre (subaşı, beylerbeyi, kadı vb.) değişmekle bir

likte hemen hemen aynı tür görevler verilmiş kişiler geti

rilmiştir. Bu kişiler padişahtan sonra kendi bölgelerinde 

tek kişilerdi. Görevli bulundukları alan içinde dirlik ve 

düzeni sağlamak, yerel hizmetleri yerine getirmektir. Bu 

kişilerjn kendilerine yardım eden adamları olsa bile son 

söz onlarındır. İstanbul Şehremaneti ile durum değişmiştir. 

Bu çalışmalar o güne kadar belirli bir düzene alış

mış yönetim içerisinde başarılı olamamıştır. Buna rağmen 

1580 sayılı kanı.m1m çıkarılmasına kadar organları halk 

tarafından seçilen belediyelerin kurulması çalışmaları 

devam etmiş ve sonımda adı g,eçen kanunun hazırlanması 

(117) OHTAYLI, s.lll-119. 
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başarılmıştır. Bugij.nkü. sj_stemimizj_n temelini oluşturan bu 

kanun üçlü. s j_stemin (İl-İlçe-Bucak) Fransa' dan örnek alın-

dı~ı daha önce de belirtilmişti. 

Bu sistem Ulkemize yerleçmiş ve cumhuriyetin ilanı ile 

ilerleyen Türkiye ı de geli.ştirilerek, gü.nün koşullarına 
1 

uydurularak uygulanmaya devam etmiçtir. 

Dü.nya ı da yerel yön et j_mleri anlatırken eörUldüğü. gibi 

temelde hemen bütün ülkeler değişik isim ve bazı farklı 

uygulamalar dışında bu. üçlü sistemi uygulamaktadır. Her 

ül1ce bu yönetim şeklini bizde old u[;u gibi kendi kü.l türüne, 

yaşayışına uyarlamıştır. Ancak bu farklılıklara rağmen hep-

sinin kurul"lış amacının; Yönetimi kolaylaştırmak amacıyla 

ülkeyi çeşitli yönetimsel birimlere ayırmak ve bu birimle-

rin insalarının ihtiyaçlarını k::..ı.rşJ_lamak; Sosyal, kültürel, 

teknik hizmetler götürmek olduğu görU.lU.r. Bu birimlerin hep-

si halk arasından ve halk tarafından seçilmiş :ıneclis veya 

konseyler tarafından yöneltilmektedir. İster kapitalist 

ister sosyalist olsun bütün Ullcelerde bu yönetsel birimlerin 

özerk olmakla birlikte devletin denetimi ve gözetimi altın

da olduğu da görülmektedir. 

Dünyadaki yerel yönetimlerde bizde olduğu gibi be-

lirli aşamalardan geçerek bugüne gelmiştir. Toprak parçala-

rı zengin kişilerin, asillerin yönetj_minde iken yine 

İstanbul örneğinde olduğu gibi, uygarlığın ilerlemesi, ti-
' 

caretin gelişmesi, cemiler ile bu ticaretin ülkeler arasın-

da yayılmaya başlaması ile ihtiyaçlar artmış, bu bölgeler-

de toprakları elinde tutan beylerin yerini yörenin ihti-

yacırn karşılayan, yerel hizmetler yapan kuruluşlar almış-



tır. Bu kuruluşlar gelişerek, halkın ve merkezi yönetimin, 

ihtiyaçlarını gören, halkın yönetime katılmasını sa~layan, 

yörenin kalkınma isteğini karşılayan belediyelerin temeli

ni oluşturmuştur. 

Görülüyor ki tarihi c;elişim içerisinde ve. bugünkü gö

rünümü içinde belediyeler temelde aynı amaçlarla ve istek

lerle, aynı düşünce tarzı ile kurulup, bugünkü hallerini 

almışlardır. 
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3. GENEL Olıii.RAK ÖHGÜT VE YAPILARI İLE OHGANİZASYON 

TEORiLERİ 

Örgüt ve organizasyon kavramları genellikle eşanlam-

lı olarak kullanılmaktadır. Burada örgüt ve organizasyon 

kavramları ele alınarak aralarındaki ayırım belirlenmeye 

çalışılacaktır. 

A- ÖRGÜT ( OIWANİZASYON) KAVHJI}U 

Örgüt kavramı değişik açılardan incelenmiş ve tanım

lanmıştır. Örgütler bazı düşüntirler tarafından yetki ve 

sorumluluk ilişkileri olarak tanımlanmıştır. Bazıları 

tarafından çeşitli rollerden oluşmuş bir bütün ve bazıla-

rı tarafından da içiçe geçmiş biçimsel ve biçimsel olma-

yan grupların oluşturdu~u bir sistem olarak görülmekte ve

ya sadece bir 1-;::arar verme sistemi olarak alınmaktadır ( 118). 

Örgütler bireylerin çok sayıda gereksinmelerini kar-

şılar, bireylerin toplu olarak en iyi şekilde, amaçlarına 

ulaşmasını veya ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan kuruluş-

(118) GÜNGÖR ÖNAL, İ§letme Organizasyonu ve Yönetimi, 
Akademi Kitapevi Ya.No.4, Bursa 1983, s.29. 



lardır (119). Örgütler, kişilerin bazı beşeri ihtiyaçları

nı bireysel olarak değil, örgütsel bir çaba içinde başarılı 

bir şekilde elde edebileceklerini anlamalarıyla ortaya çık

mışlardır (120). 

Örgütler analiz edildi~inde kapsamlarında şu temel 

ögelerin bulunduğu görülecektir (121): 

ı. Örgütlerin temelinde bireyler yer almaktadır. 

ıı. Sözkonusu bu bireyler, etkileşim ortamı denilen 

karşılıklı bir ilişki içinde bulm1urlar. 

ııı. Örgütte her üyenin bireysel amaçlarından bazıları 

onun örgüt için gösterdiği çabaların nedenini oluşturur. 

Birey, örgüte katılmanın kendi amaçlarına yol açmasına yar-

dım edeceğini umar. 

Bireyler arasındaki bu etkileşim, örgütlerin yaşa-

mını sağlamak için gerekli ve yeterli bir nedendir. Bunun-

la beraber örgütün etkinliğini saptayan faaliyet unsurları 

da vardır. Bunlar beşeri olmayan kaynaklar ve j_nsanların 

yetenekleridir (122). 

İnsan yetenekleri bir iŞi yapabilme, başkalarını etki-

leme yetene(l;i ve planlama, örgUtlendirme, iletişim, kontrol 

ve yara tJ_cılık kavramlarını kullanabilme yeteneklerini kap-

samaktadır. Etkin bir örgUtün varlı~ından s~z edebilmek 

için tüm kaynakların dağılımı iyi bir biçimde yapılmalı 

ya da iyi bir şekilde yönetilmeli ve örgütsel amaçlara et-

(119) 

( 120) 

İNAL CEN JU}KUN, Organizasyon 'l'eorileri, E.f.T.İ.A. 
Ya.No.95, Eskişehir, 1972, s.5. 
H:.ı:m.ımn.T G.BICl~S(Çev.OSH.AN 'l:EICOK), Örvütlerj_n Yönetimi: 
Sistemler ve Beşeri Kaynakla:..:-r Asısından, Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi (A.I.T.İ.A.),C.I,B,2 
Ankara, 1975, s.ll. 

( 121) Af)KüN, Organizasyon •.• . L s. 13. 
(122) HICKS, s.48. 



kin bir biçimde ulaşılabilrnelidj_r ( 123). 

Örgüt kavramı ile eş anlamda kullanılan organizasyon 

kavramı ise iki anlam taşımaktadır. İlk anlamı, örgütlin ya-

pısırn ve iskeletü1i ifade ederken, diğer anlamı yönetim 

işlevlerinden örgUtlendirmeyi ifade etmektedir (124). Bu-

rada incelenecek olan kavram yönetimin işlevlerinden olan 

örglitlendirme de~il, yapı anlamındaki örgüt olmaktadır. Bu 

nedenle çalışmamızda organizasyon kavramı yerine örgüt kav-

ramının kullanılması uyg·un görU.lmU_ştür. 

B- ÖHG-ÜT YAPILAHI 

Örgütler bazı ölçütler temel alınarak çeşitli biçim-

lerde bölümlendirilmel{tedir. Bunlar yapılarına göre; Biçim-

sel ve biçimsel olmayan, üyelerin duygusal ilgisine göre; 

İlksel ve ikincil ve bazı temel amaçlara göre; Hizmet, eko-

nomik dinsel, koruyucu, kamusal, sosyal örgütler biçiminde 

olmaktadır (125). 

a) Bicimsel ve Biçimsel Olma~an Örgüt Yapıları 

Örgütsel yapıyı biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt 

yapısı olarak ils:i yönlü almak olanaklıdır ( 126). Örgütler 

bireylerin tek başüırına erişem:iyecekleri amaçları gerçek-

leştirrnek amacıyla kurulm.uşlardır. Biçimsel örgütler bu 

tür amaçları gerçekle~ıtirmek üzere kurulan varlıklar-

(123) 
( 124) 

(125) 

(126) 

A.&.~·lc. . . 
KET!IAL TOSUN, I r:>letme Yön et imi, I. U. I şletme Fak',.il tes i 
Yayınları, B. 2. , Istanbul, 1982, s. 7 4. . . 
İNAL CEN AŞKUN, Yönetim-Ders Notları, E.I.T.I.A. 
Yayınları, Eskişehir, 1977, s.5. 
A.g.k. 
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dır (127). 

Biçimsel örgütte, amaÇlar belirlenmekte ve başarı 

elde edebilmek için Berekli koordinasyon araçları bilinçli 

olarak planlanmaktad.J_r. Orunlar, basamaklar sırası, yetki 

ve sorumluluk tanımlanmış, işleyiş beltrli kalıplara otur

tulmuştur. İletişim kanalları belirc_:indir. Örgüt üyeleri-

nin yaptıkları işler tanımlanmıştır. Biçimsel örgütler 

sürekli ve -planlı oldukları için esnek değ:i_ldirler (128). 

Biçimsel örgütler kurulur kurulmaz bu ;)rapı içerisin-

de kendili~inden oluşan ve biçimsel örgütlerden daha de-

ğişik bir yapıya sahip olan örgütsel yapılar oluşur ki, 

bu örgUtlere de biçimsel olmayan örgUt denir. Biçimsel 

olmayan örgütler, biçimsel örgütlerin tersine gevşek, es

nekli~i fazla, noksan tanımlıdır. Örgüt üyeleri arasında-

ki ilişkilerin niteliği ve amaçları belirgin değildir. 

Üyelik bilerek yada bilmeyerek kazanılabilir (129). 

Biçimsel olmayan örgütlerdeki ilişkiler ve eylemler 

belli bir tanıma ve düzene kavuşturulduğunda biçimsel bir 

özellik kazanabilir ve biçimsel bir örgütte de düzensiz, 

gevşek ilişkilere girildiğinde biçimsel özelli~ini yitire-

bilir (130). 

(127) HBPJ3BRT G.EIG:"t(S-C~GBAY GDLIETT (Çev. BESİM BAYKAL), 
Organizasyonlar; Teori v~ Davranış, i.T.İ.A. İşletme 
Bilimleri Enstitüsü Ya. No.l, İstanbul, 1981, s.28. 

( 128) İNII..L CEM Jı..ŞKUN, "Genel Sistem Kuramı Açısından 
İşletmelerde Biçimsel Olmayan Orgüt Tasarımı Uzerinde 
Düqünceler", ESKİŞEHİR AKADBHİ DERGİSİ (ESADER), 
C.XV, s.l (Ocak-1979), s.l. 

(129) A.g.k. 
(130) A.g.k. 
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p) İlksel ve İkincil Örgüt Yapıları. (1_31): 

İlksel örgütler kişisel ve üyelerinin tam duygusal 

bagıntısını ortaya koyar. İlksel örglitlerde ilişkiler do~-

rudan, zorlamasız, yüzyüze bir özellik göstermektedir. 

Karşılıklı anlayış ön plandadır. Örglit amacı ile işgörenin 

amacı arasında sıkı bir ba~, birlik vardır. 

İkincj_l örgütlerde, ili~1ki.ler biçimsel olmayan ve 

kişisel olmayan bir nitelik taşırlar. Üye ve örgUt ba~ın-

tısı sınırlanmıştır. İşgören, örgütlin amacına örgütten sag-

ladığı çıkar ya da onun kendj_ amacına erişmesine :yardım et

tigi kadar hizmet eder. Örgütten yardım görmedi~inde, örgü-

tün amacına hizmet etmediği gibi, engelleme de yapabilir. 

c) Temel Amaçlara Göre Örgüt Yapıları (132): 

Her örgüt, ileili olduğu bireylerin ihtiyaçlarını 

gidermek veya erişmek istedikler:L amacı gerçekleştirmek 

için kurulmaktadır. Bu açıdem ele alındığında örgüt türleri 

şunlardır: 

Hizmet örgütü, yardım amacıyla kurulmuş, hizmet et-

tikleri kimselerden karşılık beklemeyen örgütlerdir. Yardım 

kurumu ve dernekler vb. 

Ekonomik örgütler; Bir bedel k~rşılı~ında bireylere 

mal ve hizmet saglayan örgütlerdir. 

Koru;yucu örgütler; ;Folis örgütü, askeri örgütler, 

itfaiye, hastane gibi kişileri çeşitli zarar ve tehlikelerden 

(131) AŞKUN, Yönetim •.• , s.151. 
(132) A.g.k. 
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koruyan örgütlerdir. 

Kamusal örgütler; Kamu düzenini sürdüren ve buna 

ilişkin ihtiyaçları karşılayan örgütlerdir. Hükü.met idare

leri, il idareleri, belediyeler, mahkemeler vb. 

Sosyal örgütler; Klüpler ve meslek birlikleri gibi 

kişilerin başka kişilerle ilişkisini sağlayan, karşılıklı 

dayanışmaya ilişkin, sosyal ihtiyaçlara hizmet eden örgüt

lerdir. 

C- ÖRGÜTLERİN NEDENLEIÜ 

Örgütlerj_n nedenleri sosyal nedenler ve metaryal 

nedenler olmak üzere iki grupta toplanabilir (133): 

a) Sosyal Nedenler 

İnsan toplumsal bir varlık olaral-c, her zaman başkala

rıyla ilişki kurma gereksinimi duyar. Birçok örgüt bu bir

likte olma gereksinimini lcarçılamak için kurulmuşlardır. 

Amaçları politik, ekonomik vb. olanlarda bilerek yada bil

meyerek bu gereksinmeye cevap verirler. Örnek olarak, ki

şinin tüm ihtiyaçları çalıştı~ı örgüt tarafından karşıla

nabilir ve örgüt onun herşeyidir veya kj_şi birtakım yardım 

derneklerine girebilir. Böylece örgütlerin kendisine sag

ladıgı sosyal tahminlerden yararlamnaktadır. Bu örgütlerin 

varolma nedenlerinden sosyal neden yönünü oluşturur. 

(133) AŞKUN, Organizasyon •.• , s.5. 
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b) Materyal Nedenler 

Bireyler aynı zamanda, kişisel olmayan materyal ne

denlerle de örglitleme amacı glitmektedir. Bireyler, örglit

ler aracılığı ile tek başına elde edemedikleri yararlar 

sağlarlar. Bunlar yeteneklerini genişletme, örgiit aracı

lığı ile bir amacı başarmak için gerekli zamanı daha iyi 

kullanmak ve önceki kuşakların toplanmış bilgisinden ya

rarlanmaktır. 

D- ORGANiZASYON TEORİLim:t 

Organizasyonlarla ilgili olarak Uç teori Uzerinde 

durulmaktadır. Bu Uç teori Klasik Organizasyon Teorisi, 

Neo-Klasik Organizasyon Teorisi ve T'1odern Organizasyon 

Teorisidir. 

a) Klasik Organizasyon Teorisi 

Klasik teori iki anafikir etrafında toplanmıştır. 

Birincisi rutin işlerin görtilmesinde insan ögesinin maki-

nelere ek olarak nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği, 

ikincisi de biçimsel örgtit yapısının oluşturulmasıdır. 

Klasik teori kesin olarak belirlenmiş bir yapı ve otorite 

ilişkileri ile etkinlik ve verimliliğin nasıl arttırılabi-

leceği konu.sunu (134), başka bir deyişle biçimsel örg;üt 

yapısını incelemiştir (~35). 

( 134) 

(135) 

TAMER KOÇBL, İşletme Yöneticili{d, İ. Ü. İşletme 
Fakliltesi İşletme İktisadı EnstitUsti Ya.No.l, 
İstanbul, 1984, s.49 
Ai;JKU1~-, Yönetj_m •.• , s.l68. 
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Klasik teori örgüt insan unsurunu daima ikinci plan-

da tutmuş, maddi ögeler düzenlendikten sonra insanın öngö-

rülen doğrultuda davranacağını varsaymıştır. Bu teori j_n-

sanı kendine söğleneni yapan, pasif bir unsur olarak ele 

almıştır (136). 

Klas jk teoride anaç ekonomik rasyonellik ve kardır ( 137) • 

Birey de örgüt çıkarları arasında bir çatışma oldu~;unda ge-

nel çıkarların kor1-ınmasına ağırlü:: verilmelidir ( 138). 

Birey yada grupların amaçları önemli değildir. Öncelikle 

örgüt amaçları gerçekleştiriliDelidir (139). 

İletir;>im kanalları biç:Lmsel ve yulcarıdan aşağıya ger-

çekleşmektedir (140). 

Kararalma işlevine ifşgörenin katılması söz konusu 

değildir. Yönetici bütün kararları kendisi vermelidir, 

amaç, en iyi kararın alınmasıdır (141). 

Klasik teoride tek öhder vardır ve önderin görevi 

enyüksek ekonomik faydayı sağlayacak şekilde amacına 

ulaştırmaktır (142). Otorite üstten gelir ve otorite mer

kezileştirilmelidir (143). 

(136) 
(137) 

(138) 
(139) 
( 140) 
(141) 
(142) 
( 143) 

KOÇ:E!L, s.50. 
~OKER DERELİ, Organizasyonlarda Davranış, İ.Ü. 
Iktisat Fakültesi Yayınları, istanbul, 1981, s.82. 
A.g.k., s.27. 
üNAL, s.50. 
DEHELİ, s.27. 
A.g.k., s.82. 
ÖNAL, s.50. 
DEHBLİ, s.82. 



Klasik teori savunucuları i.nsanın çalı~,;;mayı sevmedi-

ğini ve işe uyarlanması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Diğer 

örgüt üyelerinin birey üzerine etkisi yoktur (144). 

Klasik teoride açıkça ve kesin olarak belirlenmiş 

kurallar vardır. Örgüt yapısı bu kurallara dayanmaktadır. 

Bu kurallara uyulmazsa işgören cezalandırılmalıdır (145). 

Klasik teori bireylerin ödüllendirilmesini ekonomik 

temele dayamıştır. Yetki devri yukarıdan aşağıya doğrudur. 

Ast çeşitli basamakları geçip, üst yönetici ile temasa 

geçmemelidir (146). 

Son olarak bu teori sadece örgüt içi etkinlik üzerin-

de durmuş, örgütü~ çevresini ve de~işen koşulları gözönline· 

almamıştır (147). 

Klas i.k Organizasyon teorisinde örgütün temel ögele:r:i; 

'işbölümü, basamaklar sırası ve fonksiyonel süreçler, yapı 

ve denetim alanıdır: 

ı. işbölümü: Örgütte etkinliği ve verimliliği arttır-

mak için işler ve onları oluşturan görevler uzmanıaşmayı 

sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Böylece daha etkin ve 

kaliteli üretim sağlanacak, işgöTenleri eğitmek daha kolay 

olacaktır (148). 

ıı. Basamaklar Sırası ve Fonksiyonel Süreçler: Klasik 

teoTi savmLucuları kişiler ve bunların görevleri ile ilgi-

li yatay ve dikey ilişkilerin akıllıca düzenlenmesi ve 

(144) ÖNAL, s.50. 
(145) DERELİ, s.27. 
(146) A.g.l{., s.82. 
(147) KOÇEL, s~50. 
(148) A.g.k. 



tesbit edilmesiyle amaçlara eniyi şekilde ulaşılaca~ını 

savunmuşlaTdır (149). 

ııı. Yapı: Yapının amacı, örgüt amaçlarının gerçekleş-

tiTilebilmesi için, fonksiyonlar arasında düzenli bir o.yaT--

lama sa~lamaktır. Klasik teoride yatay ve dikey olarak iki 

yapı üzerinde duTulmuştur. Komuta organizasyonu; komuta zin-

cirini, kurmay organizasyon; komuta için ö~Ut verici ve 

kolaylaştırıcı işlevi ile ele alınmaktadır (150). 

ıv. Denetim Alanı: Yöneticinin gözetimi altında tuta-

bilece~i astıarın sayısına ili~kin bir kavramdır. Kavram 

insalcıl ve fonksiye nel i b. ş ki le re dikkati çekmektedir. 

Bir bölüme yeni katılanların sayısının artması ile birey-

ler aTasındaki karşılıklı iliş_kileT sayısı da artmakta-

dır (151). 

b) Neo-Klasik OrBaniz~syon Teorisi 

Neoklasik teori klasik teorinin aksine biçimsel olma-

yan örgüt yapısı üzerinde durmuştuı--. Biçimsel olmayan örgü-

tün özünü, örgüt üyeleri aTasındaki gruplaşmalar meydana 

getirmekte, ancak bu durum örgütün biçimsel çatısında gö-

rülmemektedir (152). Neoklasik teor:Lnin ele aldığı konular; 

(149) OSlflAN 10ZGAT, İşletme Yönet:Lmi, Nthad Sayar Yayın ve 
Yardım Vakfı Ya.No.3757~0B, B.4, Istanbul, 1983 
s.l78. 

(150) AŞKU1i, Organi?,a_?Y.<?.P~, s.35. 
(151) A.g.k., s.3~. 
(152) A.g.k., s.73. 
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insan davranışı, kişiler arası il:Lşki ler, grupların oluşma-

sı, grup davranışları, biçimsel olmayan örgüt, alcı ve tutum

lar, güdüleme, önderlik, de~işim ve gelişmedir (153). 

Bu teori, insan unsurunu ön planda tutmuş, örgüt yapı-

sının etkinliğini belirleyen ögenin insan unsuru olduğunu 

göstermiştir (154). İnsanların kendi güdüleri, inançları, 

değerleri vardır ve bunlar örgütü planlayan ve kuranların 

istedikleri gibi kullanamayacakları ögelerdir (155). 

Neoklasik teoride amaç işçiye yöneliktir, insan re-

fa hı., grup unsuru, işbirli~;i ve yardımlaşma üzerinde du-

rulmuştur (156). 

Neoklasik teoride, iletişimde biçimsellik önemini 

kaybetmiştir. Yönetimle, işçi arasında doğrudan ve açık 

iletişim kanalları uygulanmalı, grup iletişimi teşvik edil-

melidir (157). 

Karar almada neoklasik teori astıarın da karar alarak 

yönetime katılmalarını öngörmüş, yönetirnde merkezkaçııgın 

ölçüsü olarak astıarın aldıkları kararların önem derecesini, 

uygulaması ve denetime tabi olup olmadığını ölçüt olarak 

almıştır (158). 

(153) KOÇEL, s.78. 
(154) A.g.k. 
(155) 0NAL, s.57. 
(156) DEP~Lİ, s.82. 
(157) A.g.k. 
(158) 1~T~L:[:ıA BAHAE3BL, Çai~daş Yö~ıet_~_gı._D~şUncesir..in Evrimi, 

I.U.Isletme PaklUtesi Ya.No.101, Işletme Iktisadi 
Ya.ıro:48, c.ı, İstanbul, 1979, s.2§7. 
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Neoklasik teoride önder grubun ihtiyaç ve isteklerini 

karşılamalıdır. Sonuçlara ancak grup faali;yetleri ile ula

şılabilir (159). Önder hem bilgi alan hem veren durumundadır. 

Kendisi için bildiklerj_nden çok, bunları izleyicilerine ak

tarması önem taşımaktadır. Önder grubun temsilcisi durumun-

dadır ( 160) . 

Klasik teorinin aksine neoklasik teori insanın çalış-

mayı sevdiğini gerekli koşullar yerine getirildiğinde zevkle 

çalışabileceklerini. savunmuşlardır ( 161) . 

Neoklasik teoride örgütün teknj_k ve beşeri olmak üze

re iki esas yönü vardır ve b·unıar bj_rbirini etlU .. ler ( 162). 

Örgüt yapısı grupların doğup faaliyetlerine imkan verecek 

genişliktedir (163). 

Kişilerin güdülenmesi açısından klasik örgüt aksine 

maddi ödüllerin yanında manevi ödüllerin daha büyük etkisi 

olduğu savunulmuştur (164). 

Klasik örgüt teorisi örgüt çevresini g5z önüne almaz-

ken, neoklasik teori insanın örgüt içinde bir yeri olduğu 

gibi, sosyal örgüt içinde de sosyal bir yeri olduğunu benim-

s emiştir ( 165) . 

Neoklasik teori klasik teorinin temel ögelerini eleş-

tirmiştir. 

( 159) 
(160) 
(161) 
(162) 
(164) 
(165) 

DJ:!;llliLİ, s.82 
A;;KUN, Organizasyon ••. , 
KOÇEL, s.82. 
BAI~NSBL, s.307. 
DEliliLİ , s. 307. 
A.g.k. 

s.81. 
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ı. İşbölUmU.: Neoklasik teori·işbölümünUn, iş tatmini-

ni azaltıcı etkisi üzerinde durmuşlardır. İşböllimünün ileri-

ye götürUlmes inin, işi. manatan hale getirdiğini, bunun ça-

lışan kişiyi pskolojik açıdan olumsuz etkilediğini ve kişinin 

verimini azal ttığını ileri sürmüşlerdir. Ivlonotonluğu önlemek 

için i_şlerin genişletilmesini ve rotasyonu önerrrüşlerdir (166). 

ıı. Basamaklar Sırası ve Fonksiyonel Süreçler: Klasik 

teoride ferdin kapasi tes i ile yetki .. sinin eşit olması gerekti-

ği ve işler ile işg:örenler arasındakJ gerekli bilginin elde 

edilmesi ile bu uy-llffiun sağlanabileceği belirtilmi~ıtir. 

Neoklasikler ise ferdin yeteneklerinin kesin olarak ölçtile-

miyece@;ini, bu nedenle iş ile tam uywnun sağlanamayacağını 

belirtmiştir. Ayrıca işlerin blinyesindeki değişiklikleri be-

lirlemek güçtUr ve işgören de~erleme testlerinden her zaman 

istenen sonuç elde edilemez (167). 

ııı. Yapı: Klasik teorinin savunduğu komuta ve kurmay 

yöneticileri arasında iletiçim bozukluğ;u vardır. Çtinkti kur-

may yöneticisi teknik olarak konuşmakta, komuta yönetici 

daha genel bir tutum göstermektedir. Ayrıca kurmay görevli-

ler daha genç ve e[\i tim eörmUş olduklarından komuta görev-

lileri ile aralarında çatışmalar görtilmektedir. Kurmaylar 

kendilerini yönetim dışında ve kendi ilerlemelerini komuta 

görevlileri.nin elinde hissetmeleri nedeniyle huzursuz olur-

ken, komuta görevliler de kurmayıarın yetki alanlarını ge-

(166) KOÇEL, s.293. 

(167) DERELİ, s.72. 
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nişletme çabasında olduklarını ileri sürüp, yetki alanı ça

tışmasına girmektedirler (168). 

ıv. Denetim Alanı: Neoklasil~ler Klasik Teorinin, yakın

dan kontrol eğilimine karşıdırlar. Üst ve ast sayıları ara-

sında kesin bir oran olmamalıdır. Yakından kontrol kaldırı-

larak yetki devri genigletilmeli, merkezileşme önlenmelidir. 

Genel ve demokratik yönetim ile işgörenlerde işde :yüksek 
(' 

tatmin sağlayabilir (169) • 

. c) Modern Organizasyon Teorisi 

Tilodern organizasyon teorisi örgütü, bireyleri, grup-

lar ve örgütün bUtün birimlerini, amaçları, davranışları ve 

örgütün tümü ile aralarındaki ilişkiler ve etkileşimleri 

tümUyle bir sistem olarak görmUş ve incelemiştir. Bu teoriye 

göre örgüt, oosyal bir sistemdir ve örgüt içindeki birimler 

ayrı ögeler deiil, birbirini etkileyen olgulardır (170). 

Örnek olarak örgüt sistemini oluşturan ögeler insan unsuru, 

makineler, maddi kaynaklar, görev tanımları, biçimsel yetki 

ilişkileri, küçük biçimsel olmayan gruplar sayılabilir (171). 

Sistem kavramının özellikleri aşağıdakj_ biçj_mde özet-

lenebilir (172): 

ı. Sistem içindeki de2işkenler birbirini etkiler, 

ıı. DG~işkenler arasında karşılıklı etkileşim vardır, 

(168) AŞKUl'if, Organizasyon •.. , s.68. 
(169) DER8Lİ, s.79. 
(170) ÖNAL, s.73. 
(171) KOÇEL, s.96. 
(172) ÖNAL, s.73. 
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ııı. Sistem örgütü dengeye getirme eğilimindedir. Bu 

dengenin sUrekli ve statik olması zorunlu değildir, 

ıv. Sistem kendi kendine yeterli olmalıdır, 

v. Sistem düzenli ve sürekli şekilde de~işmektedir, 

vı. Sistem çevresindeki de~işmeleri sUrekli izleyerek 

devamlılığını sağlayabilir. 

Modern örgüt teorisinin böltim ve sUreçleri aşatıduki 

biçimne özetlenebilir: 

ı. Bölümler: Birey, sistemin birinci bölümüdür. Bire-

yin gelirken beraberinde getirdi.(;i kişilik yapısı bu bölümde 

yer almaktadır. Birey kişisel amaçlarını e;erçekleştirmek üze-

re örgütte bulunmaktadır (173). 

Sistemin ikinci bölümü biçimsel yapıdır. Biçimsel ör-

güt işlerin karşılıklı ilişkilerin bir modelidir ve bunun 

ile örgütün ekonomik ve verimlilik amaçlarına ulaşmasını sağ-

layacak bir yapı sağlanır (174). 

Üçüncü bölüm biçimsel olmayan örglittür. Sosyal gtidüler-

den oluşan grup üyelikler~ grupların yönetiminin farklı özel

likleri bu bölümde yer alır (175). 

DördUncU bölüm, örgütteki statü ve rol düzenleridir. 

Örgütteki statü ve roller basamaksal bir sıra ile birbirine 

bağlanmıştır ve ayrıca statü ve rollerin, gruplar ile meslek-

(173) A.g.k. 
(174) AŞKUN, Organizasyon ••• , s.gg. 
(175) ÖNAL, s.74. 
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lerin sayeınlık durumlarına göre biçimsel olmayan sıralama-

sı vardır (176). 

ıı. Sistem içindeki Ba~ıntı ve Btkileşimler: Burada 

sayılan dört böltirnUn kendi içlerinde ve birbirleriyle olan 

etkileşimleri söz konusudur. Etkileşim ve bağıntılar böltim 

içi ve bölümler arası bağıntılar olarak incelemektedir (177). 

ııı. Böltimleri Baglayan SUreçler (178): Bu süreçler 

iletişim, denge ve karar alma süreçleridir. Sistemin eylem-

leri, bölümler arasındaki iletişim ile mümkündür. Yönetim 

fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi ve örgütün amaçla-

:rına ı..üaçabilrnesi için sistemin bütünUnU kapsayan iletişim 

gereklidir. 

Örgütte dengenin sağlanmasında enbüyük güçlük, siste-

min bütün bölümlerinin yeniliklere ve değişikliklere aynı 

anda uyum gösteTememesidir. 

Karar alma süreci, örgütsel dengeyle yakından ilgili-

dir. Ancak karar alma süreci :Lle bireyler öre;ütsel dengeye 

uyu..rnlu davranışlarda bulunabilirler. 13u süreç, doğrudan bi-

reylerin örgüte katılmalarıyla ilgili olabileceği gibi, 

bireyin verimliliğini belirleyen koşullara ilişkin de ola-

bilmektedir. 

ıv. Amaçlar: Sistem yaklaşımında üç amaç söz konusudur. 

Örgütün gelişme ve yapısal değişikliğine ilişkin büyüme 

(176) AŞKUN, Organizasyon ••• , s.lOO. 
(177) ÖNAL, s.74. 
(178) A.g.k. 
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amacı; Kalıcılık, süreklilik ve düzene ilişkin kararlılık 

amacı ve örgüt Uyelerine başkalarıyla ilişki kurabilececi 

bir ortam yaratan etkileşim amacıdır (179). 

E- BİR ÖRGÜT OLARlıK BBLBDİYEYE TOPLU BJ\.KIŞ 

Buraya kadar belediyelerin varolma nedenlerine ve top

lumdaki yerine, nasıl bir tarihi süreç geçirerek bugünkü 

durumuna geldiklerine değinildi. Bu bilgiler ve örgüt te

orileri ışığında bir örgüt olarak belediyeyi ele almak ge

rekir. 

Örgüt kavramı gelişmiş toplumlar j_çin geçerl}.dir. 

İhtiyaçlarını };:endi kendine karşılayan toplumlarda örgüte 

ihtiyaç olmaz. Toplumların oluşmaya başlaması ile çeşitli 

örgütsel kur-ıunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumu oluş

turan bireyler kendilerini birarada tutacak, onları düzen

leştirecek güçlere ihtiyaç duymuşlardır. Kentleşmenin ge

lişmesi ile bu ihtiyaç da gelişmtştir. Ülkelerin olıı.şması 

ile krallıklar, beylikler oluşmuş, bu krallık ve beylikle

rin toprak alanları ve bu topraklarda yaşayan insan sayısı 

arttıkça, topraklar çe.şitli birimlere ayrılmıçtır. Avrupa'da

ki feodal beylikleri, I\hsır-JYlezapotamya, Yunan-Roma şehir

leri, bizdeki beylerbeylikleri, sancaklar, k(3yler gibi. 

Eerkezde bulunan üst yönetimdeki krallar, beyler bütün 

ülkeyi dalıcı iyi ~rönetebilmek amacıyla buralarda merkezi yö

netimden ayrı olarak daha küçük çapta yönetim kurumları kur-

(179) A.g.k. 
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muşlardır. İlk belediyelerin temelleri bu küçük birimlerdir 

denilebilir. 

Kısaca diyebil:i rizki belediyeler insanların toplu 

halde bir arada yaşamasıyla doğmuş, bunların alanlarının 

ve içinde barındırdıkları insan sayısının dolayısiyle ara

larındaki ilişkilerin, ticaretin gelişmesi ile çeşitli ev

reler geçirerek bugünkü durumuna gelmiştir. Kentler}menin 

başlaması ile bu kentlerin belli bir düzende kurulması ve 

gelişmesi gerekmiştir. Daha sonra bu kentleri veya yerleşim 

birimlerini birbirine bağlayan yollara gereksinme duyulmuş, 

alt yapı hizmetleri gerekmiştir. İşte bu gibi hizmetleri ye

rine getirmek için olayları yerinde görüp, ihtiyaçları ya

kın olarak belirleyen, merkezden ayrı yönetim kuruluşları 

kıirulrnuş zamanla bu kuruluşlar özerklik kazanıp, kendi mali 

olanakları ile bulundukları yerlerj_n ihtiyaçlarını karşıla

ma yoluna gitmişlerdir. 

Bu ku.ru.mların daha iyi hizmet görebilmesi için, kurum

ların başına o yöre halkı içinden kimseler getirilmi:;;t~.r. 

Önceleri bu kişiler o yörenin zengin ve saygın kişileri iken, 

taraflılıgı ~nlemek için seçimle halkın kendi istedi~i kişi

ler seçilmiş, görev ba~nna getirilmiı:;ıtir. 

Kentleşmenin büyümesi sorınıları da büyütmüş, bu kurum

ların kanvnlaştırılması, kurulu.şun ve işleyişinin yasalarla 

belirlenmesi gerekmi~;;;-tir. Böylece değişik kentlerin değj_şik 

şekillerde yönetilmesi, dUzensizlikleriri olması önlenmeye 

çalışılmış, bu b irj_mler aynı koşullar al tırıda merkeze t)ağla

narak bunların denetimi de sağlanmıçtır. Kentlerin büyUklü-
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~line göre maddi olanaklar sa~lanıp, ihtiyaçlarını gidermesi 

kolaylaştırılmıştır. 

Rejimlerin de~işmesi, sosyalist ve kapitalist olmala

rına göre de~işik isimler almışlardır. Bazı siyasi de2işik

liklere rağmen sonuçta hepsinin kuruluş arnacı beldenin ve 

belde halkının ihtiyaçlarını karşılamak, hizmetler götürmek

tir. 

:Belediyelerin bugUnkli anlamda kurulması :Fransa' da ger

çekleşmiştir. ~rürkiye gibi birçok ülke bu sistemi benimse

miş ve uygulamıştır. Ülkeler kendi koşullarına göre Ulke;yi 

çeşitli birimlere ayırmış -Türkiye'de il, kasaba, köy, 

Amerika'da eyaletler, İsviçre kornUnler vb. gibi- bu b~rim

lerde belediyeleri oluşturmuştur. 

Tüm lilkelerde belediyeler kanunla kurulup, işleyişie

ri kanunla düzenlenir. Önce kuruluş amacı belirlenir. Amaç 

söğlediğimiz gibi bulunduğu yere hizmet götlirınektir. Daha 

sonra bu örgU.tte yapılacak if~ler belirlenir. J-Uektrik, su, 

yol yapımı, inşa, temel gıda maddelerinin düzenli satışı, 

yardım dernekleri, şehirin düzenli gelişınesini sağlayacak 

koşulları sağlama vb. gibi. Elbetteki bu işleri yerine ge

tirecek işgücü gereklidir. Yukarıda sa;ydıt:;ımız gibi ve ben

zeri işleri yerine getirecek kişiler ne gibi niteliklere 

sahip olmalıdır'? I>'Iühend is, şöför, teknisyen, mimar, sekre

ter, çeşitli araçları kullanma yetenetine sahip kişiler 

gibi. J3u özellikler belirlenip, işgörenler işe alınınca, 

işgörenin işini yapabilmesi için çeşitli araç-gereç gerek

lidir. Asfaltlama için silindj_rler, asfalt taşıyıp döken 
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arabalar, inşaatlar için buldezer, taşıma için taşıma araç

ları vb. Bunlarda sa~landıktan sonra eyleme geçmeye sıra 

gelir. Bütün araç ve gereci, işgücünil faaliyete geçirecek, 

eylemlerini düzenıeyecek bir gilce ihtiyaç duyulur. Yönetici 

grubu da beledi_yelerde kanunla belirlenmiştir. Halk adına 

karar verecek halk arasından seçilmiş bir meclis oluşturur 

ve meclisin kararlarını uygulayacak bir başkan Geçilir. Bu 

organların seçimj_, görev süreci, görev alanları, işten ayrıl

maları yasayla düzenlenmiştir. 

Görülüyor ki insan, araç-gereç e;ibi temel ögeleri ile, 

yönetici ve yönetilenleri ile belediyede bir örgüttür. 

Belediye örgütü, bir ınal, ürün üreten veya pazarlayan bir 

örgüt değil, hizmet üreten bir örgüttür. 

Örgüt teorilerine göre belediye örgütü ele alındı~ında; 

Belediye merkezleşmey i benimsemiş bir örelittür. Ge) revleri, 

ereanları belirlenmiş, karar yetkisi sınırlıdır. O halde be

lediye klasik anlamda bir örgüt denilebilir. Ancak aynı za

manda yine yasayla başkan yetk:i.lerini dağı tınalidır denmi.ştir 

ve başkan yardımcılıkları ve müdürlükler oluşturt~muştur. 

Meclis ve başkan beldenin ihtiyacını kendi saptar, plan ya

par. Buna göre plan ve kararların merkez tarafından onay

lanması gereksede neoklasi_k örgüt kavramına da girer. Ayrıca 

belediye örgütü bi_r sistemdir. Belediyenin temeli toplum ve 

onun oluşturduğu SOS2ial yapıdır. Belediyenin amacı gelişen 

ve değişen koşullara rağmen halkın ihtiyaçlarını karşılamak

tır. Bu nedenle belediye kararlıdır, büyllmelidir ve uyurnlaş

manın sağlanması için etkileşim alanının kurulması gerekir. 

Bu yönüyle belediye örelitti modern teorideki örgüt kavramına 
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da uyrrıaktadır. Kısaca belediye örgütü devlet ve toplum için-

deki önemi nedeni:yrle bütün bunları bi..-inyesinde toplamak ve 

hepsini en iyi şekilde kullanıp, uyurrılaştırarak en i;yiye 

ulaşmak zorunda olan bir örgüttür. 
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• • • 
II.BELEDIYEDE BICIMSEL , 

ÖRGÜT YAPISI 



4. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Belediyele.rin göxevlerinin neler olduğuna geçmeden 

önce bu görevlerin belirlenmesinde geçerli olan ilkelerden 

s.öz etmek yerinde olacaktır. 

A- BELEDİYE GÖHEVLERİNİN BELİRLENNEBİNIDE GEÇEHLİ 

OLAN İLKELER 

Beled1iyelerin sundukları hizmetler ülkeden ülkeye. 

ve zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Kimi görev-

le.r teknik zorunluluklar nedeniyle devlet tarafından yürü-

tülmekle birlikte, kamu hizmetlerinin sayısının artması ne-

deniyle belediyelere düşen görevler de artmıştır (1). 

Günümüzde merkez ve .. yerel yönetimler arasındaki gö-

rev bölüşümünde farklı üç yı izlenmektedir (2). 

a) Genellik İlkesi 

Bu ilkenin uygulandığ ülkelerde yerel yönetimler, 

kanunla açıkça yapılması ya aklanmış ya da yürütme yetkisi 

(1), KELEŞ-YAVUZ, s.l46. 
(2))KILIÇER, s.134. 



başka kuruluşlara bıralcılmış işlerin dışında, yerel toplulu

ğun yararına kabul ettikleri tüm hizmetleri yapabilirler. 

b) Yetlci İlkesi 

Yetki ilkesinin uygulandığı ülkelerde yerel yönetimler 

yürütme yetkisi kanunla kendilerine verilmiş olan hizmetleri 

yerine getirebilirler. 

c) Liste İlkesi 

Liste ilkesinde belediyelerin yapacağı hizmetleri yasa

lar sınırlandırılmıştır. Belediyeler bu listeye göre verilen 

görevleri yerine getirirler. Ülkemizde liste ilkesi uygulan

maktadır. 

G<Drev bölüşümünde uygulanmakta olan ilkeler, yerel yö-

netim sistemlerini dört grupta toplamıştır: 

ı. Kuvvetli Yerel Yönetim Sistemleri (Anglo Sakson 

Hodeli) 

Yerel yönetimler bir kısım. görevlerini tüzel kişiler-

den aldıkları yetkilere dayanarak, bir kısmını da bakanlık

lar adına yürütürler. Sistemin özelliği hizmetlerin büyük 

kısmının ;yerel yönetimlerce yürütülmesidir. Bu tür uygula

ma Hindistan, Pakistan, Sudan, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve 

Yugoslavya'da izlenmektedir (3). En belirgin 0rnekleri ise 

Amerika Birleşik Devletleri ve İngilteredir (4}. 

(3) TURGUT KILIÇEH, "Merkezi Hükümet İle Mahalli İdareler 
Arasındak} Görev ve Kaynak fÖlüşümü Soruı1ları ve Çözüm 
Yolları" ILLEH BANKASI DERGISİ, S.7-8-9 (Temmuz-Ağustos
Eylül-1984), s.97. 

(4) BİNATLI, s.l2. 
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ıı. Ortaklık Sistemi 

Bu sistemde bazı direk hizmetler merkezi yönetimin taş

ra kuruluşları, bazıları ise, yerel yönetimler tarafından yü

rütülmektedir. Saylan'da ve Afrika'nın İngilizce konuşulan 

bölgelerinde uygulanan bir sistemdir (5). 

ııı. İkili Sistem 

Fransız modeli olarak da adlandırılmaktadır (6). Bu 

sistemde bakanlıklar teknik hizmetleri doğrudan doğruya yürü-

türler. Yerel yönetimlerin yerel nitelikteki hizmetleri yeri-

ne getirmek ve yerel kalkınınayı özendirme konusunda serbestlik

leri vardır. Latin Amerilr.a ülkelerinde uygulanan örnektir ( 7}. 

ıv. Kuvvetli Nerkezi Yönetim Sistemi 

Sovyet modeli olarak da adlandırılmaktadır. Bu siste-

min geçerli olduğu Yugoslavya'da yerel yönetim birimi beledi

yelerdir. Belediye bağımsız olmakla birlikte, partinin sıkı 

bir denetimi altındadır (8). Taşrada koordinasyondan. sorumlu 

olan merkezi yönetimin bölge koordinatörleri vardır. Güneydo,

ğu Asya ve Ortadoğu ülkelerinin çoğunda uygulanan s~temmr (9). 

B- BELEDİYELBRİN GÖEEVLERİ 

1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde belediye

lerin görevleri 77. madde halinde sayılmıştır. Ayrıca 19.mad-

( 5) KILIÇ ER, ıır~1erkezi •.• ", s. 99 
(6) B!NATLI, s.12. 
(7) KILIÇER, "r:lerkezi ••• ", s.99 
(8) BİNATLI, s.13. 
( 9) KILIÇ ER, "JI:Ierkezi ••• ", s. 100 
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dede belediyelerin bu görevleri yerine getirdikten sonra, 

belde sakinlerinin diğer ortak ihtiyaçlarını karşılamak üze-

re hertürlü girişimde bulunacağı belirtilmiştir. Böylece 15. 

maddede getirilen liste ilkesi yanında yetki ve genellik il

keside getirilmiştir (10). 

15.madde sayılan belediye görevleri 16 ve 17.maddeler

de belediyelerin gelirlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırma (ll): 

ı. Bütün belediyeler için zorunlu olan görevler (EK. 

Mad.l-39, 41-44-52, 56, 57, 74, 76). 

ıı. Gelirleri 50.000.- liradan yukarı olan belediyeler 

için zorı.uılu olan görevler (Eı:LJVIad.40, 58). 

ııı. Gelirleri 200.000.- liradan yukarı olan belediyer 

için zorunlu olan görevler (EK .1-'lad. 45, 5 3). 

ıv. Gelirleri 500.000.- lin:.dan yukarı olan belediyeler 

için zorunlu olan görevler (Eı:CI·'Iad. 46, 54, 55). 

v. Bütün belediyeler için istece bağlı görevler (BK. 

Had. 5 9, 7 8) . 

1930 'da ki durum gözönüne alınarak yapılmış bu ayırım 

kısa sürede geçerliliğini Yi tj_rmiştir. Böylece, küçük b ele-

diyeler için isteğe bağlı olan görevler, zorunlu görevler 

durumuna gelmiştir (l2)o 

Bütün belediyeler için zorunlu olan görevlere şu ör-

nekler verilebilir: su getirmek; Suları sağlıklı ve temiz 

( 10) 
(ll} 

(12) 

NADAROGLU, s.30. 
AHİF BAŞAHAN, "Nahalli İdarelerin Görevleri 11

, TİD 
8.351-352 (Ocak-Şubat-1975), s.8. 
GÖZÜBÜYÜ'L, s. 110. 
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tutmak; Beldenin kanalizasyon ve çukurlarını yaptırmak; 

Nezbaha yaptırmak; :Yenilecek, içilecek ve halkın sağlığını 

ilgilendiren yerlerin denetimini yapmak; ~iyatro ve sine-

maların sağlık, güvenlik ve yangın önlemlerini almak vb. 

hizmetlerdir (13). 

Gelirleri 50.000.- liradan yukarı olan belediyeLer için 

zorunlu olan görevler; Herçeşit et, yağ, balık, zeytinyağ, 

peynir ve sebze, meyva gibi satışının belirli yerlerde ve 

belediye nezareti altında pazarlamasını sağlamak için tesis

ler kurmak ve yönetmektir (14). 

Gelirleri 200.000.- liradan fazla olan belediyeler 

için ek zorunlu görevler; yetimhane, güçsüzler yurdu, doğum-

evleri ve emzirme yerleri açmak; Hayvan hastalıklarının teda

visi için hayvan hastaneleri kurmak ve işletmek (15). 

Gelirleri 500.000.- liradan yukarı olan belediyeler 

için; yarış yerleri yapmak ve işletmek; G;ençler için stad-

yum yapmak ve işletmek; Belediyelere ait eğlence yerleri yap

mak ve işletmek gibj_ görevlerdir ( 16). 

Bütün belediyeler için isteğe bağlı görevler de; Bele-

diye tiyatrosu, sinema, belediye oteli ve gazinosu, halk 

müzeleri, hayvanat ve botanik bahçeleri yaptırmak ve işlet-

rnek; Belediye fırınları açmak ve işletmek; Xoksullar için 

yatıevleri yapmak ve yönetmek gibi görevlerdir (17). 

( 13) YA VU3-KELEŞ, s. 149 
(14) A.g.k., s.150. 
(16) BİNATLI 
(17) __ , Belediyeler El Kitabı, TODAİE Ya.No.63. Ankara, 

1963, s.13. 
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Kanunun belediyelere verdiğj_ görevleri bölümlendirir-

s ek: 

a) Sa~lık Görevleri (18): 

Belediyelerin sağlık ile ilgili görevleri koruyucu ve 

önleyici sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık hizmetleri 

olarak iki kısımda gruplandırılır. 

ı. Koruyucu Sağlık Hizmeti: Salgın ve bulaşıcı hasta-

lıklarla uğraşmak ve bu konuda merkezi hükümet ile birlikte 

çalışnnk, ölenlerin gömUlmesine ruhsat vermek, halk ile te-

mas eden esnaf ve satıcıların sağlık ve temizliğinin deneti-

mini yapmak, içme suyu ve kanalizasyon yaptırmak. 

ıı. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: Belediye dispanser-

leri, hastaneler, doğumevleri kurmak; Ilıca, hamam kurmak ve 

işletmek gibi görevlerdir. 

b) İmar Görevleri (19): 

Beldenin son dururrnmu yansıtan haritasının yapılması; 

imar planı yapmak; ;Blanda gösterilen yol, köprü vs.leri yap-

tırmak; Belediye evleri yaptırmak gibi görevlerdir. 

c) Kültür ve Beden E~itimi Görevleri (20): 

Kütüphane ve okvına salonları açmak, mesleki kurslar 

düzenlemek; Tiyatro, müzeler kurmak; Stadyı.;ım ve yarış yerle-

ri yapmak. 

(18) A.g.k. s.15. 
(19) A.g.k., s.65. 
(20) BİNATLI, s.73. 
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d) Ekonomik ve Ticari Hayat İle İlgili Görevler (21): 

Belediyelerin bu alandaki görevlerini de; p,iyasa fiyat 

ve ticretlerini tesbit etmek, denetlemek, işportacılı~ı düzen

lemek; İ.htiyaç maddelerinin satılınasını ve dağıtılınasını sağ

lamak; Fırın ve un fabrikaları kurmak; İ.çme suyu, elektrik, 

havagazı tesislerini idare etmek şeklinde özetlenebilir. 

e) Sosyal Yardım Hizmetleri İle İlgili Gör~_yler ( 22): 

Belediyenin bu konudalçi başlıca görevleri şöyledir; 

Fakirler için yurtlar yaptırmak; Kimsesiz çocukları korumak, 

yerleştirmek; fakir ailelere yardım etmek; 1Yluhtaç asker aile-

lerine yardım etmek vb. gibi. 

f) Beldenin Dtizeni ve GtivenliAi ile İlgili Görevle~(23): 

Belediye zabıtası, itfaiye hizmetlerini kurmak ve yti-

rtitmek gibi görevlerdir. 

C- BELEDİYELEHİN YETK:t VE AYRICALIKLARI 

Belediyeler ttizel kişiliğe sahip olmaları nedeniyle 

15BO Sayılı Yasanın 19.maddesi belediyenin bu sıfatla yapa-

bileceği işlemleri belirtmiştir. Belediyeler, belde sınırla-

rı içinde veya dışında menkul veya gayrimenkul mallara sahip 

olabilir ve U.zerinde herttirlU tasarrufta bulunabilirler. 

( 21) Fİl{llET TOKSÖZ, "Belediyelerin Ekonomik Girisimleri ve 
TANSA Projesi" ,XII. ISKAN VE ~iEPIRCILIK EAFTASI 
.\{ONFERA.NSLARI-YEHEL YÖNETİJY1LBRDE GÜNCEL SORUNLAR, A.Ü. 
S.B.F. Ya.No.466, SBF İskan ve Şehireilik Enstittisti 
Ya.No.l4, lOO.Doğum Yılında AtatUrk'e Armağan Dizisi: 
10, (1981), s.69. 

(22) EİNATLI, s.73. 
(23) ____ , Belediyeler ••. , s.l65. 
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Kendisine ait olmayan binaları kiralayabilir, bağışları ka

bul eder, mahkemede davalı ve davacı olabilir (24). 

19.maddede belediyelerin bazı haklarından sözedilmiş 

tir ( 25) : 

ı. Belediye faaliyetlerinden emlak vergisi alınmamak-

tadır. 

ıı. Vergi ve resimleri kamu hizmetlerine ayrılmış bulu-

nup, gelir getirmeyen gayrimenkul ve menkul malları üzerin-

de haciz konulamaz. 

ııı. Belediyelerin alım-satımları ve muhasebesi yasalar-

la düzenlenir. 

ıv. Belediye malını zirnınete geçirenler devlet malını 

zimmete geçirmiş gibi işlem görürler. 

Belediyelerin yetkileri de aynı yasanın gene 19.madde-

sinde belirtilmiştir (26): 

ı. Belde sınırları içerisinde, özel yasalar gere~ince 

belediye vergi ve resimlerini tahakkuk ve tahsil etmek. 

ıı. Belde ve saktnle::ci.nin sağlık ve refahını sağlamak 

üzere emirler vermek, yasaklar koymak, yerine getirmek, ak-

s tn e hareket edenleri cezalc.:mdırmak. 

ııı. Ekonomik ve sosyal düzeni korumak ve bu konuda ön-

lemler almak. 

(24) SÜEEYL DEllBİL, İdare Hukuku, A.Ü.Hukuk Fakültesi Yayın
ları, C.I, B.3, 1950, s.268. 

(25) BİNATLI, s.74. 
(26) A.g.k., s.75. 
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ıv. Belde sakinlerinin medeni ihtiyaçlarını düzenleye

cek her türlü girişimde bulunmak. 

D- BELEDİYELEIÜN GÖHEV VE 'IE'J:K İI~:BJHİ İLE BU GÖEEVLEHİN 

BEJ~İI~J.1E~Jiı.'IESİNDE GEÇEHLİ OLAN İLKELERİN KLASİK 

OEGANİZASYON TEORİSİ AÇISINDAN DEGERLEIIiESİ 

Belediyelerin görevlerini yerine getirrnede geçerli olan 

ilkeler ve bu ilkelere göre oluşmuş yerel yönetim sistemleri 

klasik teori açısından incelendiğinde büyük ölçüde klasik 

örgüt yapısının etkin olduğu görülmektedir. 

a) Biçimsel Öre;üt ve Merkezleşrne 

Klasik teori kesin olarak belirlenmiş örgüt yapısını, 

başka bir değişle biçimsel örgüt yapısını incelemiştir. 

Biçimsel örgütte görevler ve görevleri yerine getirecek iş

görenler kesin tanımlı ve belirlidir (27). Klasik teoride 

biçimsel örgütte görevlertn belirlenmesi ve yerine getirilme

sinde rnerkezleşme uygulanmaktadır. 

Belediyelerin görevlerinin belirlenmesinde geçerli 

olan ilkelerden liste ilkesi tfı.mamen merkezleştirilmiş bir 

örgüt yapısını ortaya koymaktadır. Burada belediyelerin gö

revleri kesin hatları ile tek tek sıralanmıştır. Bizim ülke

mizde ele liste ilkesi uygulanmaktadır ve belediyeler büyük 

ölçüde merkez örgüte bağlı görülmektedir. Görevler isteğe 

bağlı, zorunlu ve gelirlere göre görevler olarak bölU_rnlendi

rilrniştir. Bu bölümlendirmeye göre görevler tek tek sıraJanmıştır. 

(27) AŞKUN, 11 Genel ••• ", s.l 
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' 
Bununla birlikt.e Belediye Kanunun 16. ve 17. maddele

rinde "Belediyeler 15 .maddedeki görevleri yerine geti.rdikten 

sonra belde halkının refahını sa~layıcı hizmetleri yerine 

getirmelidir" diyerek biraz ols"Lın esneklik sağlamış, genel

lik ve yetki ilkesi de belediye görevlerinin belirlenme il

kelerine katılmıştır. Bu madde ile belediyeler 15.madde dı

şındaki bazı görev ve hizmetleri yerine getirebilmektedir. 

Kanunda bu maddeden sonra 15. maddeye bazı sınırlamalar ge

tirilmiştir. Görüyoruz ki kanun bi.r maddede belediye görev

lerinde serbestlik getirirken, hemen ardından gelen bir mad

de ile bu serbestliye bir sınır getirilmektedir. Bu açıdan 

belediyede görevlerin tanımı merkezileştirilmiştir ve bu 

yönü ile biçimsel örgüt tanımı içerisine girmektedir. 

b) Yetki Göçerimi 

Görevlerin belirlenmesinde kullanılan genellik ilke

sinde yasaklanmış ve başka makamlara verilmiş görevler dı

şındaki görevleri yerine getirme yetkisi verilmektedir. 

Yetki ilkesi ile kanunla kendine verilmiş görevleri yerine 

getirir denmektedir. Liste ilkesi ile ise yukarıda belirtil

diği gibi görevler tek tek sıralanarak belediyelere bu ko

nuda fazlaca seçim hakkı tanınmamıştır. 

Genellik ±lkesine baktığımızda belediyenin görev be

lirlemede büyük ölçüde yetki sahibi olduğunu görüyoruz. 

Kesin bir sınırlama getirilmemiş, başka kurumlarca yerine 

getirilmeyen veya yasak olmayan görevleri belde yararına 

olacağı kanısına vardığında rahatça seçebileceği belirtil

miştir. Klasik teoride yetki devri sınırlandırılmıştır. Bu 
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::d::::k::::~~ik ilkesi ile belediyeler klasik teori sınırı-

Yetki ilkesinde ise liste ilkesinde olduğu gibi ~örev
ler kesin olarak tanımlanmasa da belediye sadece kendi~e ve

ı 

rilen görevleri yerine getirmekle yükUnılüdür. :Bu konud~ bir 
ı 

seçme hakkı yoktur. :Bu yönü ile d·e. helediye görevleri klasik 

teori sınırları içerisindedir. 1 

1 

i 

Yerel yönetim sistemlerine g~z atıldı~ında da; b~ledi-
1 yelerin merkezi yönetimin yerel yönetim birinıleri gö.z.ö:rıı.ünde 

i 

tutulunca bu birimlerin yetkilerinin oldukç.a sınırlı o:ı-duğu 

izlenmektedir. Hatta merkezi yönetirnin yerel nitelikteJi ba

zı hizmetleri kendi Ustlenmiştir. Özellikle kuvvetli mlrkezi 

yönetim sisteminde yetkilerin tamamen merkezi yönetim llinde 
ı 

bulunduğu, merkezi yönetim elemc:;mlarının yerel yönetimleri 

heran izlemekte ve denetlemekte olduğu gö.rülüyor. 
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-5. :BELEDTYELERİN · ORGANLARI 

:Belediye tüzel kişiliğinin organları, Belediye Meclisi, 

:Belediye Encümeni ve :Belediye :Başkanıdır. Bunlardan Meclis 

ve Encümen belediyenin karar organı, :Başkan ise yürütme 

organıdır (28). 

A- :BELEDİYE MECLİSİ 

:Belediyenin karar organı meclistir. :Belde halkı tara

fından seçilmiş üyelerden oluşur. Meclis üyelerinin seçimi, 

tek dereceli olarak, nispi temsil esasına göre yapılır. 

Üye sayısı, beldenin nüfusuna g0.re değişmekle birlikte 

l2'den az olamaz (29). Meclis üyeliği seçiminde herbelde bir 

seçim çevresidir. :Belediye meclisinin görev süresi 5 yıldır. 

Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş belediye meclisi üye-

liğine adaylığını koyabilir •. Belediye meclisinin görevleri: 

bütçe, kesin hesap, j_stikrar, tarifeler gibi konularda karar 

( 28) SIDDIK SAiviİ ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 
İ.Ü.Yayınları, İstanbul, 1952, s.627. 

(29) BİNATLI, s.70. 
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almaktır (30). 

Meclis, Şubat, Nisan ve Kasım başında olmak üzere 

üçkez ola~an toplantı yapar. Bütçe konuşmalarının yapıldı

ğı toplantılar ençok 30 gündür. Diğer toplantılar ençok 

15 gün sürer. Vali bu süreleri 15 günden çok olmamak üzere 

uzatabilir (31). 

Meclis görüşmelerinin açık olması esastır. Meclisçe 

karar verilmesi halinde gizli yapılabilir. Meclis kararları 

kesindir, bazıları onaylamaya bağlıdır. Kesin kararlara kar-

şı itiraz olunabilir ve bütün l{ararların iptali istenebi-

lir (32}. 

Belediye meclisi kanunla belirtilmiş adi ve olağanüs-

tü toplantılar dışında veya toplantı yerinden başka bir yer-

de toplanırsa vayahut siyasi tartışmalarla uğraşır.ve siyasi 

dileklerde bulunursa İçişleri Bakanının önergesi üzerine 

Bakanlar Kurulunun kararıyla dağıtılabilir (33). 

B- BELEDİYE ENCÜMENİ 

Belediye enetimeni ikitür üyeden oluşur. Bunlardan 

birkısmı, belediye başkanı ve belediye daire başkanları gi-

bi yürütme organı memurlardan oluşan doğal üyelerdir. Diğer 

kısmı da ise seçilmiş üyelerdir (34). 

( 30) 
(31} 
( 32) 
( 33) 
( 34) 

, Belediyeler ••• , 
DEPJ3İL, s. 271. 

, Belediyeler ••• , 
DERBİL, s.272. 
ONAR, s.630. 

s.5. 

s.6. 

90 



Doğal üyeler, yasa da yazı işleri müdürü, muhasebeci, 

veteriner, fenişleri, teftiş kurulu müdürlüğü vb. şeklinde 

belirlenmiştir. Seçimle iş başına gelen üyelerin sayısı 

2'den az olamaz ve heryıl belediye meclisi tarafından se

çilirler. Belediye meclisi üyeliği sona eren bir kimsenin 

encümen Ltyeliği de sona erer ( 35). 

Belediye encümeni, belediye başkanının gönderdiği 

konuları görtişür ve çoğunlukla karar verir (36). Encümen 

toplantılarına belediye başkanı başkanlık eder. Belediye 

başkanının, hukuka yada kamu yararına aykırı gördüğü encü-

men kararlarını durdurma ve encümen kararlarına karşı iti-

raz edebilme hakkı vardır (37). 

Belediye encümenin görevleri arasında, aylık hesap-

ların incelenmesi, bütçe içinde aktarma yapılması, toplumun 

gereksj_nme duyduğ·u maddelerin satış fiatlarının saptanması; 

belediye cezalarının verilmesi gibi çeşitli görevler yer 

alır ( 38). 

C- BELEDİIE BA~_?KJı.NI 

Belediye başkanı halk tarafından 5 yıl süre için 

çoğunl"ı.;ık usulü ile seçilir. Başkan belediyenin yürütme or-

ganıdır (39). Belediye başkanları 1963 yılına kadar bele

diye meclisleri tarafından seçilmiş 1963 yılından itibaren 

( 35) YAVUZ-KELEÇ1, s. 164. 
(36) BİNATLI, s.?O. 
( 37) GÖZÜBÜYÜK, s. lll. 
(38) ONAR, s.360. 
(39) BİNATLI, s.?l. 
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halk tarafından seçilmeye başlanmıştır. Seçilme süreleri 

4 yıl iken 1982 anayasasının 127.maddesi ile 5 yıla çıka

rılmıştır (40). 

Bakanlar Kurulunun uygun gördüğü belediyelerin başkan

ları atama yolu ile işbaşına gelebilir. Uygulamada bu yola 

çok az başvurulmaktadır. Bu yönetimin Anayasa ile çatışan 

bir yanı olmamakla birlikte, belediyelerin özerkliğini bü-

yük ölçüde etkiler (41). 

Belediye başkanlarının görevleri, gördüğü hizmete gö-

re değişir. Başkan, hem genel yönetimin temsilcisi, hem be-

lediyenin başı, hemde belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi 

nitelikleriyle görevlerini yerine getirir (42). 

a) Genel Yönetimin Temsilcisi Olarak Gö·revleri 

Bu nitelikte yaptığı görevleri, o yerin en büyük mül

kiye amirince tebliğ edilecek yasa, tüzük. ve yönetmelikleri 

yayınlamak, duyurmak ve bunların verdiği görevleri yerine 

getirmektir (43). 

b) Mülkiye Amiri Olarak Görevleri 

Belediye başkanının mülkiye amiri olarak görevleri 

şu şekilde sıralanabilir (44): 

ı. Belediye polisinin görevlerinin yapılmasını sağla-

yacak yönetmelik ve yasaları uygulamak. 

(40) TORTOP, s.99 
( 41) GÖZÜBÜrlİK, s. 112. 
(42) KELEŞ-YAVUZ, s.l68. 
(43) A.g.k. 
(44) DERBİL, s.273. 
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ıı. Belediye meclisi, encümeni ve üst mevkilerin karar-

larını yerine getirmek. 

ııı. Üst mevkilerin onayına bağlı olmayan, belediye gö

revlerini yetkisi ve sorumluluh;u çerçevesinde yerine getir

mek. 

ı v. Belediyelerj.n yerel nitelikteki, güvenlik, sağlık, 

bayındırlık ve ekonomiye ait iŞlerini yapmakla görevlidir. 

c) Belediye Temsilcisi Olarak Görevleri 

Belediye temsilcisi olarak belediye başkanının görev

leri de aşağıdaki gibi özetlenebilir (45): 

ı. Bemdiye mallarını yönetmek. 

ıı. Gelir ve alacakları izlemek. 

ııı. Yürütme amiri olarak sarf evraklarını imzalamak~ 

ıv. Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek. 

v. Belediye adına sözleşme yapmak. 

Belediye başkanının başkanlıktan düşmesi, seçilme ye-

terliğinin kaybedilmesi, görevini kötüye kullanmaktan dola

yı mahkum olması, herhangi bir suçtan dolayı, en az. 6 ay 

hapse mahkum olması, meclisin belediye başkanı hakkında 

yetersizlik kararı vermesi, belediye meclisinin dağıtılma-

sını gerektirecek eylem ve işlemlere katılması gibi durumlar-

da gerçekleşir. Bu durumlardan biriyle karşılaşıldığında 

İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine başkanlıktan düşme-

sine Danıştay karar verebilir (46). 

(45) TORTOP, s.lOO. 
( 46) GÖZÜBÜYUX, s. 112. 
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D- B~!ı:f!;DTY_E OHGj1]:'I_LAl1J .. N.J.:N _KLASiK . .OHGANİZASYON TEOHİŞJ 

AC I S I NDAN HSG EHIJ_EI'IJE_S İ 

Klasik teorinin temel ögesinin iş bölümü olduğu söy

lenmişti. işbölümü ile etkj_nliğin artacağına inanılmıştır. 

Ayrıca basamaklar sırasının kesinlikle belirlenmesi gerek

tiğini savunmuşlar, örgüt yapJ.sının komuta ve kurmay olmak 

üzere iki yapı üzerinde kurulduğu ve denetim alanı kavramı 

üzerinde durmuşlardır. 

a) Işbölümü 

Klasik teoride örgüt büyü.dükçe, eylemlerin bölünmesi 

zorunludur. İşin bölünmesi ile etki.nlik ve verimlilik arta

cak, uzmanıaşma sağlanmış olacaktır. Belediye Kanunu da 

başından beri oldukça önemli bir görev U.stlenmiş belediye

lerde görevleri çeşitli basamaklar arasında bölüştürmüşt'IJ.r. 

Belirtildiği gibi karar organları meclis ve encümendir. Bu 

kararlar o yörenin tüm insanlarını ilGilendirdiği için mec

lis ve encümen üyeleri halkın arasından seçilmiştir. Bu 

kararları uygulama yetkisi başkana verilmiştir. Başkanın 

görevlerini, yüklerini azaltmak amacıyla başkan yardımcıla

rı bulunmaktadır. Daha sonraki bölümlerde görüleceği gibi 

işler bölümlendirilmiş ve bu işlerle yakından ilgili kişi

ler bunların başına getirilmiştir. Bunlar müdürlüklerdir. 

]\1iJ.dürlüklerden sonra da daha alt birimler yer almaktadır. 

Belediyedeki bu işbölümü kanunla öngörülen şeklidir. 

Uygulamada da bu düzen takip edilmektedir. Ancak bu tür bir 

işbölümünün klasik organizasyon savunucularının ulaşmak is

teği sonuca belediyeleri ulaştırıp ulaştırmadığı tartışıl-
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malıdır. Aslında belediyelerin başarı yada başarısızlığı

nın işbölümünden çok, bu bölU .. mlerin başında bulunanların 

kişiliği ve görev sorumluluğuna bağlıdır. Bu organlar kişi

sel duygu ve isteklerden çok ülkenin ve o yörenin çıkarla

rını düşünerek görev yaptığında amaca ulaşılmış olacaktır. 

b) Basamaklar Sırası ve Fonksiyonel Süreç 

Yukarıda sözü edilen işbölümüne bağlı olarak belediye

lerde basamaklar sırası ve fonksiyonel süreç de belirlidir. 

Kararların alınması açısından belediyelerde basamaklar sıra

sının en başında meclis ve encümen yer alır. Belediye örgü

tünün başkanı olarak başkan örgüt şemasında en üstte bulunur. 

Belediye örgütünde basamaklar sırasının büyüklüğü ve geniş

liği değişen koşullara ve belediyenin büyüklüğüne göre de~ 

ğişmektedir. Bazı belediyelerde işler iki gruba ayrılıp baş

kanın emrindeki yardımcıları iki tane iken, daha büyük bele

diyelerde işler daha fazla olduğu için işler üç ana bölü

me ayrılmıştır ve üç başkan. yardımcısı bulunmaktadır. 

Dolayısıyle daha alt birimlerdeki müdürler ve diğer çalışan

ların sayısı ve bunların oluşturduğu basamaksal sıra beledi

yelerin ve çalışma alanlarının büyüklüğüne göre değişmektedir. 

c) Yapı 

Belediye organları karar ve yL'Lrütme organı olarak iki

ye ayrılmıştır. Başl<::an, meclis ve encümenin görevleri, be

lediyelerj_n görevlerinde olduğ·u e;ibi kanunla belirlenmiştir. 

Seçilme koşulları, görev süresi ile ilgili kanunlar, görev

leri, uymaları gerekli koşullar, koşullara uyulmadığı durum

lardaki yaptırımlar, meclis ve encümenin toplanma zamanı ve 
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slircleri kanunlarla belirlenmiştir. Organların görevleri tüm 

bunlara uymak ve görevlerini yerine getirmektir. 

Yürütme etkisi üst düzeyde -başkanda- toplanmıştır. 

Karar yetkisi de yine üst karar organı meclis ve encümende 

toplanmıştır. Bu üç organın yetki sınırları açıkça belirlen

miş, verilen yetki ve soruml·u.luk, birbirleriyle olan iliş

kileri yazılı olarak bildirilmiştir. Başkan belediyedeki her

türlü faaliyetten meclise ve diğer denetim kurumlarına kar

şı sor~wludur. Meclis ve encümen toplantılarına katılır, 

belediyeyi topluma karşı temsil eder. 

d) Denetim Alanı 

Belediye organları gözönüne alındı~ında denetim ala-

nı ile ilgili bir sayı vermek olanaksızlaşır. Klasik teori

de bir sayı vermekten çok ilişkiler üzerinde durulmuştur. 

Belediyede aşağıya inildikçe kişiler, buna bağlı olarak iliş

kiler art:ı:rıah.1;a ve karmaşıklaşmaktadır. Belediye başkanının 

üç yardımcısı varsa; başkan bölümleri ile ilgili olarak yal

nız onlarla ilişki halindedir. Ancak örgütün başkanı olarak 

onların altındakilerlede iletişim ve ilişki halinde olmalı

dır ve örgüt içindeki faaliyetlerinden de o sorumludur. Böy

lece denetim alanının sadece yardımcıları arasında kalmadığı 

eri aşae;ıya ks.dar inmek zorunda olduğll.. görülür. Örgüt büyü

dükçe veya ihtiyaçlar artıp, faaliyetler çoğaldıkça yapılan 

işlerde çoğalacc::.k buna bağlı olarak ilişlöler ve sonuçta de

netim alanı da genişleyecektir. Bu biçimsel yön yanında, 

belediyede bazı dış etkiler nedeniyle kadroların şiş~rilmesi 

sonucu diyebilirizki denetim alanı gereıinden fazla geniştir 
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ve denetlenemiyecek ilişkilere neden ol~mmaktadır. 

Kan1ınla belirtilen ve uygulamadaki durumlara bakıldı

ğında belediye organlarının tanımının klasik teori sınırla

rı içinde oldu@;u görülür. Gerçekten bu organların konumları 

sıkı sıkıya belirlenmiştir. Ancak gönümüzde birçok bakımdan 

bu kuralların dışına çıkılmaktadır. Kanunla uygulama arasın

daki bazı farklılıklar klasik teori sınırını aşmaktadır. Bu 

sınırın aşıl~ası neoklasik anlamda olmamakta ör&ütün bütün

lüğünü, varolma nedenini bozucu, yıpratıcı nitelikte olmak

tadır. Başkan, meclis ve encümen üyelerinin görev başına 

gelmelerinde siyasal etkenlerin rol aynaması ve bu etkinin 

faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında da sürmesi yapıyı boz

makta, örgüt yapısı içinde çıkar grupları oluşmakta ve bu 

gruplar arasında da çatışmalar olmaktadır. 

Halbukj_ klasik teorj_de başta üst yönetim olmak üzere 

bj_reylerin amaçları değil örG~tün amaçları gerçekleştirilme

ye çalışılmalıdır. Üst yöneticiler astlaJ:-ının güçlerini bu 

amacı gerçekleştirmeye yöneltmelidir. Halbuki belediye üst 

yönetimi kam.mla belirlenmiş görevlerini yerine getirirken 

aynı zamanda açıklardan yararlanıp görevleri dışına çıkabil

mektedir. 
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6. BJ!.:LEDİl'"E :B1AALİYETLERİliiİl\f BÖJ)İMJ.ıEUDİRİiill[ES~ 

A- BELEDİYE BÖLÜMLERİ 

Belediyelerin yerine getireceği hizmetler özellikle

rine göre çeşitli dairelere bölünmüştür. Belediye Kanunu

nun sa maddesinde temel birimler belirtilmiştir. 

Bunlar (47): 

ı. Yazı İşleri ll/IUdürlüğü 

iı. Hesap İşleri MüdürlU~U 

ııi. Sağlık İşleri Müdürlüğü 

ıv. Vete;riner İşleri MüdUrlUğU 

v. Fenişleri Müdürlüğü 

vı. Teftiş Müdürlüğü 

vii. Danışman Avukatlık 

Günümüzde bu müdürlükler belediyelerin büyüklüğüne 

ve beldenin ihtiyaçlarına göre değişiklikler göstermekte-

(47) Belediye Kanunu, Mad•SS. 
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dtr. Bir belediyedeki mUdürlük, di~er bir belediyede ihti

yaç .olmaması nedeniyle .bulunm.ayabilmektedir. Örnek olarak 

KGtahya Belediyesinde mevcut olan müdürlükler; Özel Kalem 

l1:1Udürlüğü, Yazı İşleri Müdürlü€fü, Evlendirme Idemurluğu, He-

sap İşleri Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü, Belediye Avukatlı

ğı, Sa~lık İşleri Müdürlüğü, Veteriner MüdUrlüğU, Fenişleri 

Müdürlüğü, İmar İşleri Müdürlü~U, Makina ve İkmal Müdürlüğü, 

Zabıta MüdUrlUğU, İktisat İşleri MüdUrl UğU, I'\8sın Yayın ve 

Turizm Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park Bahçe ve Mezarlık

lar I\WdürlUğü, Tanzim Satışlar Saymanlığı, Su ve Otobüs mu

hasebe MUdürlüğü, Su İşletmesi Müdürlüğü, Otobüs İşletmesi 

Müdürlüğü, Otel Rarlek İşletmesi Müdürlüğüdür (48). 

Kütahya Belediyesinde Konservatuar Bölümü, İktisat 

İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürken, 

Kayseri Belediyesinde ayrıca 1I'iya tro ve Konserva tuar İşleri 

Müdürlüğü kurulmuştur. Kayseri Belediyesinde yine ayrıca Kay

seri Anadolu Puarı İşleri 1\Wdürlüğü bulunurken, Kütahya Bele-

diyesi fuara ilişkin faaliyetleri Basın-Yayın ve Turizm Mü-

dürlüğü içine almıştır. r.fanisa Belediyesi su ve otobüs işlet

melerine ilişkin çalışmaları ayırmayıp, aynı müdürlükte top

lamıştır. Konya Belediyesinde Temizleme İşletmesi ve İtfaiye 

işleri aynı müdürlükte birleşmiştir. Örnek verdiğimiz diğer 

belediyelerin farklı olarak inşaat işleri Etüd Planlama ve 

İnşaat hiUdürlüğünce yürütülmektedir. 

(48) 

Aşağıdaki şekilde kanunlar çerçevesinde bir belediyenin 

____ , KUtahya }3eledi;yesi, 1985 Belediye Başkanlığı 
Faaliyet Raporu, Kütahya Belediyesi Yayını, Kütahya, 
~985, s.l4. 
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örgüt şeması gösterilmiştir (49): 

ı Hal Hüd -. -~ 

Şekil-2 Belediye Örgüt Yapısı 

Yukarıda sayılan ve şemada gösterilen müdürlüklerin 

yerine getirdikleri hizmetler şu şekilde özetlenebilir (50): 

Yazı İşleri l\1üdürlüğü; ıvıeclis ve encümen işleri ve u-

mumi evrak işleri bölümlerine ayrılır. Bu bölümler, belediye 

meclisi ve encümeninin toplanmalarını bu organlarca alınan 

kararların yazımı, ilgili yerlere iletilmesi işlemleri 

ile birlikte genel evrak ve posta işlemlerini ve belediyeye 

( 49) 
(50) 

Kaynak: Eskişehir Belediye Başkanlığ:ı 
, Eskişehir Belediyesi 1985-1986 Başkanlık Çalı§ma 

RaPQru, Eskişehir Belediyesi Yayını, Eskişehir, 1986, 
s.3. 
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devredilen tüm evrakların ilgili yerlere iletilmesini sağ

lar. 

Daire müdürlüğünün yerine getirdiği faaliyetler nikah 

memurluğu, ölçü ayar memurluğu ve müzayede memurluğu arasın

da bölünmüştür. Bu müdürlükler, belediyelerin tüm birimleri

nin bakım-onarımlarının yaptırılması ve ısınma ihtiyaçları

nın giderilmesi, nikah muamelelerinin yapılması, ölçü ve a

yarların kontrolü ile ilgili faaliyetleri yerine getirir. 

Tahakkuk şefliği, tahsil şefliği, muhasebe şefliği, 

ihale memurluğu, haberleşme servisi, hesap işleri müdürlü

ğünde toplanmıştır. Belediyelerin tüm mali konularının yürü

tüldüğü Belediye kanunu ve m:uhasebe Usulü Tüzüğüne göre ha

zırlanan bütçelerin uygulanması ve uygulamadan doğan yetki 

ve sorumluluk hesap işleri müdürlüğünün hizmetlerini kapsar. 

Muhasebe servisince maaş, ücret b_ordrolarının kontrolü, 

ödeme emirlerinin yerine getirilmesi, ayanaların verilmesi ve 

ödeme safhasına gelen evrakların çelele ödemeleri yapılmakta

dır. İlıale mumurluğu, belediyenin ihale edeceği lconuların, 

erıcümene eelineeye kadar ki hazırlıklarını yerine getirir. 

Askeri aile büro memurluğu, yardıma muhtaç asker ailelerinin 

dilekçe kabul ve muhtaçlık durumunun incelenmesinden sonra 

encümen tarafından yardım yapılması uygun görülenlerin işlem

lerini askerin terhisine kadar takip eder. 

Emlak vergi dairesi müdürlüğü, 1972 yılından beri mali~ 

ye vergi dairelerince alınmakta olan Emlak Vergisinin tarh, 

tahakkuk ve tahsil yetkisi, 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren 

2339 sayılı kanunla belediyelere verilmiştir. 
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Personel müdürlüğü, belediyede çalışmakta olan memur 

ve işçilerin özlük ve sosyal haklarını kapsayan 657,54,34, ve 

1475 sayılı yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde tayin, ter

fi, nakil, emeklilik, izin ve istifa işlemlerini yerine getir

mekle yükümlüdür. Belediyenin kadro defterini tutmak ve kadro

ların İçişleri Bakanlı~ınca tasdiki için gerekli işlemleri yap

mak, memur ve işçilerin sicil dosyalarının ve memurların gizli 

sicillerinin düzenlenmesi ve korunmasını sağlamak, disiplin ku

ruluna sevk edilecek memur ve işçiler ile ilgili kararların a

lınıp uygulamasını sağlamak personel mUdUrlüğünUn görevleri a

rasında yer alır. 

Hukuk işleri Müdürlüğü; Belediye Kanunun 100. maddesinin 

(D) fıkrası belediye başkanına mahkemelerde belediyeyi temsil 

etme ve bir başkasını vekil tutma yetkisi vermiştir. J:Jüşavir 

avukatlar belediye başkanının verdiği vekaletnameye dayanarak 

belediyenin adli ve idari yargıdaki davalarını takip ederler. 

Ayrıca diğer müdürlüklere ihtiyaç duydukları konularda hukuki 

danışmanlık yaparlar, belediye encümeninin toplantılarına ka

tılırlar. 

Zabıta müdürlüğü, belediye sınırları içinde ki beldenin 

düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu sağlamakla görev~ 

li zabıta kuvvetidir. Çevrenin genel temizliğinden, besin mad

delerinin dene·timine, beldenin genel huzurunun sağlanmasına 

kadar birçok görevi yerine getirir. 

itfaiye müdürlüğü, beldenin ve belde sakinlerinin yan

gına karşı güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 
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Trafik şube mlidlirlüğü, belediye sınırları içinde yapım 

ve bakımından sorumlu ol\ı!lan yolların güvenliğini sağlayacak 

çalışmaları, şehiriçi park, kavşak trafik işareti ve sinya

lizasyon düzeninin günlin şartlarına cevap verecek şekilde 

yenilenmesi çabalarında bulunur. 

Temizlik işleri müdUrlU~U; cadde ve sokakları temizle

mek, beldenin çöplerini toplamak, foseptik kuyularını temiz

lemek, cadde ve sokakları sulamak ve yıkamak, şehrin temiz

liği ile ilgili hertUrlU işi yapmak ve önlemi almakla ylikUm

lüdür. 

Sağlık işleri müdürlüğü, personelin ve ailelerinin mua

yeneleri, belediyece kontrol altında tutulması gerekli esna

fın sağlık kontrollerinin yapılması ve karnelere işlenmesi, 

cenazelerin muayene ve defin işlemleri, çöplüklerin, su bi

rikintilerinin ilaçlanması ve işyeri açma izinleri için he

yete katılma gibi görevleri yerine getirir. 

Fenişleri müdürlüğü, yol, su, aydınlatma, temizlik, 

sağlık vb. hizmetlerin karşılanması bu müdürlüğün görev a

lanı içindedir. 

İmar müdürlüğüi büyüyüp gelişen kentlerde, halkın i

leride daha sağlıklı mekanlarda oturması, çalışması, alış

veriş etmesi, dinlenmesi ve eğlenmesine kadar hertürlü ih

tiyacın çağın gereklerine uygun şekilde karşılanabilmesi 

imar planlaması ile mümkün olmaktadır. İmar müdürlüğü bu 

hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunur. 

Veteriner işleri müdürlüğü; 1580 sayılı kanunun 40. 
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bendine göre veteriner ve rnezbahane hizmetlerini yürütmek

tir. Kanunlar:ın ve talimatların esasları dahilinde hayvan 

sağlığı, menşe belgesi tanzimi ve sakatat kontrolü, imalat

hane ve satış yerleri kontrolu, kuduzla mücadele, başıboş 

kedi ve köpeklerin itlafı, mezbaha dışında kesilen kaçak et 

kesiminin takibi ile zabıtaca rnüsade edilmeyen bozuk gıda 

maddelerinin imhası yapılmaktadır. 

İktisat işleri müdürlü~ü, belediye sınırları içinde 

faaliyetlerini sürdüren ekmek fabrikaları, şehiriçi taksi 

ve dolmuş esnafı, kasap, lok~nta, pastane, şeker, berber, 

kuaför, otel, hamam, kahvane, odm1-kömür ve gazino gibi 

esnaf kuruluşlarının fiyat farkları ile ilgili talep ve 

istekleri iktisat işleri müdürlüğünce incelenerek encümene 

sunulmaktadır. Ayrıca ticaret sicili talepleri, iktisat. 

işleri müdürlüğünce uygun görüldüğünde yerine getirilmekte

dir. 

Hal müdlirlü~li, beldenin sebze ve meyve ihtiyaçlarını, 

taze sağlıklı ve düzenli olarak sağlanması görevini yerine 

getirir. 

Park ve bahçeler müdürlü~ü; kent halkının su ihtiya

cının uygar düzeyde karşılanabilmesi için gerekli teknik 

ve mali olanakların sağlanması, şehrin heryerine su götürül

mesigörevini Ustlenmiştir. 

Otobüs işletmesi müdürlüğü; sunulan ulaşım hizmetle

rinin kullanıcılar açısından daha bulunabilir, ucuz, rahat 

ve güvenli olması için yapılan düzenlemeler ulaşım . plan

lamasının temel amaçlarıdır. Ulaşım hizmetlerinin sunulu-
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şunda "ucuz" ve "etkin" hizmet vermek esastır. Bu amaçları 

yerine getirmek otobüs işletmesi müdürlüğfu1ün görevidir. 

Tiyatro ve konservatuar müdürlüğü; şehir tiyatrosu-

nun ücretsiz ve tüm halkın izleyebilmesi, düşük ücretle 

gösteri yapmasını, konservatuarın ücretsiz kurslar verme-

sini sağlamak gibi görevleri yerine getirir (51). 

Fuar müdürlüğü; belde halkına sosyal ve kültürel yön-

den iyi şekilde hizmet vermek için faaliyet gösterir. :Fuar-

lar ile beldenin ekonomik yönden geliştirilmesine çalışı-

lır ( 5 2). 

B- BELEDİYE FAALİYETLERİNİN KLASİK ORGANiZASYON 

TEOIÜSİ AÇISIND.li.N DEGEHLEJ:IiESİ 

Daha önce belirtildiği gibi işbölümü ve basamaklar 

sırasının oluşturulması klasik teorj_nin temelini oluşturmak-

tadır. Belediye faaliyetlerinin de bir işbölümü ile düzen-

lendiği görülmüştür. Belediye faaliyetleri klasik örgüt 

ilkeleri açısından ele alındığında şunlar söylenebilir: 

a) Amaç İ.lkesi 

Her örgüt ve birimlerinin bir amacı olmalıdır. Yoksa 

anlamsız ve bu nedenle de lüzunısuz olurlar (53). 

Belediye örgütiJ.nün amacı da bulundukları belde hal

kına çeşitli hizmetler götürmektir. Örgüt içindeki yukarı-

(51) __ , Kayseri Belediye B&şkanlıfJ:. 1984-1985 ;yılı 
:Faaliyet Raporu, Kayseri Belediyesi Yayını, Kayseri, 
1985, s.69. 

(52) A.g.k. 
( 53) AŞKUN, Yönetim ••• , s .1 75. 

105 



da sözü edilen çeşitli bi:cimleri.n amacı da bu hi_zmetleri 

yerine eetirmektir. İtfaiye, zabıta, sağlık, temizlik iş-

leri vb. gibi. 

b) Uzmanıaşma İlkesi 

Örgüt.te her üyenin yürütüceği eylemler, mümkün ol

duğu kadar tek işlevin görülmesine ayrılmalıdır. Böylece, 

insan tekbir konu veya benzer konular kümesi üzerine harca-

yacağı düşünsel çabayı, en ekonomik bir biçimde kullanabi-

lir ( 5 4). 

Belediyelerde faaliyetlerin Mali, Teknik ve !dari 

olarak ayrılmasının nedeni uzmanıaşmayı sağlamaktır. Bu 

bölümlerin başlarına da bu konularda tecrübeli kişiler geti-

rilmeye çalışılır. Daha alt birimler:e ayrılmasının amacı 

da yine o konuda uzmanıaşma ve daha iyi hizmet vermedir. 

c) DüzenleştiriDe İlkesi 

Örgütlemenin amacı, düzenleştirmeyi, çaba birliğini· 

kolaylaştırmaktır. Dü.zenleştirmede başarı, insanlar arasın-

cLaki ilişkilere bağlıdıro Ancak insanlar arasındaki ilişki-

ler, çok boyutl·udur. Bu durum, hem düzenleştirmenin önemi

ni arttırmakta, hem de durumu karmaşıklaştırmaktadır (55). 

Yukarıda belediye faaliyetleri bölümlendirilirken 

yirmibir müdürlük sayılmıştır. J3u müdürlükler c;enellikle 

tüm belediyelerde bulunan müdL'trlüklerdir. Bu yirmib:l.r mü-

dürlüğün kencli içinde de çeşitli cörevleri yerine getirdi-

ği gözönüne alınırsa, belediye faalj_yetleTinin çokluğu ve 

(54) A.g.k. 
(55) A.g.k. 
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karmaşıklı(;;ı anlaşılacaktır. Belediyede bu faaliyetlerin 

tümünün düzenleştirilmesi büyük ölçüde belediye başkanının 

görevidir. Burada belediye başkanının görevinj_n de oldukça 

agır oldugu açıktır. 

d) Yetki İlkesi 

Örgütlenmiş her grupta, büyük yetkinin üst düzeyde, 

bir yerde toplanması zorunludur. Bu üst yetkiye göre, grup-

taki her bireyin yetki sınırı açıkça belirlenmelidir (56). 

Belediyelerde karar yetkisi ve yürütme yetkisi üst. dü-

zeyde toplanmıştır. Karar yetkisi meclisin, yürütme yetkisi 

başkanındır. Bu yetki başkan yardımcıları ve müdürlüklere 

aktarılsa da bunun yeterli olduğu söğlenemez. Yine de 

belediyede merkezleşmenin geçerli olduğu söğlenebilir. 

e) Sorumluluk İlkesi 

Örgütte herkes, bağlı olduğu üst veya orunlara karşı 

sorumludur. Astına birtakım görevler veren üst, sorumlulu-

ğunu tamamen kaybetınez. Astının yaptığ:ı işlerde sorumlulu-

ğu devam eder (57). 

Belediye faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, yuka-

rıda sayılan her birim önce baçıkana karşı sorumludur. Başkan 

da meclis ve halka karşı sorumludur. Müdürlükler, başkan 

yardımcılarına, onlar da başkana karşı sürekli rapor verme, 

bilgi verme zorundadırlar. Böylece işlerin daha iyi düzen

leştirilmesi ve denetimi sağlanmaktadır. 

(56) A.g.k. 
(57) A.g.k. 
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f) Tanım İlkesi 

Örgütte her orunun kapsamı, hem oruna bağlı görevler 

ve verilen yetki-sorumluluk, hem de öteki orunlarla iliş-

kileri yazılı biçimde tanımlanıp, bütün ilgililere bildiril

melidir ( 58). 

Belediyelerde orunların tanımıörgüt içindeki tanımlar 

yanında tamamen kanımla belirlenmektedir. Belediyelerin gö-

revlerinin önemi nedeniyle belediye organlarının ve bunların 

yerine getirdiği görevlerin kanunla belirlenmesi zorunludur. 

Kanunvn belirlediği koşullar ve özellikler çalışanlara bil-

dirilmektedir. IVIüdürlüklere kanundan doğan ve bunun dışın-

daki görevleri yazılı olarak bildirilmektedir. 

g) Uy{runluk İlkesi 

Her orunda yetki ve sorumluluğ;un birbirine uygun ol-

ması gerekir. Bir kimseye, bir görev verildi~inde, o. kimse 

bu sortcmluluğu yerine getirebilmek için aynı oranda yetkiye 

de sahip olmalıdır (59). 

Beleeliye faaliyetlerini yerine getiren kümelerin so-

rumlulukları kanunca belirlenmj_ş olmakla beraber, aynı oran-

da yetkiye sahip old.u.kları söğlenemez. Belediyede de çoğu 

kamu kurumunda olduğu gibi yetkj_ U.st yönetirnde toplanmış-

tır. Bu kişiler görevlerini belirli sınırlar içinde yerine 

getirirler. İşin gerektirdi~i koşullarda bazı kararlar ve-

rebilirse de bu küçük çaplı işlerde olmalctad:ı,.r. 

(58) A.g.k., s.l76. 
(59) A.g.k. 
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h) Denetim Alanı 

Hiç kimse, çalışmaları birbirine ba~lı beşten veya 

ençok altıdan fazla astı do~rudan gözetimi altında tutamaz(60). 

Belediye faaliyetlerinin çoklu~u ve bu faaliyetlerin 

20-21, hatta daha büyük kentlerde daha fazla müdürlüklerde 

toplandığ:ı ve bu bölümlerde neredeyse yüzlerce kişinin. ça-

lıştığı gözönüne alındığında, denetim alanı açısından, bele

di;yelerin klasik örgüt ilkelerine uymadıe;ı görülmektedir. 

ı) Denp,e İlkesi 

ÖrgUtte türlü birimlerj_n dengede tutıı.lnası zoruı1ludur. 

Söz konusu dengenin sağlanmasında yetki, sorumluluk, uygun-

luk vb. ilkelerin rolü büyüktUr (61). 

Belediye birimlerinin (mUdürlUklerin ve onların alt 

birimlerinin) dengede olması, hizmetlerin eniyi şekilde ye-

rine getirilmesi açısından zorunludur. Bu da iyi bir emir-

kumanda başka bir deyişle yürütme ile ve iletişim düzeni ile 

sağlanabilir. Ancak belediyelerimize baktağımızda faaliyet-

lerin yerine getirilmesindeki aksaklıklardan bu denc;enin 

iyi bir şekilde sağlanamadığı açıktır. 

i) Süreklilik İlkesi 

Reorcanizasyon sürekli bir süreçtir. B·unun için her 

örgü.tte b_elli hazırlıkların yapılması zorunludur. Koşullar 

ve işgörenler sUrekli d~~işmektedir. ÖrgUt bu daıişiklik

leri karşılayacak biçimde hazırlanmalıdır (62). 

(60) A.g.k. 
(61) A.g.k. 
(62) A.g.k., s.l77. 



Reorganizasyon başka bir deyişle yeniden ö~glitleme 

diğer tüm örgütler için olduğu gibi belediyeler için de 

zorunludur. Belediyenin görevi o yörenin ihtiyaçlarını kar

şılamaktır. Günümüzde yerleşim alanları sürekli genişlemek

te, nüfus artmaktadır. Bunlara ba@;lı olarak ihtiyaçlar, is

tekler, temizlik işleri, su işleri gibi zorunlu hizmetler 

de artmaktadır. Gün geçtikçe artan hizmetler iyi bir örgü

tü, iyi yetişmiş elemanları ve büyük ölçüde maddi gücü ge

rektirmektedir. Ne yazık ki özellikle maddi olanaksızlıklar 

nedeniyle belediyeler yerine getirilmesi gereken hizmetleri 

tam anlamıyla yerine getirememekte, yetersiz kalmaktadır. 

Klasik örgüt ilkeleri ile belediye faaliyetleri ince

lendiğinde çıkan sonuç söyle özetlenebilir: Belediyeler 

tam olarak klasik örgüt ilkelerine uymamaktadır. Yetkinin 

merkezleşmesi, görevlerin tanımı gibi konularda bu ilkele

re uymakla birlikte, yetki ve sorumluluklardaki ve faali

yetlerdeki dengeaizliklar açısından ters düşmektedir. 
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7. BELEDİYE BİRLİKLERİ 

1580 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye, köy ve vila

yet yerel yönetimlerinin birlik kurmaları" başlığ·ı al tındaki 

ll3.maddesi ile birlik kurmanın amacı, kuruluş şekilleri ve 

organları açıklanmıştır. 

A-BİRLİKLERİN M~ACI 

Birlikler, yerel yönetimlerin kendilerine kanunlarla 

verilen zorunlu ya da zorunlu olmayan görevlerin bir veya 

birkaçını birlikte yürütmek için kendi aralarında ya da di-

ğer yerel yönetimlerle kurdukları ortak idarelerdir. Birlik-

leri, özel idareler, belediyeler ve köyler kendi aralarında 

kurabilecekleri gibi, bunlar özel idare ile belediyeler ve 

köyler, belediyelerle köyler arasında da kurabilirler (63). 

Birlikler daha önce belediyelere bırakılmış belirli 

konularda etkinlik gösterebilecek ana belediyelerin yerini 

( 63) MUSTAFA ARIKAN, "Birlikler", İLLEPL VE BELEDİYELER 
DERGİSİ, Türk Belediyecilik Derneği Yayınları, S .315 
(Ocak-1972), s.3. 
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kesinlikle olamayacak kamu tüzel kişilerdir (64). 

Birlikler, yerel yönetim olgusunun U.lke ve bölge dü-

zeyinde canlı tutulmasını sağlayabilecek kuruluşlardır. 

Örne~in belediye birlikleri, çeşitli belediyelerin sahip 

oldukları araçları biraraya getirerek kentsel hizmetlerin 

daha etkili bir biçimde yürütlülmesini sağlayabilir. Farklı 

mevsimlerde bir bölgede duran inşaat ve altyapı çalışmaları, 

iklimin elverişli olduğu bir başka alana kaydırılarak bu 

araçların atıl kalması öhlenebilir. Ayrıca, birliğe liye be-

lediyeler arasında kültürel alanlarda işbirliği ve bilgi 

alışverişi yine birlikler yoluyla sağlanabilir (65). 

Birliklerin konuları, yol, imar, itfaiye, su çevre sağ-

lığı gibi kamu niteliğinde olacağı gibi, mezbaha, ulaştırma, 

çöpleri de[l;erlendirme, sergi, panayır vb. İktisadi işletme 

görevleri de olabilmektedir (66). 

Yerel yönetim bakanlığı tc:ı.rafından hazırlanmış olan 

"Belediyeler Birliği Norm Ttiztiğli"ne göre birliklerin bu gö-

revleri iki madde halinde belirlenmiştir. Bunlardan ilki bir-

liklerin üretici olmalarının sağlanmasıdır. Bunun için bakan

lığın bu birliklere yardımı öne;örülmliştür. İkinci ise kent

sel yaşantıyı yakından izleyip, düzenleme görevidir (67). 

B- B:tRLİKLERİN KURULT-'llı.SI 

Birlik kurulması Belediye Kam,,num.m 134. ve 148. madde-

lerinde açıklanmıştır. 

( 6 4) A • g • k • , s • 48 o 

( 65) A. g .l~. 
(66) A.g.k., s.3. 
(67) KAZANCI, s.49. 
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a) Birlik Anatüzüğü 

Birlik kurmak için birlik kurulacak yerel yönetimler-

ce bir anatüzük hazırlanır. Düzenlenen birlik tüzüğünün, bir-

liği oluşturacak yerel yönetim meclislerince görüşülerek 

bir karara -v.arılması ve kabul edilmesi gerekmektedir ( 68). 

b) Birlik Anatüzüğünün Onaylanması 

Birlikler, birlik tüzü[';ünün vali veya İçişleri 

Bakanlığı tarafından onayı ile kesin olarak kurulmuş olur-

lar (69). 

c) Birlik Tüzüğünde Neler Bı..üunacağı 

Belediye Kanunun 135.maddesinde tüzükteneler bulunaca-

ğı sıralanmıştır. Bunlar; birliğin adı, merkezi, çalışma ala-

nı, süresi, katılan yerel yönetimler, bunların görev ve yet-

kileri, verilecek üye sayısı, gelirleri, yararlanma birimle-

ri, birlik meclisi gibi hususlardır (70). 

d) Kamu Kurumu Olarak Birlj_p;in Durumu 

Birlikler, birlik statüsü ile kurulurlar. Kendilerini 

kuran ve kendilerine gö.rev veren yerel yönetimlerin bu gô-

revleri yerine getirme konusunda sahip oldukları yetkilere. 

sahip kamu tüzel kişisidirler (71). 

(68) 

( 69) 
( 70) 
(71) 

AHF1.ET SEZAİ AYDIN, ','Büyük Şehir ve İl t;e Belediyelerinin 
Birlik Kurmaları 11 , ILLER VE BELl.;DIYELEH. DEHGISI, Türk 
Belediyecilik Derneği Yayınları, S.495 (Ocak-1987), s.3. 
BAŞARAN-BA9ARIR, "}1ülki İdare .•• '~ s. 4 
AYDIN, s.3. 
A.g.k. 
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C- BİRLİ~İN ORGANLARI 

Diğer yerel yön·etimler gibj_ birliklerin de üç o~ganı 

vardır. Birlik meclisi, birl:Lk encümeni ve birlik başkanı. 

a) Birlik Meclisi 

Genel karar organıdır. Birliğe dahil yerel yönetimle-

rin meclisleri tarafından seçilen temsilcilerden ku.rulur. 

Her yerel yönetim enaz ikl temsilci gönderir. Birliğe dahil 

köylerin muhtarları, beledi.yelerin başkanları, özel idare-

lerin encümen başkanları birlik meclisinin tabii üyesidir-

ler. Meclisin süresi 4 yıldır. Görev ve çalışması, anatü-

zükle özel hükümler getirilmemiş ise belediye meclislerin-

deki gibidir (72). 

b) Birlik Enetimeni 

Birlik encümeniriin süresi birlik meclisi kadardır. 

Birlik başkanı, enetimenin tabi başkanıdır. Belediye encüme-

ninin görev ve yetkileri, birlik enetimenine tanınmıştır. 

Encümen birlik meclisi üyeleri arasından seçilen dôrt._kişiden 

oluşur (73). 

c) Birlik Başkanı 

Birlik başkanları, birliğin yürütme organıdır. Birlik 

meclisince en çok 5 yıl için seçilir (74). Bu seçim valinin 

onayı ile gerçekleşir. Birliğe özel idarelerde dahilse birlik 

(72) ARIKAN, s.4. 
(73) BAŞARAN-BAŞAHIR, s.41. 
(74) ARIKAN, s.4o 

114 



başkanı ve başkan vekili vali tarafından, birlik birkaç il 

dahilinde ise İçişleri Bakanı tarafından atanırlar (75). 

D- BİRLİKLEIÜN TÜRLBlÜ 

Belediyelerin kendilerine verilen görevlerin bir ya 

da birkaçını yerine getirmek içtn kurdukları birlikler çe

şitli ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Bunlar (76): 

Yerinden yönetim birimine göre birlikler; !ller arası, 

belediyeler arası, köyler arası, havza ve metropoliten olan 

birliklerdir. 

Konularına göre birlikler; Ulaştırma, sergi ve fuar, 

sanayi tesisleri, turistik tesisler, elektrik, yol, köprü 

ve telefon birlikleri vb. 

Sosyal amaçlı birlikler; Korunmaya muhtaç çocukları 

"koruma birliği, düşkünler yurdu birliği ve 0ğrenci yurdu 

birliği vb. 

Çeşitli amaçlı birlikler; Toplum kalkınması amaçlı 

birlikler, hayvancılık, çevre sorunları ve konut birlikleri 

vb. 

İçerdiği amaç sayısına göre; Tek amaçlı ve çok amaçlı 

birlikler. 

( 75 ) BA;)ARAN-BA;)AlUR, s. 41. 
(76) l\l"lJSTAFA GÖJ:.JiİL, Yerel Yönetim Birlikleri, A.Ü.S.B.F. 

Yayınları (Doktora Tezi), Ankara, 1976, s.25. 
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E- BELBDİYBDE BİRLİK KAVEANININ ÖP.GÜT TEORİSİ 

AÇ ISINDAN DEG EELEr-'lE S İ 

Beledi:y·ede birlik kavramının örgi.j_t olarak ele alınma-

sı için öncelikle bir yapıya sahip olması gerekir. Belediye 

~ birlikleri, birlik kurulmasının yasal dayana~ı olması 

- kuruluş şekil ve şartlarının, organlarının kanunla belir

lenmiş olması- nedeniyle -biçimsel bir yapıya sahiptir. 

Örgüt teorisinde örgLi.tte iki tür öge bulunmaktadır. 

Birincisi öz öge (eleman), ikincisi işleyiş ögeleridir. 

Bunlardan öz öge örgütün temelini oluşturur. Örgütün başarı-

sı ve başarısızlığı, öz ö.genin, üyeler arasındaki etkileşim-

lerin niteli~ince belirlenir. Ayrıca her örglitte öz ögeyi 

tamamlayan işleyiş ögeleri de yer almaktadır. İşleyiş öge

leri, örgüt üyelerinin etkileşim niteli~ini belirler. Üye-

lerin etkileşimleri örgütil kurar, ü_;;leyiş ögeleri ise kurulan 

bu örgütün etkili veya etkisiz olmasında başrolü oynamakta

dır ( 77) • 

a) Elemarı 

Örgütün temelj_ni eleman oluşturduğu gibi. belediye bir-

liklerinin temelini de elemanın oluşturacağı açıktır. Kanun-

la birlik organları başlı~ı altında birlik meclisi, birlik 

encümeni ve lıirlik başkanından sözedj_lmiştir. Bu organları 

oluşturacak eleman sayı ve niteliklerinden, çalışma sürele

rinden bahsedilmiştir. Üst organlar kan~m tarafından belir-

(77) AŞKUN, Orp:anizasyonJ.::arda._~..!.L s.14. 
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lenir. Birlik bir yol yapımı için kurulmuşsa bu iŞi daha ev

vel yapmış, yetenekli elemanlar aranacaktır. Birlik su taşı

ma işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuşsa bu işde çalış

mış daha değişil~ nitelikli elemanlar aranacaktır. ]3irliğin 

amacının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya sonucun iyi nite

likli olup olmayacaAı bu elemanların 6zelliklerine ba~lıdır. 

b) İşleyiş Ögeleri 

İşleyiş ögeleri, örgütün bireysel kaynaklarını, üyele

rin yetenekleri, kişisel etkileri, -insan dışı kaynaklarını

her türlü fiziksel ve fiziksel olma;y-an araç, gereci kapsar( 78). 

Birlik organları ve elemanları belirlendikten sonra amacı 

gerçekleştirecek araç ve gereçler gereklidir. Yukarıda veri

len örnekleri yine örnek alacak olursak bir yol çalışmasında 

veya su taşıma işlemlerinde farklı araç ve gereçler gerekli 

olacaktır. İşin niteliğine göre önce bu araçlar belirlenmeli 

daha sonra bu araçları kullanacak nitelikli işgörenler bulun

malıdır. 

c) Etkileşim 

Belediye birlikleri birkaç belediyenin birleşmesiyle 

kuruldukları için bu örgUtün elemanları da bu belediyeler

den olacaktır. Aynı belediyedeki işgörenler arasında bile 

herzaman olumlu etkileşimler olmadığına göre bu değişik 

belediyeden gelen işgö:renler arasında da olumsuz etkileşim

ler olması olağandır. Yöneticinin çabası etkileşirnin olumsuz 

(78) A.g.k. 
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değil olı...1Dllu Y.önde gerçekleşrne sini sağlamaktır. 

Organizasyon teorileri açısından konuyu ele aldığımız

da da belediyede birlik kavramı şu şekilde açıklanabilir: 

ı. Klasik Örgüt Teorisi Açısından 

Klasik ö.rglitte önce bj_r amacın belirlenmesi gerekli

dir. Birliklerin de çeşitli kur·uluş amaçları vardır. Daha 

önce sayıldığı c;ib:i_ bunlar; Ulaştırma, fuar tesisleri, elek

trik, su, yol iŞleri, korunmaya muhtaç çocuklar için çalış

malar, hayvancılık, çevre sorunları vb. şeklindedir. 

Daha sonra yukarıda saydığımız insan ve işleyiş eleman-

ları sağlanıp bunlar arasında etlcile~ıim: sa{\:lanmalıdır. 

İnsan elemanı ve araç-gereç sağlandıktan sonra işbö

lümü. gerçekleştir:i.lir. İşbölümL'\.nün amacı zamanı yoğunlaştır

mak, kısa zamanda daha iyi, verimli sonuç almaktır. Ulaştırma, 

yol, su, elektrik, konut çevre ile ilgili sorunların hepsi 

ayrı ayrı ni telilde işgücü gerektirmektedir . .Bel ed iyeler bu 

kanunlaı"da uzmanlaşmış kişileri .. bir araya getirer_ek uzmanıaş

ma alanlarını daha etkili hale getirmeye çalışırlar. 

Uzmanıaşmanın daha e~kili hale getirilmesi için iş

birliğinin sağlanması gerekir ki birliklerin amacı da. çe

şitli hizmetleri yerine getirirken bu işbirliğini sağlamak

tır. 

İ şböllimü yapılarak ortaya çılr.an bu farklılaştırmanın 

daha sonra bütünleştirilmesi cereklidir. Böylece amaç yolun

da birleşme sağlanır. Bu da denetim alanını gerektirir. Bu 

ayrı bölümlerin birleştirilip, uyurıılaştırılması ile denetim 
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sa~lanır. Denetim alanın dar veya geniş olması başarıyı 

etkiler. Denetim alanının genişliği de büyük ölçüde yapılan 

işin gerektirdi~i çabaların çok yada az olmasına ba~lıdır. 

ıı. Neoklasik Organizasyon Teorisi Açısından 

Neoklasik öreütte de bir amaç vardır. Tüm örgütlerde 

olduğu gibi belediye birliklerinde de biçimsel örgütün ar

kasında oluşan gölge bir örgüt, biçimsel olmayan örgüt olu-

şur. 

Birlikler iki veya daha fazla belediyenin çalışanla

rını biraraya getirmel(tedir. Dolayısıyle yakında olsa ayrı 

bölge insanlarını. biraraya getirmektedir. Bu nedenle bir

likte bir çatışma olması olağandır. Önce "benim belediyem 

daha iyi" çatışması olabilecektir. Daha sonra üst yönetim_ 

de etkili olanların taraf tutmaları, kendi adamlarını kayır

ması, önemli işleri kendi tarafına devretmesi de bir çatış

maya yol açacaktır. Bunun dışında teknisyenlerin, asfaltçı

ların, kazıcıların, mühendislerin vb. biraraya toplanması 

çatışmalara neden olabilecektiro 

Neoklasik örgUt teorj_sinin bu konuda gösterdiği neden

lerden yöre, meslek ve çıkarlar birliklerde de sözkonusu 

olacaktır. Burada yine bu teorinin savunduğu önder kişili[';e 

gerek duyulur. JHrlik başkanı adil davranarak, ayırım yapma

dan, sadece birlik amacını gerçekleştirmek için çalışarak ve 

onlara kendisi örnek olarak uyumlaştırmayı sağlamalıdır. 

Belediyede birlik kavramını klasik ve neoklasik teo

riden sonra modern teoride şu şelı-.:ilde ele alınabilir: 
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ııı. Modern Organizasyon Teorisi Açısından 

I•Iodern teori örgU.tU bj_r bütün hal5.nde, bir s5.stem 

olarak kabul etmektedir. Örgüt sosyal bir sistemdir ve sis

tem içindeki kısımları ve işlevleri ayrılmış öğeler olarak 

görmemek gerekir ve bölümler birbiı~ini sürekli olarak etki

ler (79). 

Belediye birlikleri de çeşitli hizmetleri yerine ge

tirmek amacıyla kurulmuş birimlerden oluşmaktadır ve bu bi

rimler gene bir bütün olarak tek amaca hizmet ederler: Bel

de ve belde halkına hizmet götürmek. 

Sistemin amacı; Kar~-rlılık, büyüme ve etkileşimdir. Bu 

kavramları belediye birlikleri açısından ele alırsak: 

ı. Büyüme; Birlikler bir amaca hizmet için kurulmuş

lardır. Bu hizmetleri değişen koşullarda eniyi şekilde ye

rine getirmek için birlikler de her örgüt gibi büyürnek zo

rundadır. İnsan gücünün daha nitelikli olması gerektisinde 

yeni elemanlarını bu koşullarda işe almalı, örgüt içindeki

ler için eğitim programları düzenlenmelidir. Daha c;elişmiş 

araç-gerece ihtiyaç duyuyorsa maddi olanaklarını eniyi şe

kilde kullanıp onları yenilemelidir. Bugün beş kj_lometre 

yapılıyorsa yarın için altı, yedi kilometre yol yapmayı 

tasarlamalıdır. Elli öğrenciyi yurtta barındırabiliyorsa 

daha fazla öğrenciyi, daha iyi şartlarda korumayı hedef 

almalıdır. 

(79) A.g.k., s.93. 
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ıı. Kararlılık; Birliğin amacına en etkili şekilde 

ulaşabi.lmesi için faaliyetlerini aksatmadan, örgütünü boz

madan çalışması gereklidiro Ancak hedeflenen amaca ulaşıldı

ğında birlik işlevini tamamlayıp dağılabilecektir. Burada 

yine başkana büyük görev düşmekte, yaratıcı önderliğe gerek 

duyulmaktadır. Başkan biçimsel olmayan örgütü, biçimsel 

örgüte lzanalize ederek, bu biçi.msel olmayan yapının örgüte 

zarar vermesini, yıpr-atmasını önlemelidiro 

ııı. Etkileşim' Sistemin gereği bir araya gelen kimse

ler arasında iletişim zorunludur. İletişimsiz bir grubun 

uzun süre birarada kalması güçtür. İletişim sonucu bu kişi

ler arasında bir etkileşim de olacaktır. Bu etki olumlu ya

da olumsuz olabilir. Birlik içindeki kişiler duygusal ola

rak birbirini etkileyebilir. Eğer yönetici hakkında bir kim

se iyi olmayan fikirlerini çevresine etkili bir şekilde 

yayarsa, diğerleri de bundan etkilenebilecektir. Etkileşim 

meslek ve uzmanıaşma alanında da olabilir. Aynı işi yapan 

kişiler bilgilerini diğerlerine aktarabilir, birimler ara

sında bilgi alışverişi yapılD.bilir. Bu yönü ile de etkile

şim birlik için olumlu sonuç verir. 

Sonuç olarak bj_rliklerin yasal dayanağı nedeniyle 

bir örgüt oldukları ve sadece kendi kendine hi.zmet gören 

bir örgüt olmadığı, sosyal bir örgüt olduğu, temel öğesi

nin insan ve insanın amacını gerçekleştirmek için araç ve 

gereçlerin kullanılması gerekti~i ve arnacının eniyi hizme

ti yerine getirmek için kararlılık, büyüme ve etleileşim 

olduğudur. 
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8. YETKI GÖÇERNE KAVHAivii VE BELEDIYEDE YE'l"'Kİ GÖÇERr•1E 

Aşağıda günümüz yöneticilik anlayışında gittikçe 

önem kazanan yetki göçerimi kavramının tanımı ve önemi 

üzerinde durulacaktır. 

A- YE1'Kİ GÖÇEltrviE KAVRAJVII VE KAPSAMI 

Tek işgörenin işi ;yapması oltLrsuz hale geldiğinde, 

bunu gördünnede başvurulacak yol yetki göçerimidir. Yetki 

gôçerilmezse, yönetici işletmenin tek yöneticisi alacağın-

dan örgüt yapısı diye bir kavrama yer verilmeyecek, sadece 

bir bölümün varlığı üzerinde durulacaktır (80). 

Yetki göçerimi yöneticinin yapılması gereken işlerle 

ilgili yetkiyi ilgili basarnaklara devretmesidir. Verilen 

bu yetkinin kullanılması için gerekli ortamı hazırlamak da 

yetkiyi göçeren yöneticinin görevidir. Yönetici, yetkiyi 

göçerirken astıarından neler beklediğini açık bir şekilde 

(80) İNAL CEM AŞKlJN, "Yönetimde Yetki Göçerimi", ESADER, 
Ya • N o • 7 2/3 8 , C • V I , S. 1 ( O c ak-l 9 7 O} , s • 6 8 • 
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açıklamalı, gerekli araçları sa~lamalı üst düzey yönetici

lerini yetiştirmek için gerekli önlemleri almalıdır (81). 

Ancak yetki göçeriminin açık bir çek anlamına gelmedi~ine 

dikkat etmek gerekir (82). 

Yetki göçeriminde üzerinde durulması gereken konu-

lardan biri de, sorumluluğun bölüşülmesidir. Yetkiyi göçe

ren list, aslarının yaptıklarından sorumludur (83). Yetki-

sini göçeren yönetici, verdiği görevlerde tam yetkiyi üze-

rinde taşır. Yetki göçerme, yöneticiyi bu yükümlerden kur-

tarmaktan çok başkalarına belli alanlarda çalışma hak ve 

izninin verilmesini kapsar (84). 

Yetki göçeriminde akla gelen sorulardan biri de üstlin 

asta iş mi? yetki mi? sorumluluk mu? vereceğidir. Yetki 

olmadan görev yerine getirilemiyeceği gibi, sorumsuz eyle

min görev olma niteliğinden de söz edilemez (85). Dolayı-

sıyle yetki göçerilirken yetki devredilen kişiye sorumlu

luk da verilecektir (86). 

Yetki göçeriminin, list diJ.zeyden aşağıya doğru oldu-

~ kanısı yaygınsa da aşağıdan yukarı ve aynı düzeydeki 

orunlar arasında da yetki göçerimi söz konusu olmaktadır( ffi). 

B- YETKİ GÖÇEHFlE ARAÇLARI 

Yetki göçerme çeşitli yollarla yerine getirilebilir. 

Birçok durumda üstün astına bölü.münün çalışmalarını uygun 

(81) ONAL, s.lOO. 
(82) AŞKUN, "Yönetimde •.• ",s.68. 
(83) ÖNAL, s.lOO. , 
(84) AŞKUN, "Yönetimde ••• , s.68. 
(85) A.g.k., s.89. 
(86) YOZGAT, s.)OO. 
(87) AŞKUN, "Yönetimde ••• ", s.70 



gördüğü biçimde yürütmesini basit bir biçimde anlatması 

ile gerçekleşir. Bu şekilde yetki ve sorumluluklar açık 

bir şekilde gösterilmediği için asta geniş yetki tanınmış 

olacaktır. Eylemleri kendi anlayışıyla yönetecek ve ast 

deneme-yanılma yoluyla doğru sonuca ulaşacağından bu sü-

reç pahalı ve uzm1 bir süreç olacaktır. Ast işletmedeki 

gelenekleri ve uygulanan politikaları iyi anlar, üstü-

nün sevip sevmediği şeyleri a;;rırabilirse yetki ve sorum-

luluklarını daha iyi bir şekilde kullanabilecektir (88). 

Yetki göçeriminde uygulanabilecek diğer bir yol, 

yazılı biçimde ve türsel konulara bağlanarak yapılması-

dır. Bu yöntem ile tüm ilişkiler açıklığa kavuşturulup, 

belirsizlikler giderilecektir. tlst , astına hangi g5rev-

leri vereceğini belirleyecek, ast da çalışacağı alanları 

ve görevini hangi sınırlar içinde yürüteceğini bilecek~ 

tir (89). 

Yetki göçeriminin yazılı yapılması halinde karşı-

laşılaşılabilecek yeni durumlara uyum sağlamak güçleşe-

bilecektir. Bu nedenle, örgüt esnekliği, görevler yerine 

getirilirken kolayca değişiklik yapılabilecek şekilde 

belirlenmelidir (90). 

C- BELEDiYEDE YETKi GÖÇEill~E 

Yetki göçeriminin nedeni iki grupta toplanabilir. 

Birincisi, yöneticinin tek başına yerine getirebileceğin-

(88) A.g.k. 
(89) A.g.k., s.72. 
(90) A.g.k. 
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den daha fazla görevinin olmasıdır. İkincisi, yöneticinin 

başka oruna atanma, hastalık, işinden ayrılma, iŞ gezileri 

gibi nedenlerle görevinden sürekli ve geçici olarak ayrıl

mak zorunda kalması ve örgüt çalışmalarının engellenmesi

dir ( 91). 

Belediyelerin örgüt yapısı gereğince yetki zinciri 

belediye meclisi, belediye encümeni, belediye başkanı, 

başkan vekili, başkan yardımcıları ve müdürlükler şeklin

dedir. 

Karar organı olan belediye meclisinin aldığı karar

ları belediye başkanı uygular. Başkan, hizmetlerin etkili 

bir biçimde yerine getirilebilmesi için görevlerini dağıt

mak zorundadır. Belediyelerin yerine getirdikleri hizmet

lerin çokluğuna göre kanun gereğince yeterli sayıda bele

diye başkan yardımcısı a-tanır. Başkan yardımcıları, 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi bü;yük şehirlerde İçişleri 

Bakanlığı tarafından, daha küçük belediyelerde, belediye

lerin kendi bünyesi içinde başkanın uygun gördüğü kimse

ler arasından belirlenir. Uygun görülen adayların Devlet 

Personel Dairesi ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanma

sı ile görevlerine başla~mış olurlar. 

Başkan görevlerini bölümlendirerek başkan yardımcı

larına dağıtır. Belediyedeki işler, Mali işler, Teknik 

işler ve İdari işler olarak gruplara ayrılarak, her iş 

grubunun başına bir başkan yardımcısı atanıra 

(91) A.g.k., s.71. 
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Başkan yardımcılarının görevleri. Belediye Kanununca 

belirlenmiştir. Bölümleri ile ilgili işlevleri yürütmek, ge

rekli ko.şullarda karar almak yetkileri bulunmaktadır. Gerekli 

durumlarda başkan ve meclise işlerle ilgili isteklerde ve 

önerilerde bulunabilirler. Belirli zamanlarda yaptıkları 

işlere ilişkin raporlarını yine başkan ve meclise sunarlar. 

Belediyede yerine getirilen faaliyetlerin nitelikleri

ne göre çeşitli müdürlükler oluşturulmuştur. Başkan yardım

cıları da kendi bölümleri ile ilgili işlevleri bu müdürlü~ 

ler arasında dağı tmışlardır. l·1üdürlerin görevleri kanunla 

belirlenmiştir. Olağanüstü durumlarda başkan yardımcıları, 

başkan ile biraraya gelerek gerekli kararları alırlar. 

Başkanın görevden uzaklaşmak zorunda oldut;u durL-unlar

da yerine Başkan Vekili vekalet etmektedir. 12 Eylül önce

sinde başkan vekili her yıl Haziran ayında meclis üyeleri 

arasından 1 yıl süre için seçilmekte iken 12 Eylül'den 

sonra getirilen Kanun HUkmünde Kararname ile değişikliğe 

uğramıştır. Yeni durumda, başkan görevinden ayrılmak zo

runda kaldığında, her seferinde meclis üyelerinden birini 

vekil seçerek, yazılı bir emir ile yetkili kılmal<::tadır. 

Belediye Kanununun 93. maddesi vekil tayin etme du

rumunu "Belediye başkanının izin, hastalık ve işten çekil

me ve bunun gibi herhangi bir sebeple boşalması durumunda 

yeni bir başkan seçimi yapılmasına kadar, meclis, her top

lantı yılı başında seçilen bir üyeyi başkan vekili seçer''( 92). 

(92) Belediye Kanunu, Md~93. 

126 



şeklinde belirle.miştir •. Yeni getirilen hüküm ile vekilin 

bir yıl değil, başl\:anın görevde olmadığı süre için her se-

ferinde ayrı olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Başkan vel\:ilinin görevde b1).lunacağı diğer bir durum 

Belediye Kanununun 60. maddesinde belirlenmiştir. Bu madde 

uyarınca belediye başkanının bir yıllık faaliyet raporunu 

meclise verdiğinde, bu raporun görüşmeleri sırasında başka-

nın yerinevekil tayin edilmektedir (93). 

Belediye başkanı ve meclisin aynı zamanda boşalması 

durw~unda kanunun 93. maddesinin devamı şu şekilde belir-

lenmiştir: "Belediye başkanlı~ı ve belediye meclisinin ay-

nı zamanda boşalması halinde; yeni seçime veya belediye 

başkanının görevine başlamasına kadar, il merkezi beledi

yelerde İçişleri Bakanı ve diğer belediyelerde valiler ta

rafından bir başkan vekili atanır" (94). 

D- BELEDİYEDE YETKİ GÖÇEHI'11ENİN KIJAS İK OHGANİZASYON 

TEORİSİ AÇISINDAN DE(}ERiıEMESİ 

Yetki göçerimi, yöneticinin yapılması gerekli işler-

le ilgili yetkiyi ilgili basarnaklara devretmesidir. Klasik 

teoride tek otorite vardır ve karar verme, uygulama yetki-

si onda toplanmıştır. Yönetime katılma söz konusu değildi~ 

Yetki göçerimi yukarıdan a;}ağıya doğru vardır fakat son 

yetki yine üst basamaklarda toplanmıştır. Yetki göçerimi 

merkezleşmeyi engellemektedir. 

(93) Belediye Kanunu, rrı:d:60. 
(94) Belediye Kanunu, Md:93. 
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Belediyelerde yasaya göre yetki göçerimi öngörülmek

tedir. Yetki e;öçerl.mi hem nitelil{ hem de nicelik olarak 

yetkinin fazlalıgı sonucu ortaya çıkmaktadır. Belediyeler

de de görevlerin hem sayıca çok olması hem de buna bağlı 

olarak fazla çabayı gerektirmesi nedeniyle yetki göçerimi 

zorunluluk olmaktadır. 

a) Sosyal ve Yönetsel Boyut Açısından Belediyede 

Yetki Göçerimi 

Belediyede faaliyetlerin çok olması nedeniyle bu gö

revlerin tümünü yerine getirmek. belediye başkanına çok 

fazla yük olacak ve başkan yetersiz kalacaktır. Bu nedenle 

müdür yardımcılıkları ve yardımcıların altında müdürler 

oluşturularak yetki yukarıdan aşağıya doğru göçerilmiştir. 

Yetki göçerimi, yetki göçeril~n kişiye hem örgütte 

hem de örgüt dışında saygınlık, bir sosyal statü kazandı

rır. Kanunda öngörülen başkan yardımcıları, mUdürler, büro 

şefleri bu orunları ile kendilerine bir statü sağlamışlar

dır. Bu orunlara sahip olma ve gördükleri saygınlık onla

rın üzerinde olumlu etki yapar, işlerinden cloyum duymala

rını sağlar. Örnek olarak mali işler müdürlüğü, itfaiye 

müdürlüğü, tem~zlik işleri müdürlüğü, personel bürosu şef

liği vb. gibi. Çalışanların işinden doyum sağlaması onları 

örgüte daha fazla bağlar, daha etkili çaba göstermelerine 

neden olur. 
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b) Geleneksel ve Çağdaş Anlayış k_ısındag Beledj_yede 

Yetki Göçerimi 

Geleneksel anlayış yetkinin merkezde toplanmasını, 

merkezleşmeyi öngörmüştür. Çağdaş anlayış ise yetkinin 

dağıtılmasını, merkezleşmemeyi savunur. Diğer işgörenlerde 

kararlara katılmalı, en son yetki üstte toplansa bile yö

netime katılma gerçekleşmelidir. 

Belediyede yetki göçerimi kanunla önc;örülmüş olsa 

bile karar alma yetkisi mecliste, yürütme yetkisi başkan

da toplanmıştır. Belediyeler doğrudan toplumu ilgilendi

ren konularla ilgilenmeleri nedeniyle özerk olarak kabul 

edilmekle birlikte aynı zamanda yine kanunla merkezleş

miş ve denetim altına alınmıştır. Başkan yardımcıları ve 

müdürler çeşitli öneri ve tekliflerde bulunabilmelerine 

karşın tam bir yönetime katılma söz konusu olmamaktadır. 
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ill.BELEDİYE ,ÖRGÜT VE 
YÖNETİMİNDE İLETİSİM İLE BELEDiYE 

1 

BİCİMSEL OLMAYAN ÖRGÜT YAPISI 
1 



9. İLErrİŞİiv1 XAVRA.J:.U VE BOYUTLARI 

Belediye örgüt ve yönetirnde iletiŞimden önce genel 

olarak iletişim kavramına deği.nmek yerinde olacaktır. 

A- İLETtŞİtfl KAVRAIU 

İnsan doğumundan başlayarak tüm yaşam olaylarında 

iletişim ile içiçedir. İletişim insanlar arası ilişkile-

rin temelini oluşturur. Hiçbir grup, iletişimsiz uzun sü-

re ayakta kalamaz. Çünkü iletişim, grubun bir bütün olarak 

işlevini görmesinde sinir sistemi görevini yapar (1). 

İletişim olmadan bireyler arasında işbirliğine doğru ilk 

adım atılamayacağı gibi, iletişim olmaksızın ya da ileti-

şimi veri olarak olmaksızın örg\H sorvnlarına değinmek de 

olanaksızdır. Özellikle yetkinin kullanılmasında iletişim 

büyük önem taçımaktadır (2). 

( 1) 

( 2) 

İNl-\1 CEfJI A~)KUN, "Yönetir:ı HaberleJmesi", ESADER Ya.No. 
159/01, C.XII, S.2 (Hazıran-1976 , s.2. 
NERAL A;HKOGLU, İşgören "Yönetimde İletişim ye Şişe 
Cam Endüstrisinde Bir Uygulama Orneği, A.U.~ktisadi 
ve İdari Bilimler ı~akültesi Ya.No.l36/34, (Doktora 
Tezi), Eskişehir, 1986, s.3. 
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İletişim kelimesi 11 common" (genel-yaygın-ortak) anla-

mına gelen latj_nce "communis" kelimesinden gelmektedir. 

Bundan dolayı iletişim, genel bir fikri bildirmenin veya 

diğer bir kişiği anlamanın yoludur. İletişim, bir planın 

yürütülmesi ve amaçların sonuçlara ulaçmasJ. için faaliyet-

leri koordine eder ve bir ôrgütün üyelerinin planları is-

teyerek ve şevkle yürütmeleri için motive edebilen bir araç 

olmaktadır (3). 

İletişim basit olarak, bir kişiden diğerine bilgi 

gönderme süreci olmaktadır. Daha lcarmaşık biçimiyle, mo-

tivasyon için bir yol sağlanmakta ve insanları etkilemek-

tedir. Bireyler sadece işlerinde etkinlik göstermek için 

değil, psikolojik ve sosyolojik tatmine ulaşmak ihtiyacın

dadır. İletişim bireylerin bu tür gereksinmelerini karşı-

layan bir araç olmaktadır (4). 

Sonuçta iletişimi, şu iki tanım ile ifade etmek ola-

naklıdır: Toplı).m yaşamının doc;asında varolan ve örgütsel 

yapının özünü oluşturan iletişim sistemi, bireyler arası 

ve gruplararası ilişkileri düzenleyen bir olgudur. Başka 

bir açıdan iletişim, toplumsal yapının temelini oluşturan 

bir sistem, örgütsel yapının işleyişini düzenleyen bir ar~, 

insancıl ilişkileri geliştiren bir teknik ve başarılı bir 

yönetim süreci olarak tanımlanabilir (5). 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

EDitlİN B .FLIPPO-G.l-i.AY N .T,IUNSINGER, r-1anagement, Allyn and 
Bocan Company, Fifth Edition, Arizona, 1982, s.363. 
THEO HEIMAN-\<JII;LIATJI G.ScorrT, J:•TanaE~ement In The Modern 
Organization, Haughton Mufflin Company, Second Edition, 
Bostan, 1974, s.316. 
ZEYYAT SAB~TNCUOÖLU, Örgütlerde Haberleşme Düzeni, Burs:ı. 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ya.No.22, Bursa, 
1977, s.9. 
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B- İL:t:;TİŞİM SÜHECİNİN TE~1EL ÖGEI;};Ri 

Bilgi gereksinmelerini gidermek için bireyler arasın-

da oluşan iletişim sürecinde şu ögeler bulunmaktadır; Kay-

nak, kodlayıcı, ileti., kanal, kodoçan, alıcı ve yansıma-

dır (6). 

Bu ögeler şu şekilde gösterilebilir (7): 

!Kaynak 1-f~odJayıcı 1-71 İl eti 1~1 Kanal j_,.!Kodaçan \-71 Alıcı 

ı Yan s ıma 
(Feedback) 

Şekil-3: İletişim Sürecinin Temel 

Ögeleri. 

Kaynak; İletiyi gönderendir. Kaynak, bir kişi veya 

bir kurum ve örgüt olabilir (8). 

İ.leti; Kaynaktan alıcıya gönderilen bilgi ya da me

sajdır. İletinin dili kolayca anlaşılabilir, açık ve kesin 

olmalıdır. İçeri[!:inin de, iletilen bilgi ve dü~şüncenin 

hiçbir ~ranlış yonınıa yol açmayacak ;şekilde düzenlenmesi 

gereklidir (9). 

( 6) 
( 7) 
C s) 

( 9) 

AŞIKOGLU, s .• 6. 
I~aynak; A. g. k. . 
INAL cmll AŞKUN, "Işletmecilik ve i:letisimrı, ESADEH, 
C.XVIII, S.l (Ocak-1982), s.9 
ZEYYAT SABUNCüOGiıU, EndU.s tr i ·yel Davranışlar, BUESA 
İ.T.İ.A. İşletme Fakültesi Ya.No•lO, Bursa, 1972, 
s.l63. 
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Kodlama; Bir düşüncenin iletime hazır biçime konul

masıdır ÇLO). K.odlama semboller, sinyaller yardımıyla yapı

lır. Her simge veya sinyal farklı bir bilgiyi ifade eder (1lı). 

Kodaçma; Algılanan bir uyarının yorumlanarak anlam

lı bir biçime, sokulmasıdır (12). Başarılı bir iletişim, 

iletiyi alanın onu çözmesi ve anlam vermesi ile mümkUn ol-

maktadır (13) • 

Kanal; iletinin alıcıya iletildi(i yoldur. iletinin 

ulaştırılmasında kullanılan iletişim araçları aynı zamanda 

kanal iŞlemini üstlenir. Bunlar göze, kulağa ve diğer duyu 

organlarına hitap edebilir. Örneğin; Yazılı ve sözlü rapor, 

görü.şme, basın, yayın kanalı, sesli veya sessiz film, 

teleks vb. (14). 

Alıcı; Kaynağın gönderdiği iletiye hedef olandır (15). 

İ.leti, alıcıya ulaştıktan sonra alıcı, bu iletiyi, anlayı-

ş ının, sorumluluk duygusunun, menfaatinin s1J.zgeçlerinden 

geçirerek kendi bireysel amaçlarına gôre çôzer (16)o 

Yansıma; Alıcının kaynağın iletisine verdiği yanıttır. 

Yansıma, kaynağa iletişimin etkili olup olmadığını bildirir. 

İki tür yansıma vardır. Olu.rnlu yansıma kaynağın amaçlamış 

(10)Af;;~KUN 1 ııtşletmecilik ••• ", s.9. 
(ll)AŞIKOGLU, s.7o 
(12 )AŞKUN, "İşletmecilik ... ", s. 9. 
(13)AŞIKOGLU, s.?. 
(14)SABUNCUOGLU, Endüstriyel ••• , s.l63. 
(15-)AŞKUN, "İşletmecilik,, ~", s.lO. 
(16 )Yiı.ŞAR GURGEN, İşletmelerin Yönetiminde Haberleşmenin 

Önemi, Koşulları ve Cukurova'daki Uygu+amaları, Adana 
İktisadi ve Ticari !limler Akademisi Yayını, Adana, 
1972, s.l4. 
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olduğu etkiye ulac;;ıldı['ınJ_ bildirir. OlDJnsuz yansına, lcay-

na~a alıcı Uzerinde amaçlanan etkinin elde edj.lemedi[ini 

bildirir. Kaynak, bu dururnda iletisini yenilenelidir (17). 

C- I- I Li'rrıtŞti'-~ J..ı...:.ı __ _ .... - .... 

İletişim slireci, tek yönlli ve çift yönlli olabilir . 

..... \ rT k Y" ı·· +ı -'-. . ~e- on_u ~ e~ısım 

İletişim sürecinin tek yönlli işleyişi "bj_r verici-

bir alıcı" veya "bir verici-birçok alıcı" şeklinde olmak-

tadır (18). 

Bir verici-bir alıcı durumunda l<;:aynak karşısında 

bir tek alıcı vardır. Kaynak iletisini bu tek alıcıya gön-

derir. Bir verici-birçok alıcı durumunda kaynağın karşısın-

da birden fazla alıcı bulunmaktadır. Her iki durumda da tek 

yönlli iletişim söz konusu 0lmaktadır. !leti doerudan doğru-

ya kaynaktan alıcıya ulaşmaktadır (19). 

Bu slireç ters yönde de işleyebilir. Ancak bu durumda 

iletişim slireci yine tek yönllidlir. Alıcının iletiyi ne öl-

çUde algıladı[;ı anıaşılamadığı için ortaya çıkacak sonuç

ların de[;erlemes i de mlimkUn olmayacaktır ( 20). 

h) İki-Yönlü tıetişim 

İki yönlli iletişime etkin iletişim stireci ya da yan-

sıma süreci de denmektedir. Yansıma stireci, gönderilen 

( 1 7) AŞKUN, "İ~letm~cili~ •• 'ı, s<. ll. 
(18) SAB"lJ1TCUOGLU 1 Or.q·Utlerde •.• , So.l5o 
(19), A.g.k., s.l6. 
( 20) AŞIKOGLU, s •. lO •. 
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iletinin olumlu ya da oh:unsuz yanıt biçiminde kaynağa geri 

dönmesidir. Göndericiden çıkan ileti alıcıya geldikten son-

ra yeniden göndericiye döner. Amaç elde edilen sonuçların 

kaynağına uygunluğunu saptamak ve sapınalar varsa bunları 

gidererek iletiyi amacına göndermektir C2ı). 

D- ÖRGÜTSJ~L VE YÖNETSEL iLETiŞiN 

İletiışimi örgütsel ve yönetsel aç_ıdan ele almak, ileti-

Şimin: örgü.t ve yönetim açısından önemini ortaya çıkaracak-

tır. 

a) Örgütsel İletişim 

Örgütsel iletişim, grupların ötesinde, ôrgUtün işle

YiŞi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgilidir (22.) o 

Örgütsel iletişim, toplu~sal bir sıstem olarak örgü-

tün biçimsel ve biçimsel olmayan yapıları ile bu yapılar 

ve belli bir örgU.tün yakın, uzak çevresinde ilişkisi ol

du~u diğer örgütle~le kendi arasında, doğal ya da düzen

lenmiş yaşayış amaçları düzleminde, kişilere, gruplara, 

amaçlara uygun araç, yöntem ve politikalara bağlı etki

leşim olgusudur, Şeklinde tanımlanabilir (25·). 

Örgütsel yapının başarısı büyük ölçüde yatay ve di-

key iletişim kanallarının sağlıklı işleyişine bağlıdır. 

Bu kanallarda meydana gelebilecek bir tıkanıklık, örb~t-

(21 ) Slıi3\JNCUOGLU, Endüstriyel •.• , s. 166. 
(22 ) A;)IKOGLU, s. 23. 
(23,.) İNAL CEM A;;ı<::UN, "Öra·Utsel İleti im ve Kü ük Gvru 

Boyutları", KURGU, E.I.T.I.A. Ya.No. 248 168, 
iletişim Bilimleri Fal·öHtesi Ya.No.4, 5, 34 (Ekim-
1981), S.3; AÇKUN, "İşletmecilik •.• ", s.5. 
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sel mekanizmanın durmasınaneden olabilecektir (24.). 

Örgütsel iletişim birbirine bağlı iki grupta incele-

nebilir. Örglit içi iletişimde, biçimsel ve biçimsel olma-

yan örgüt yapısına bağlı olarak (~lukarıdan aşac;ıya-aşağı

dan yukarıya-ya tay iletir} im vb.) örglit dışı iletişimde de 

( hal"l;cla ilişkiler vb.) incelenebilir (25:). 

b) Yönetsel İletişim 

Yönetsel iletişim, üstün emir ve buyruklarını astla-

ra ileten, planlarınastlarca anlaşılınasını ve astıarın da 

raporlarla, yapılan işler hakkında üstün bilgi sahibi ol-

masını sağladığı, yöneticilerin uygun yargılarda bulunup, 

doğru kararlar almasına etki eden, yukarıdan aşağıya ve 

aqağıdan yukarıya doğru işleyen ikj_ yönlü bir sUreçtir (26) . 

Yönetimde iletişime yer verilmeyen bir örgUtte, ast 

üstlinlin kendinden ne bekledi~ini bilemiyecek, üst emir ve 

yönergelerini astıarına etkili bir biçimde iletemiyecek 

dolayısiyle etkin bi:::· yöneltme sallayamayacak; astlar bir-

birinin ne yaptıtından habersiz olacak, düzenleştirme sağ-

lano.mayacak, yöneticiler, astıarının beklentilerini, emir 

ve yönergelerin uygulanıp uygulanmadı[çını bilemiyecek, 

onları denetleyemeyecektir (27). 

Bu nedenledir ki yönetici, yönetim işlevlerini 

(planlama, örgiJ.tleme, yürütme, düzenleştirme, denetim ve 

(24) SAB\JNCUOGLU, Endüstriyel •.. , s. 169. 
(25 ) Li]IKOGLU, s. 23. 
(26) AŞKUN, "Yönetimde ••• ", s.4. 
(27 ) AŞIKOGLU, s. 37. 
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yetiştirme) yerine getirirken iyi işleyen bir iletişim ağı 

oluşturulmalıdır. Yönetici, en iyi planı yapsa veya en 

iyi kararı verse bile bunu iletişim kanalları ile astıarı

na iletınediği sürece bir anlamı olmayacaktır (28). 

E- ÖHGÜTIJERDE İLETİŞİN BOYUTLARI 

Biçimsel olarak j_letişim örgütle dikey, yatay ;)7 Önler 

ile örgütün dışında hereket gösterir. işletmelerde örgüt 

dışı iletişim ve diğer işletmeler, sendikalar, kamu kuru-

luşları ve biçimsel olmayan öreütlerle ilişkilerde söz ko-

nusu olmaktadır (29:). 

a) Dike;y Boyut 

Dikey iletiçıim, yönetimin üst basamağından en alt 

basamağına kadar olan sahada oluşan iletişimdir. Bu tür 

dikey iletişim yukarıdan aşağıya doğru olandır ();O). Bu 

tip iletişimde siyasetler, usuller kurallar ve işçizelge-

lerini içeren emirleri, bilci talepleri ve belli bir konu-

da e;rup uyuşumunu sağlayacak bilgileri iletme çabaları içe-

rir C3ı ) • 

İşletmenin amaçları doğrultusunda alınan kararların 

etkin biçimde uygulanması isteniyorsa, geridönme olayının 

işlemesi gereklidir. Bu aşağıdan yllicarı doğru olan ileti

Şirole sağlanır G2_). Bu tip iletişim astıarın gerekli bil-

gileri üstlere verme aracı olmaktadır. Yukarı doğru ile-

(28) 
(29) 
(30) 
( 31·) 

( 32_) 

AŞK'UN, "Yönetimde ••• ", s. 3. 
A.g.k., s.22. 
GÜRGEN, s.23. 
HALİL CAN-l\'lEE.AL TECER, İşletme Yönetimi, TODAİE 
Ya.No.l69. Ankara, 1978, s.61. 
SABUlWUOGLU, Örgütlerde ••• , s. 37. 



tişim genellikle astın verdi~i raporlar ve tepkilerden 

oluşmaktadır (33). 

b) Yatay Boyut 

Aynı düzeydeki yöneticilerin ortaklaşa bağlı olduk-

ları üst kaderneye başvurmadan, karşılıklı olarak kendile-

rini ilgilendiren konularda işbirli~i yapmaları halinde 

yöneticiler arasında meydana gelen ilişkilerdir (34). 

Yatay iletişimin en önemli işlevi çeşitli öre;Utsel 

birimler içinde ve arasındaki eylemlerin eşc;üdUlenmesini 

sağlamasıdır ( 35). 

c) Örgüt Dışı Boyut 

İşletmeler diğer işletmelerle, çevreleriyle sürekli 

iletişim halindedirler. işletmeye dışarıdan gelen bilgiler, 

örgUtü.n karar alıcı organlarının yapıda, prograrnlarda ve 

davranışta sürekli düzenlemeleri ve ayarlamaları yapmala-

rına olanak verir ( 3.6) • Örnek olarak, işletme, başka bir 

i şletmeyle, fon sağladıC;ı 1mrumlarla, UrUnlerini toptan 

satacağı bir aracı firma ile ya da çeşitli kamu kurumla-

rı ile birçok konularda iletişim zorunluluğu duymaktadır(37). 

( 33) CAN -'J:ECBH, s. 161. 
( 34') AŞIKOGLU, s. 32. 
(35.) CAN-11BCBE, s.163. 
( 36) AŞKUN, "Yönetimde ..• " , s. 24. 
(37,) SABDNCUOOLU, OrgUtlerde ..• _, s.102. 
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lO. BELEDIYEDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM YAPISI VE İLETİŞİJVI 

TEORİSİ KARŞISINDA ELEŞTİRİSİ 

Bu bölümde yukarıda sözü edilen örgütsel iletiŞi

min belediyedeki uygulaması ve bu uyc;ulamaların ileşitim 

teorisi karşısındaki durumu. ele alınacaktır. 

A- BELEDIYEDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİI-1 

Belediyede iletişim yapılan toplantılar, yazışmalar 

ve ilanlar ile sağ~lanmaktadır. Belediyeler bir kamu kuru

luşu olmaları nedeniyle tüm göTev, yetki ve sorumlulukları, 

basamaklar sırası kan~ınla belirlenmiştir. Belediyeler faa

liyetlerini b.u kanunlar çerçevesinde yürütmektedir. 

Belediye örgti_tü içindeki ve örgüt dışı iletişimde büyük 

ölçüde bu kanunlar çerçevesinde gerçekleşmektediro 

a) Belediyede Dikey İletişim 

Belediye faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili ile

tişim ençok başkan ve yardımcıları ile başkan ve meclis 

arasındaki toplantılarda olmaktadır. Bununla ilgili olarak 
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belediye kanununda çeşitli maddeler bulunmaktadır. 

Öncelikle başkanın meclisi toplantıya çağırma.sı için 

bir ileti gereklidir. ~~Iadde:55 1 de başkanın adi ve olağan

listü toplantılar için meclis liyelerinin ev adreslerine ya

zarak ve yerel bir gazetede ilan vererek çağrı yapması ge

rektiği belirtilmiştir. Burada melctup veya ilan bir ileti 

aracı olmakta, başlcan meclis liyelerini toplantıya çağırmak 

için bu iletişim kanalını kullanmaktadır. 

r'1adde: 57 1 de meclis torılandıktan sonra başkanın öne

rilerinin tek tek tartışılacağı, meclis liyelerinin de bu 

maddelere ilişkin öneri ve tekliflerde bulunabilecelcleri 

belirtilir. Nadde:64 1 de başl<.:anın meclisin sorularına ce

vap vermek zor1.ınoa olduğu yazılmıştır. r1adde: 76 1 da "Başkan 

her topla tı basıında meclis e, raeclis kararlc:ı.rının uygulan

masına, belediyenin mali durv.muna ilişkin senelik rapor 

verir." denmektedir. 

Hadde: 87' de "Başkan enclimen l\:ararlarına i tirazda 

bulunabilir" denir. 

Bunlar gibi birçok madQeler belediye faaliyetlerinin 

ne şekilde yürlidüğUnli anlayabilmek için başkan, meclis ve. 

enciJmenin biraraya gelerek tartışmalarını, ö.nerilerde bu

lunmayı, yanlışları düzeltmeyi öngörmektedir. Başka bir 

deyişle faaliyetleri daha iyi izleyebilmek için karşılıklı 

görUşmeyi, yUzyUze iletişimi gerekli kılmaktıdıro 

Ayrıca Belediye Kanununda örgüt içi ve dışı iletişi

mi düzenli olarak sağlayabilmek için örgüt içinde yazı iŞ

leri müdUrlUğU oluşturL.llmuştur. Yazı işleri müdUrlUğU, 
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yukarıda sözü edilen toplantılarda tutanak tutar. llleclis 

ve encümen toplantilannda alınan kararlar ilgili müdürlükle-

re yazı işleri müdürlüğü aracılı&;ıyla bir yazı ile bildiri

lir. Hüdürlükler de kendi alt birimlerine yapılacak iŞlerle 

ilgili emirlerini sözlü veya yazılı olarak iletir. Beledi

yedelci bu tür iletişim, iletişimin yukarıdan aşağı doE;ru 

olan boyutunu oluşturmaktadır. Burada r.ıeclis, kaynak daha 

sonraki basamaklar hem l{aynak hem alıcı durv111unda bulunmak-

tadır. 

Faaliyetleri yerine getiren en küçük birimd.en, mecli

se doğru olan iletişim c1e iletişimin aşa);l;ıdan yukarı olan 

boyutunu oluşturmaktadır. Böylece, iletişim sürecinin teme

lini oluşturan geri besleme olayı da gerçekleşmel{tedir. Aşa
ğıdan yukarı doğru iletişim genellikle işlerin akışı ile il

gili raporlar şeklinde olmaktadır. Her alt birim üstüne 

işin gidişi haldanda bilgi vermiŞ olur. Böylece en üste ka

dar her orLuı, kararlaştırılan faaliyetlerin ne kadarını ve 

nasıl gerçekleştiğini izleyebilmektedir. Bu tip iletişim 
j şin gerçekleşmesi için gerel{li olan araç, gereç, malzeme 

ve insangücü istemi şeklinde olmaktadır. İstekler üst yöne

time ulaştırılır, üst yönetimin olumlu ya da olumsuz yanıtı 
gene aynı iletişim kanalını. izleyerek alt birimlere ulaşır. 

Yukarıda sözü geçen bu tür yukarıdan aşağıya ve aşağr 

dan yukarıya doğru iletişim, belediyede dikey iletişimi 

oluşt·t.-1rmaktadır. 
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b) Beledi~zede ·yatay İleti§i..lli 

İletişimin yatay boyutvnu beleclj_yelerde aynı düzeyde 

bulunan müdürlerin leendi aralarıncia ya-ptıkları görüşmeler 
oluşturur. Mali işler, teknik işler, idari işler müdürleri 

kendi aralarında toplanarak l<endi bölümlerinin faaliyetle

ri ve birbirlerine olan yardımları ile ilgili görüşmeler 
yaparlar. Yine örgüt yarıısında belirtilen I!lüdürler de ken

di aralarında toplantılar yaparak, işlerin gidiŞi hakkında 
bilgi alışverişinde bulunurlar. 

Belediye Kanununda bu t:onuda yorv..mlar yapılmamıştır. 
Sadece yukarıda belirtilen maddelerdeki gibi toplantı za

manları veya olağan toplantılar dışında, olağanüstü haller-

de gerektiğinde toplanabilecekleri belirtilmiştir. 

c) Belediyede ÖrgütTiısı İletişim 

Belediye örgütü içineteki iletişimin yanında belediye 

örgütü ile halk arasındaki iletişim ve belediyenin merkez. 

yönetim ve diğer kuruluşlar ile iletişim de örgüt dışı ile-

tişimi oluşturmaktadır. 

Kanı.:ınun 5 6. maddesinde mecliS ve encümen kararlarının 
alınmasından 48 içerisinde belediyenin kapısına asılarak 
halkla ve ilgili kiŞilere duyurıliması gerektiği belirtil

miŞtir. :ııunun dışında halka duyurulacak ilanlar, belediye 

yayın bürosu tarafından halka duyurulur. Ayrıca m\J.zayede 

müdürlüğünün şehrin b.elirli yerlerinde ilan panoları bu

ıunmaktadır. Diğer kuruluşlarla olan haberleşmelerinde bu 

panolar kullanılır. örnek olarak, araç alımı için ihale 

açılacaksa istenen şeyler ve ge:rekli koşullar bu panolara 
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asılır veya "bir lcuruluş için ıcra kararı çıkmışsa üçüncü 

kişilere kurulul;Jl..ID durumu yine "bu panolara asılarak duyu-

rulmaktadır. 

Belediyenin halka duyuracağı "bu tip iletiler yanında 

halkın da "belediyeden "bazı istekleri ve şikayetleri olabil

mektedir. isteği ve. şikayeti olanlar yazı işleri müdürlüğü
ne "bir dilekçe ile başvururlar. Yazı işleri müdürlüğü bu 

dilekçeleri ilgili müdürlüklere göre sınıfıayarak onlara 

yollar. Müdürlüklerden gelen cevaplara göre olumlu ya da 

olumsuz cevapları ile ilgili bireylere bir yazı ile bildiri-

lir. 

Bunların dışında belediye ile merkez yönetim arasında 

iletişim söz konusudur. Bütçenin hazırlanması, meclis ve 

encümen toplantıları, muhase"becf]_erin görevleri gibi "bir

çok maddede raporların, tutanakların önce valiliğe, daha 

sonra ilgili Bakanlığa gönderileceği belirtilmiştir. Valilik 

ve Bakanlık "bu yazılı belgeleri inceler onaylar veya eksik

liklerini, hatalarını "belirtir, önerilerde "bulunur. I> elediye 

merkezi yönetimden "bir istekde "bulunacaksa bir dilekçe ile 

önce valiliğe başvurur. Valilik de "bu dilekçeyi Bakanlığa 
yollar. Dilekçe l)al\:anlık tarafından incelenip olumlu ya da 

olumsuz yanıt "beledj_yeye "bildirilir. 

d Beledi edeBicimsel İletf,im ve Bi imsel Olma an 

İletişim 

Yukarıda sözü edilen iletişim biçimleri "belediyelerin 

"biç.imsel iletişimini oluşturmal\:dır. BDnun dışında "belediye 

örgütü içinde biçimsel olmayan iletişim de oluşur. İşin al\:ı-
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......... ---------------------
şı içinde hemen görüşülmesi gereken dur~®larda üst ve astlar 

arasında telefon görüşmeleri, karşılıklı görüşmeler, olağan

üstü durumlarda normal toplantılar dışında toplantılar yapil

maktadır. Ayrıca belediye örgütü içinde oluşan çıkar grup

ları arasında veya diğer işgörenler arasında söylenti, de

dikodu şeklindeki iletişimde söz konusu olmaktadır. Bu tür 

iletişim, bir örgüt için zararlı olabileceği gibi, hatala

rın görülüp düzeltilmesi açısından yararlı da olmaktadır. 

13- BBLEDiYE 'DE ÖRGÜTSEL :tLETİ;)iH:t:r::, !LETİŞİH TEOHİSİ 

KARŞic·INDA ELE~)TÜÜSİ 

Delediyede örgütsel iletişim, iletişim teorisi karşı

sında de[~erlendirildiğinde şunlar söylenebilir: 

a) Dikey İletişim Açısından 

J3elirtj_l<1i[:i gibi belecl.iye faaliyetlerinin yürütülme

si ile ilgili iletişim başkan ve yardımları ile meclis ara

sında yo3~unlaşmıştır. Bunun en önemli nedenjn belediye ör

gütünün yönetimi.nin de bu organlar arac-ıında bölüşülmüş ol

masından kaynaklandı[;ı kolayca söylenebilir. 13u nedenle ka

nun da meclisin, encümenin toplantıları ile ve bu toplantı·

larda başkanın rolü ile ilgili olarak daha önce örnekleri 

verilen pek çok madde getirm:i.ştir. Böylece örgütün yöneti

minde en önemli rolü oynayan organlar arasındaki ilişkiyi 

sUrekli ve düzenli kılmak istemiştir. 

Örgütte önemli rol oynayan meclis, iletinin en Ust 

kaynağıdı.r. I11J.eclis in ve buna bağlı olarale encümenin aldığı 
kararlar yazılı ve sözlü iletişim araçları ile ilgili yerle-
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re, alıcılara ulaştırılır. Başkan faaliyetlerin yürütülme

sinde astıarına karşı kaynak, meclisin kararlarını alıp uy

gulama açısından alıcıdır. O da emir ve yönergelerini, is

teklerirü yuzılı ve sözlü olarak j_letmel'Cteöir. Astıarın 

U$t yönetimden istekleri, iŞ raporları da ceri yansımayı 

sağlamaktadır. 

b} Yatay İletiş)_m Acısından 

Yatay iletişim belediyelerde dikey iletişim kadar ö

nem taşımal-etadır. İlk 1cararın alınması ve bunun uyc;ulanma

sının astıara bildirilmesi açısından, b~şka bi~,de~iş~ 

le eyleme geçmek için dikey iletişim zorunludur. Bu kararla

rın uygulanması ve faalj_yetin d'üzenli olarak yerine getiril

mesi için de yatay iletişim zoru.cvıludur. 

E elediyelerde işler hernekadar çeşitli böliJ.mlere ayrıl

mışsada sonuçta hepsibirbirlerine bağlı birimlerdir. Bu 

birimlerin ortak çalışmaları ile o beldenin ve halkının 

ihtiyaç ve istekleri giderile1Jilecektir. Bu nedenle bölüm

lerin sürelcli iletiçim halinde olr:ıası zorunludur. Verilen 

emirlerin değ;işil-c şekillerde anlaşılması önlenmelidir. Or

tak bir çalışma için iŞ a~}amalarının beraber yürütülmesi 

iyi bir iletişim ağının kurulmasına bağlıdır. 

Kam .. m bu konuda dikey iletişim boyutu 1cadar hassas 

davranmamıştır. Bö.lüm yöneticilerinin başkanın emri ve so

rumluluğu alt'ında bulunması nedeniyle bu tür iletişimin doğ 

ruluğunun ve açıklığınında başkanın emrine verilmiş olduğu-

nu söyleyebiliriz. 
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c) Örgüt Dışı İletişim Açısından 

Örcüt dışı iletişj_m açısından en önemli alanın mer

kez ile olan iletişim old.u{i;unu söyleyebiliriz. Çünkü bu tür 

iletişim onun denetimini sağlamaktadır. Belediyenin halk 

ile iletişimi. de bunun kadar önemlidir. Belediye halk için 

kurulmuştur. Bu nedenle halkı elinlemeli aynı zamanda cevap 

da vermelidir. Belediyenin kuruluş amacı budur. Bunu sağla

mak büyük ölçüde Yaz.ı İşleri Nüdürlüğüne düşmektedir. lialk 

şikayet ve isteklerini buraya yollamakta, yeniden buradan 

yetlcili kişilerin alj;zınd.an halka cevap verilmeye çalışıl

maktadır. Üçüncü kişilerle yapılması gereken işlerde de 

iletiçim önemli olmaktadır. Bu tür iletişimlerle ilgili de~ 

kanun bazı hükümler getirmiştir. 

d) BiçimseJ- İletişim ve Biçimsel Olmayan İletişim. 

Açısından 

İletişim teorisi her iki iletişiminde örgütlerde var

olması gerektiğini belirtir. Biçimsel olmayan iletişimin. 

iyi kullanılırsa örgüte zararlı olmaktan çok yararlı ola-

bileceğini de sav"Lmur. Heriki tür iletişim belediyelerde 

gerçekleştiğini gördük. Her örgütte olduğu gibi belediyede 

de iletiŞimin heriki türüde gerçekleşmelidir. Örgütün ama

cına ulaşınası için varolması zorunludur da diyebiliriz. 

Sonuç olarak belediyedeki örgütsel iletişim hakkında 

şunları söğleyebiliriz: Kanun hükümlerine ve olması gereken 

şeyler bilinmesine rağmen belediyede iletişimin doğru ve 

tam olarak gerçekleşti~~i söf'lenemez. Belediyede ç.alışan 

birçok türele etitim görmüş, farklı düşüncelere sahip, olay-
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ları de~işik açıdan alan, farklı yörelerde yetişmiş kimseler 

bulunmaktadır. Gerek biçimsel, gerekse biçimsel olmayan ile

tileri, hepsinin aynı şekilde algılaması beklenmemelidir. 

Değişik algılamalar, yorumlama ve uygulamalar olağan karşılan

malıdır. Bu nedenle iletinin herkes tarafından anlaşılabile

cek şekilde hazırlanması c;ereklidir. İşgörenler arasındaki 

farklılıklar çok iyi bilinip, değerlendirilmelidir. Belediye'

de iletişim işlevinin tam olarak yerine cetirilebilmesi için 

·önemi çok bU_y\5..k olmakla birlikte bunlara özen gösterildiği 

söğlenernez. İletiyi işgörenlerin anlamasından çok emirleri 

uygulaması önem taşımaktadır. Özellikle alt basamakta (tamir

hane-asfaltlama vb.) çalışanların emirleri anıayıp anlamadığı 

önem taşımaktadır. Bu tür işçilerin haklarını koruma açısından 

iletişim ise onlar ile değil onlar adına sendikalarla gerçek

leşir. 
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de planların hazırlanmasında her kadernede iletişim büyiJ.k 

önem taşımaktadır. Öncelikle başkan yardımcıları kendi bö

lümleri ile ilgili olarale bünyesindeki nüdürlüklerden elle

rindeki araç-gereç, personel sayısı, niteliği r,ibi konular 

hakkında bilgi alırlar. Başkan yardımcıları ile biraraya ge

lerek kendj_ bölümlerinin isteklerini, sorunlarını öğrenir, 

tartışılır ve çözüm yolları bulunmaya çalışılır. Daha sonra 

başkan alınan kararları meclise sunar. Mecliste de bu karar

lar tartışılır ve karara bağlanır. 

Plan belediyenin bir yıllık ve beş yıllık dönemdeki 

hizmetlerini ve 1'üzmetleri yerine getirmek için izlenecek 

yolu belirlemesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu neden

le belediye içindeki iletişim de büyük önem taşımaktadır. 

İletişim ile halkın ihtiyaçları belirlenmekte, ihtiyaçları 

giderecek hizmetler belirlenmel\:te, araç, gereç ve. işgören 

sağlanmakta, yukarıda belirtilen aşamalardan geçilerek plan-

lar hazırlanmaktadır. 

Planların uygulama safhasında, faaliyetlerinplana uy

gun yürütülüp yürütülmediği, sapmaların olup olmadığı, alına

cak önlemler, raporlarla ve başkan ve yardımcılarının yaptığı 

toplantılarla izlenmekte, yapılan değişiklikler yine sözlü 

ve yazılı buyruklar ile iŞgörenlere duyurulmaktadır. 

Görüldüğü gibi planların hazırlanması ve 1ıygulanması 

safhasının her döneminde iletişim vazgeçilmez bir olgu olmak-

tadır. 
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b) Örgütleme işlevi Açısından 

Belediyeler topluma hizmet götüren kuruluşlar olarak 

birçok görevi yerine getirmektedirler. Çok sayıda görevi 

yerine getiren belediye ört:;ütünün yine çok sayıda bölünıle-

ri, personeli bulunmaktadır. Yaptığı iŞin önemi nedeniyle 

belediyenin iyi düzenlenmiş ve işleyen bu örgüt düzenine 
,\ 

gereksinme vardır. 

Gerek kanunlarla, gerekse belediyenin büyüklüğü ile ve 

ihtiyaçlarla ilgili olarç:tk belediyeler bir çok bölüme ayrıl-

mıştır. Başkandan sonra öncelikle yardımcılardan biri teknik 

işlerle ilgili, diieri idari işleri, kimi de mali işlerle 

ilgili faaliyetleri üzerine almıştır. Dir tek kiŞi bölüm-

lerımiŞ de olsa yine.bu işleri yerine getiremiyeceği için 

yardımcıların al tırıda müdürlükler oluşturulmuştur. :B'en İşleri, 

imar İşleri, Su İşleri, Otobüs, iktisat İşleri, İtfaiye, 

Temizlj_k vb. gibi. 

Tüm bu bölümlerin başına müdürler atc:ınmıştır. Müdürü.n 

iŞlerini görmede kolaylık sağ;layacak büro işgörenleri ve 

işleri gören işgörenler saclanmıştır. Başkan yardımcıları 

ve müdürler ile diğer personelin yetki ve sorumluluk alan-

ları kanunlarla belirlenmiştir. Her bölümün üstlendiği gö-

revler yine hem kanun hem belediyenin kendi ihtiyacı ile 

orantılı ciLarak gösterilmiştir. Daha sonra işlerin göri.Umesi 

ile araç ve gereç, uzmanlaşmış işler için gerekli personel 

sağlanmış, iŞ bölümü yapılmıştır. 

İletişim bu aşamada hangi işlerin bölümlere ayrılacağı, 

bu bölümlerin if)gören araç-gereç ihtiyacı yine iletişim yolu 
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ile karşılıklı görüşme ve toplantılarla belirlenmekte. Faa

liyetlerin yerine getirilr:1esi safhasında kurt.üan örgütün 

işleyip işlemedi~i de iletişim yolu ile_raporlar ile_yerine 

getirilmektedir. 

c) Yürütme işlevi Açısından 

Belediyede faaliyetlerin uygulanması aşaması meclj_s 

encümen, başkan, yardımcıları, müdürler ve diğer işgörenler 

yoluıı.u izleyerek uzun bir emir-kumanda zinciri oluşturmakta

dır. Yürütme organı olarak başkanın emir ve buyrukları bu 

zinciri aşarak doğru ve uygun zamanda aşağıya kadar ulaşma

lıdır. Aksi halde işler zamanında yerine getirilemiyecektir. 

Ayrıca, bölümler sürekli birbiriyle iŞbirliğ;i halindedir. 

Bölümler arasındaki iletişim eksikliği veya yanlış anlama

lar işleri büyük ölçüde aksatacaktır. 

Emir ve yönergeler verildikten sonra emir ve yönerge

lerin nederece anlaşıldığının ve uygulandığının anlaşılması 

gerekmektedir. BunU.n için de aşağıdan yukarı bir iletişim, 

gereklidir. Yukarıdan aşağıya olan iletişim: yazılı ve sözlü 

olabilmektedir. Aynı şekj_lde aşağıdan yukarı olan iletişim 

alt basamaklarda daha çok rapor şeklinde ve müdürlerle, yar

dımcılarından başkanla karşılıklı görüşmeleri ile ve rapor

larla gerçekleşmektedir. 

d) DüzenleştiriDe işlevi Açısından 

:Belediye içinele eşgüdür::ı.ü ve işbirli[:ini sağlayabilmek 

için gene iletişime gereksinme vardır. Öncelikle her bölümün 

(mali, teknik, i.J_ari) kendi birimleri ve başkan ile araların-
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da iyi bir iletişim a~ı kurulmalıdır. Başkan neler olup 

bj_ttiğüli ze.manında ci[;renmeli ve sereklj_ düzenlemeleri ya-

pıp emir ve yönergelerini iletmelidir. Ayrıca faaliyetlerin 

yerine getirilmesi sırasında bölUroler birbirleriyle yardım

laşma halindedirler. Bu nedenle bölümler de birbirinin ne 

yaptığını bilmek zor"Lındadır. BcHümler, birb:i.rleriyle ile

tir)imde buıunmadıklarJ_ takdirde işlevler arasında uyum sağ

lanamayacak, örgüt kararsız, zayıf bi.r duruma düşecektir. 

İyi bir iletişim ile bölümler arasında işbirliği, amaca doğ

ru çabaların bLcleşmesi, sağlanacaktır. Beleeliye örgütü için

de dU.zenleştirmenin sa[;lanmasında belediye başkanına büyük 

görev düşmektedir. 

Denetim, planlanan işlerin yapılıp yapılmadığının, ne 

kadarının yapıldığının, e.apmaların izlenmesidir. Sapmalar 

belirlendikten sonra, bunların düzeltilmesi gereklidir. Bu 

şekilde bir yıl sonralcj_ planlar hazJ_rlanırken bu sorunla

rın ortaya çıkmaması için gerekli önlemler alınır ve planlar 

bu sorurı.lar bir dcıJıs. ortaya çıkmayacak çel\:ilde ya:pılmaya 

çalışılır. Standartlar belirlenir. Belediyede denetim aracı 

raporlar olmakta.O.ır. Dönem i.çinde ve dönem sonunda yazılan 

raporlar planın ne kadar gerçekleştirilmiş olduğunı..ı_ e;österir. 

Denetim sonu.nda yapılan işle"~Tler rapor halinde ilgili bakan

lığa sunulur ve belediyenin kendi denetimi sağlanıra Özet,.

lersek, denetim aracı dalayısiyle iletiçim aracı büyük öl

çüd.e yazılı raporlardır. Ayrıca söz.lü rapor verme O.e uygu-

lamnakt:::.:.dıro 
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f) Yönetici Yetü;tj_rme Açısından 

Başke.,nın işgörenlerle ilgili durumları zamanında iz.

lemesi gerekmektedir. Hangi birimin ne nitelikte elemana 

ihtiyacı olduğunu, işgören sor-unlarını bilmelidir. Belediye

nin toplum içindeki önemi açısından belediyelerin iyi yetiş

miş elemanlara ihtiyacı vardır. Belediyede işgören yetiştir

me, seminer ve kurslar ile sa~lanmaktadır. İşgören yöneti

mindeki bir aks~klık diğer bölümleri de etkileyecek, örGütte 

huzursuzluk basıgösterecektir. İ ş gören yönetimi açısından 

iletişime ve yetiştirmeye önem verildiğinde, işgören işlev

lerinde ve dolayısiyle diğer işlevlerde sorlmu olmayacaktır. 

Sorunlar iyi yetişmiş elemanlar tarafından zamanında belir

lenecek, ilgili yerlere iletilecek ve gerekli önlemler alı-

nabilecelctir. 

B- BELEDiYEDE YÖNETSEL İLETİŞİMİN TEORi KAR~5ISINDA 

ELEŞTİRİSİ 

Yönetsel bir ilcti;,;;ıim modelinin ~}unları içermesi ce

rekmekteclir (38) 

a. Bilgi üretici kaynaklar ve onu kullanacak alıcılar, 

b. Bilgi taşıyıcı araçlar-simgeler~ 

c. Bilgi daııtıcı bir kanal. 

Yukarıda anla ttıklarımızı bu madcl eler altında yeniden 

ele aldığımızda; Bilgi üretici kaynakların ve bu bilgileri 

(38) AŞKDN, Yönetim ••• , s.121. 
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kullananların beledj_yede kademe t:adem.e olduğu.nu hatırlarız. 

I·lleclis bir yerde ana l{aynak, daha sonraki başkan ve yardım:

cıları ile müdürler hem. kaynak hem alıcı durumu.ndadıro Daha 

alt kademelerde bu bilgileri de~erlendiren ve geri bildirimi 

sa~layan kademelerdir. !kinci madde bilgi taşıyıcı araçlar 

simgeler açısından da, bilgi taşıyıcı araçların yazılı ve 

sözlü olarak gerçekleşti~i belirtildi. Bu araçlar ile yatay, 

dikey ve örgüt dışı iletişim en iyi şekilde gerçekleştiril

meye çalışılıyor. Son madde bilgi taşıyıcı kanal; Belediyed~ 

en U.st kademeden, işçisine kadar uzı.m bir şekilde gerçekleşi-

yor. 

Örgütlerin farklı amaçlarını rJaşarmak için iletişim; 

eylemlerinc.e çeşitli yollar kullanılrnaktadır. Bu görüşe 

göx-·e söz korı.usu eylemleri ve bunların belediyedeki durumunu 

şöyle özetleyebiliriz: 

a. Proc;ro.ınlanmaınış eylemler için iletişim: Bu tür ile

tir:;ıim tek tok ''konuf;ima ve dinleme 11 fiillerini kapsar. Her 

türlü söylenti, dedikodu, l{onuşma bu gruba gj_rmektedir ( 39). 

13elediyelerde biçünsel olr:ıayan iletişim konusı.mda bu 

tür iletişime de~inilmişti. Söylenti, dedikodu gibi ileti-

şim örgüt için bem yararlı, hem de yıpratıcı olabilir. 

Başkanın ve diğer yönetici statüsUndeki kişiler bu tür 

söylenti ve dedikoduların örgüt yararına olmasına çalışmalı, 

yıpratıcı söylentileri önlemelidir. 

b. Günlük ayarlama -ya da düzenleştiriDe j_şlemlerini 

kapsayan progrnınları başlatma ve yerleştirme iç.in iletişim: 

( 39 )~ AŞKUU, Yönetim ••• , s. liL 
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Böyle bir iletişim rutin ve yenilikçi süreçleri dengeleme 

öngörür ( 40). 

Belediyede planlamadan başlayarak her aşamada iletişim 

önemli bir rol oynamakta. Planlama l;:ararlaştırılan eylemle-

rin yürürl\Jğe girmesi ve bu eyJ_emlerin aksamadan yürümesi 

için planların iyi anlaşılması, emir-kusnand<:::. zincirinin iyi 

j,.şlemesi gerekir. Işlerin yürümesinde bazı standartlar ge-

lişti.rilir. İletif;im iç.inde bazı ctandcır·t formlar gelişti-

rilir. :Böylece içılerin daha kolay ilerlemesi sa[;lanmış olur. 

c. St ra te j ileri uyc:ulc:ı.maya ilişkj_n verileri sağlama 

için iletişim: İletiQimin bu türü karar alıcılara bilgi sa~-

layarak onlara bir önceki bölümde sözü edilen programları 

yürürlli~e koyma olana~ı verir (41). 

Belediyede bir yıllık planlarda da, beş yıllık plan

larda da daha öncel<:i yıllarda yapılan işler gözönünde bulun-

durulur. Gelirler ve giderlerin hesaplanrnasınc'Ja önceki yıl-

ların raporları incelenerek, örnek olur. 

d. Programlara katılmayı sağlama iletişimi: Bu ileti-

şim ile bireylerin güdülenmesi ar.ıaçlanır. Bu tür iletişim. 

genelde list-ast ilişkilerinde görüllir. işbaşında kişileri 

çalıştırma yönterü ni teği taşır. Yönetirnde insan ilişkile-

rinde en çok kullanılan iletir,:ıim tü.rlidür ( 42). 

Bu tü.r iletişim yürUtme içlevinde etki_li olmaktadır. 

Başkan ve diğer list kademe yöneticileri, işcörenlerine ya-

pılacak içler haklcında yeterli bilgi verneli, onların da 

( 40). A. g. k. 
(41) AŞKUN, Yönetim •.• , s.121. 
(42} A.g.k., s.122. 
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kendj_JBr:ini önemli hisE;etmelerini sağlamalı, sadece verilen 

.emirleri ::lerine ge·'ciren kuklalar gibi davranmamalıdır. 

Belediyede ise bu tlir iletişim daha çok list yönetirnde kal

malda, alt basarnaklara j_nmemelcte. 

e. Eylem sonuçlarına ilişkin bilgileri sağlayan ile

tişim: Bu tür iletişim, karar alıcılara denetleyici bilgi

lerj_n dönüşünü sağlar ( 43). 

Geri besleme ile emirlerin yerine getirilip getiril

medi[';i izlenir. Yapılacak işin yerinde izlenmesi veya ra

porlar ve sözlli anlatım ile bu sağlanır. Belediyede da

ha çok yapılan harcamaların planlara uyup uymadıcı izlenir. 

İşgörenlerin istek, ihtiyaç ve işle ilgili önerileri konu

sunda bu tür iletişime önem verilmemektedir. 

( 43) A.g.k. 
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12. :BEiıEDtYEDE Bİ.CİNSl<;L. OU·~AYAF ÖRC-ÜT YAPISI 

Biçimr:5el olmayan örgüt :yapısını neoklasik teori sis-

tematik bir anlayışla ele alıp, bw~lın öreütün biçimsel ya-

pısı üzerindeki etkisini incelemiştir (44). 

N eo1clas ik görür:;> insan refahını, huzurunu ön planda 

tutmakta, biçimr3c;l olmayan iletişime yer vermekte, yöneti-

me katılmayı önermelcte, grup faaliyetlerini önemsemektedir. 

İnsanın çalışmayı sevdigini, sadece maddi ödUllerin yeterli 

olmayacağını, manevi öde ll. erin de ön_ plande-tutulması gerekti.-

C;ini sav-ı.mmuşlarclır. Neoklasik görüşün savunduğu biçimsel 

olmayan yapıda esneklil: fazladır, örgüt noksan tanımlıdır. 

Örgüt üyelerinin ileşkilerinin niteliği ve amaçları belir

gin değildir (45). Neoklasik teori açısından biçimsel ol-

mayan öre;üt için dört etken vardır. B-ı.:ınlar, yöre, meslek, 

çıkarlar ve özel durumlardır (46). Belediyeler açısından 

bu dört etkeni ele alırsak; 

( 44) AŞKUU, Organizasyon ••• , s. 60. 
( 45) DBHELİ, Orvanizasyonlarda ••. , s. 82. · 
(46) AŞIGJ:N, Yönetim ••.•• ,_ s.200. 
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A- YÖRE 

Yöre, sürekli olarak grupların meydana gelmesinde, 

insanların sık sık temasını sa@;layan önemli bir ögedir. 

Günlük alışılmış yaşantıda yöre, kirnin kimi göreceğini 

bilirleyen başta gelen bir koşul veya etkendir (47). 

Bu açıdan belediyelere baktığımızda, belediyenin te

melinde bu yöre l{avramı olduğu söğlenebilir. Belediyelerin 

kuruluş amacı, kuruldulcları yerin sınırları iç_inde hizmet 

görmek o yörenin halkının ihtiyaç ve isteklerini karşılamak, 

o yerin ilerlemesini, zamanın koşullarına uyabilmesini sağ-

lamaktır. İhtiyaçların neler olduğunun daha iyi belirlene-

bilmesi, daha sadakatle hizmet edebilmesi içinde belediyeyi 

yöneten kişiler o yörenin halkı arasında seç,ilmektedir. 

B- lviESLEK 

Biçimsel olmayan grupların oluşmasında başta gelen 

bir ôgedir. Benzer işler yapan, aynı meslek dalı içindeki. 

insanlar arasında gruplaşma eğilimi vardır. Fabrika işÇileri 

ve büro memurları gibi (48). 

Çoğu kuruluşlarda olduğu gibi belediyelerde de bu 

tü.r gruplaşmalara rastlamak mümkündür. üst yönetim ile ça-

lışanlar arasındaki ayırım, büro işlerinde çalışan işgörenler 

ile işçiler arasındaki ayırım gözetlenebilmekted ir. 

C- Ç IKAF:LAR 

Çıkarlar biçimsel olmayan organizasyonunun oluşmasın

da önemli rol oynar. Bazı kişiler, aynı yerde, aynı meslek 

(47) A.g.k. 
(48) A.g.k. 
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dalına giren benzer işleri yaparsa da, çıkarları arasında

ki farklılıklar onların büyük bir grup yerine, küçük grup

larda toplanmalarına yol açar (49). 

Klasik teoride örgüt çıkarlarını her zaman önde ol

duğu kabul edilir. Yukarıda görüldüğ~ gibi neoklasikler 

ise insana değer verir ve örgüt içinde grupların oluşaca

ğını kabul ederler. Bu grupların örgütte rekabeti arttıra

cağı ve ölçülü rekabetin işgörenleri çalışmaya sevkedece

ğini savunurlar. Belirtildiği gibi belediyelerde de bu 

gruplar oluşmaktadır. Ancak bu grupların örgüt için yarar

lı olup olmadıkları şüphelidir. Neoklasiklerin sözünü et

tiği rekabet örgüt içinden çok belediyeler arasında gerçek

leşmektedir. Özellikle ayrı siyasi görüşte olan belediye

ler arasında re1s:abet olmaktadır. Yine bu tür rekabetin de 

yararlı olup olmadığı şüphe götUrmektedir. 

Belediye içindeki bu çıkar grupları içinde biçimsel 

olmayan iletişim kanalları da kendiliğinden oluşacaktır. 

Dedikodular, söğlenti vb. Bu tür iletişim örgüt içinde za

rarlı olabilece{1;i gibi yanlışların, hataların görU.lmesi 

açısından yararlı da olabilecektir. Üst yönetim içinde açık 

bir iletişim bı...llunur. Ancak bu daha alt basamaklar iç,in ge

çerli olmamaktadır. 

D- ÖZEL DURUML.A.R 

İ şten çıkarmalar, Ucret ödeme düzenindeki ve bar~:ılı

ca politikalardaki değişmeler ile ö.rgUt içindek:L 

(49) A.g.k., s.201. 
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yerlerinin değiştirilmesi vb. olaylar çatışmalara yol açan 

özel durumlardır ( 50). 

Neoklasikler örgü.tte insan unsuruna önem verirken, 

klasikler bu unsuru:. gözardı ederek örgütü. ön planda tut

maktadır. Belediyelerde işgörenler sadece örgütün amacını 

gerçekleştirecek bir araç olarak görü.lmemektedir. Ancak 

neoklasik teoride olduğu gibi onların duyguları istekleri 

olduğu, sosyal bir varlık oldukları da kabul edilmemekte

dir. Daha belirgin söğlenirse günümüzde henüz hiçbir ku

rumda bu konuda yeterli çalışma yapılmamaktadır. İşgören 

çıkarları sendika vb. çalışanların haklarını koruyan kurum

larla yapılan anlaşmalarla lcorunmaktadır. Manevi ödüllerin 

işgörenin morali üzerinde olumlu etki yapacağı düşünülme

mektedir. Memurlarda senesj_ni dolduranın atanmasının ya

pılması, maaşının arttırılması ve di~er işgörenlere de ve

rilen yiyecek, giyecek maddeleri ödül olarak görülmektedir. 

Bu tür ödüllerin verilmesi onları örgüte bağlayıcı etken 

olarale ele alınmamakta, sadece anlaşmalar sonucu verilen 

yardımlar olarc::.k kabul edilmektedir. 

(50} .A..g.k. 
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13. BİR SİSTEM OLARAK BELEDİYE 

I•1odern örgüt teorisi, sistem kavramı ile, örgütler-

deki insan davranışının sırlarını çözecek bir anahtar ola-

rak görillmel<:tedir. Bu görüşe göre bir sistem içindeki de

ğişkenler birbirini etkilerler (51). 

Modern teoride sistem analizi şu şekilde gösterile-

bilir ( 52). 

r-----~Kararlılık 

r---~--~--~ Büyüme 

'll ---~Etkileş.im 

Şekil-4: Sistem Analizinin Çerçevesi 

( 5
5
.1
2

) AŞKUJ:-1, Ore;aniza~QP· : • , s. 98. 
( ) Kaynak, A.;KON, Yonetım ••• ,100. 
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Dikdörtgen şeklindeki büyük kutu örgütü göstermekte

dir. Sistem içindeki küçük daireler örgütü..n bölümleridir. 

Kesikli çizgiler bölüm içi etkileşimi, düz kesiksiz çizgi

ler bölü.mlerara~n etkileşimi gösterir. Bi:r:bj_riyle birleşen 

kesikli ve kesiksiz düz çizgiler ise sistemin bölümlerini 

birbirine bae;layan uçlardır. (A) bireyleri, (B) biçimsel 

öreütü, (C) biçimsel olmayan örgütleri, (D) statü. yapısını 

ve rolleri olabilen sistemleri, (E) çalışma ortamanın fizik

sel çevresini temsil etmektedir. Birbirine bağlı kesikli ve 

kesiksiz düz çizgiler, haberleşme, denge ve kararı ifade et

mektedir. Sistem belirli bazı amaçlara erişme çabasındadır. 

Du amaçlarda Kararlılık, Büyüme ve E.tkileşimdir. 

A- SİSTBIÜN BÖI,Ür·TLERİ VE BELEDiYE 

Sistemin birinci bölilinü, birey ve örgüte c;etirdiği 

kişilik yapısıdır. Bireyin kişili~ini oluşturan ögeler gli

düleri ve davranır_;ılarıdır. Sistemde ikinci- bcüüm, işlerin 

karşılıklı modelini oluşturan biçimsel organizasyondur. 

Üçüncü. bölüm, biçimsel olmayan ors;anizasyonclur. Dördüncü bö

lüm, örcUtteki statü ve rol düzenleridjr. Öre;üt içinde statü 

ve roller basamaklar sırasıyla bjrbirine ba[tlanmıştır. Son 

ve beşinci bölüm, fj_ziksel ortamdır. Fiziksel ortam iŞin 

yapıldığı yerdir (53). 

Bireyin kişilik yapısı örgütü ve örgütte çalıştı~ı bi-

rimi etkiler. I3elediyeler toııluma hizmet götüren kuruluşlar 

olarak iyi bir örgüt yapısı ve yönetime sahip olmalıdırlar. 

Bu ~rapıyı gerçekleştirmek için en başta örgütü yöneten ki-

(53) AŞKUN, Organizasyon ••• %. s.99-100. 
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Şinin "yönetici kişiliğinin" yetiştirilmesi eerekmektedir. 

Yö.netici kişiliği, yönetic inin Ata türk çü bir kişilik taşı-

ması ile mümkün olabilmektedir (54). 

Sistemin ikinci bölümü biçimsel örgUt ve Uçüncü bölü-

mü biç_imsel olmayan örgüttür. Biçimsel örgUt yapının teme-

lini oluşturan ilkeleri, araç-gereç_, insan gibi ögeleri 

sağlar. Biçimsel olmayan örgUt de sistemi kendi normları, 

değer yargıları ve davranışları ile etkiler. Sonucu olumlu 

veya olumsuz olabilmektedir. 

Sistemin dördüncü bölümü statü ve roller bireyin ör-

güte getirdiği kişilik yapısı ile baC;ımlıdır. Görev sorum-

luluğu taşıyan kişiler örgütte iyi bir statü sahibi olmada 

önde geleceklerdir. Örgütü yönlendirecek, karar alma ve 

uygulama işlevini yerine getirecek yöneticinj_n çevresine ör-

nek olacak davranışlar göstermesi diğerlerini de etkileye-

cektir. 

Belediyede fiziksel ortam yönetsel işlerin yerine ge-

tirildiği belediye örgütü ve görevlerin yapıldığı belediye-

nin buluı1duğu yöredir. 

B- BİR stsrrm·1 OiıAF. . .tLK BElEDIYENİN GÜl~ÜiviÜZDEKİ GÖRÜNill1Ü 

Yöre içinde, o yörenin yararına hizmet gören belediye 

toplum içinde önemli bir statüye sahiptir. Bu nedenle çev-

resine örnek olacak bir örgUt yapısı ve yönetime sahip ol-

malıdır. Belediyenin başarısı büyük ölçUde yc5netj_ciye bağim-

( 54) İNAL CEM A~)KUN, "Yönetici Kişiliğinin AtatUrk İlkeleri 
Temeline Göre Geliştirilrnesi", ES ADER, C .XVI, S. 1 
(Ocak-1980), s.36. 
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lıdır. Bunun için yöneticinin Cumhuriyc:;tçilik, Ulusçuluk., 

Devletçj_lil<.:, Halkçılık, IJaiklik ve Devrimcililc ilkelerini 

benimsemesi, anlaması ve uygulaması gereklidir. 

Belediye örcütünü Atutürkçü anlayış açısından ince-

leyc:;rek, toplum içindeki yerini bugünkü. durumu ile inceler-

sek gözlemlc:;nebilen sonuç şöyle olacaktır: 

a) Yönetim Yetkisinin Demokratik Özelli~i 

Atatürk ilkelerine göre yönetim yetkisi demokratik 

yolla edilmelidir (55). Belediyenin yürütme organı olan 

belediye basıkanı halkın oyları ile örgiitü yönetme yetkisini 

elde etmektedir. Ancak seçimlerin siyasal nitelik taşıması 

nedeniyle demokratik olmanın temel koşuJu tarafsızlık ni te

liği azalmaktıdıro 

Partiler belediye faaliyetlerinin uygulanmasında en 

büyük engeli oluşturmaktadırlar. Halk oy vermez endişesi 

ile belediyenin kanundan doğan haklarına birçok engeller çı-

karılmaktadır. 

b) Amaçların Ulusal Olma Niteliği 

Örgütlerin amaçları saptanırken Atatürk İlkeleri doğ-

rultusunda amaçların ulusal niteliği olmasına, devletin ve 

halkın hak ve çıkarlarının korı.;ınmasına, sürekli yenileyiei 

ve geliştiı~ici amaçlar olmasına özen gösterilmelidir ( 56). 

Belediye başkanının ve başkanın atadı~ı üst yönetimin si-

yasal etkinlikler ile belirlenmesi, belediye amaçlarını sap-

(55) A.g.k. 
(56) A.g.k. 
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tarken ulusal olma, devletin ve hc.ılkın çü:arlo..rını koruma 

ilkesinden uzaklas;maya neden olmaktadır. SeçildiC;i partinin 

etkisiyle faaliyetleı-'i politik düşüncelel" do[l;n;:.l tusunda ol-

makta, amaçlar belirlenirken lüçisel menfaatleri yerine ge-

tirme söz konus-o_ olmaktadır. 

c) Ulusal Birlik Niteli~i 

Atatürk ilkelerine göre, örgütte iŞbirliği ulusal bir-

lik temeline dayanmalı ve bölücü, yıkıcı kümelerin oluşma-

sına izin verilrrıemelidir ( 57). Oysa yukarıda sayılan etki-

ler altında belediye örc;ütü içinde çıkar grupları oluşmakta, 

bu gruplar arasında çatıçmalar meydana gelmektedir. Böylece. 

belediye örgütünUn düzeni bozulnaktadır. 

d) Planlama İşlevi Acısından 

Yine Atatürk ilkelerine gö.re, örgüt yöneticilerinin 

baskıcı tutucu olmaması, taraf tutmamaları gerekir. Planla-

ma yapılırken, halkın amaçları ile çatıç;mama~ra ve onları 

yt3netime karşı çatışmaya j_tecek tutumlara yol açmamaya özen 

gösterilmelidir (58). Bu tür davranışlar büyük ölçüde baş-

kanın kiŞiliğine ve s:iyc::ı.sal görüşlerine bağlı olmaktadır., 

Bazı yöneticiler, kendi kişisel duygularını bastıramıyarak 

işgörenlerine kötü davranmaktadırlar. Taraf tutucu davranış-

lar belediye örgütünün içi yanında halka doğruda. olmakta-

dır. Adam kayırıcılık ve taraftarcılık duyguları ile belir-

li kesimlerin işleri ön planda tutulmakta, bu grupların men-

( 57) A.g.k. 
(58) A.g.k. 
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faatleri karqılanmaya çalışılmaktadır. Örgüt içindeki olay-

ların dışa aksetmesi ve kendilerine de bu şekilde davranıl-

ması halkın belediyelere karşı güvenini, saygınlığını azal t-

makta,"arkası olan-parayı veren işini yaptırır" imajı yarat-

maktadır. 

e) Örgütlene işlevi Açısından 

Örgü tl em e işle'linin Ata türk İlkele.ri ile özdeşleşe-

bilmesi için gerel:siz bürokro.ti}: ve mevzuat engellerinin 

ortadan kaldırıldı~ı bir örgüt yapısı oluşturulmalıdır (59). 

Ancak belediyelerde bu bürokratik ve mevzuat engellerine 

büyük ölçüde rastlanmaktadır. Kırtasiyecilik, bugün git-

yarın gel olgusu belediye örgütünde neredeyse kaçınılmaz 

olaylar halini alnaktadır. 

f) Yürütme İşlevi Açısından 

Ata türk çü görüşte yü:r·ü tr:ıe işlevinde er.1irler yasal yet-

kilere dayandırılmalı, komuta düzeni saygılı, inandırıcı, 

ic;göreni yakından tanımaya yönelik olmalıdır. İşgörenler 

çalışmaya ve yaratıcılı~a özendirilmelidir (60). Belediya 

başkanı saygın, iŞine bağlı, e[;i tim görmüş, çevresine örnek 

olabilecek bir kişi ise örgütteki di~er bireylerde onu ör-

nek alacaklardır. Belediyede görevler kanunla sınırlandı-

rılmıştır. Örgüte baglılı~ı sa~lanmış bir kişi bu sınırlar 

içinele de elinden g.elenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. 

Eğer onu örgüte bağlıyacak değerler yaratılmamışsa sabah 

(59) A.g.k. 
( 60) A.g. k. 
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işine gelecek, günlük rutin işlerini yerine getirecek, ak

şam olunca evine gidecel~tir. Bu hem bireyin kendisinde doyu.m

suzluk yaratacak, hem de örgüte faydalı olmaktan çok zararlı 

olacaktır. Bu nedenle başkan ve diğer üst yöneticiler işgö

renleri işe bağlamalı, örgüt bilincini oluşturmalı, herbi

reyin örgüt için gerel~li birer eleman olc!uklarını hissettir

melidirler. 

g) Düzenleştirme işlevi Açısından 

Düzenleştirmenin Atatürk ilkelerine uygulanabilmesi, 

güç toplayıcı, birleştirici yollar izlemek, geliştirici mer

kezcil güçlerin bunları durdurucu merkezkaç güçlerin etki-

s Lıden kurtarmak ile gerçekleştirilir ( 61). Başkan örgUt.. 

içinde yukarıda belirtilen olayları ainlemeli' işten kay

tarmayı, vurdumduymazlığı, görevini kötü kullanmayı engelle

melidir. Düzenleştirınenin sağlanabilmesi için belediye bün

yesi içinde çok iyi işleyen yukarıdan aşağıya, aşağıdan yu'="" 

karıya, yatay ve örc;üt dışı il.-etişim kanalları oluşturul

malıdır. Böylece örgüt içindeki tüm olaylardan herkesin ha

beri olacak, bireylerin kendilerini örgüt ve yönetim dışın

da hissetmeleri engellenecektir. 

h) Denetleme İşlevi Açısından 

Denetim işlevinin Atatürk ilkeleri ışığında gerçek

leştirilmesi için, elenetimin rastgele tutumlara değil, ya

sal düzenlemelere dayanması gerekmektedir. Denetlemenin 

cezalandırma amacı gUden bir korkutma aracı olduğu kanısı 

( 61) A.g.k. 
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u yand.ırılmamalıdır ( 62). Belediye örgi.itü içinde de aynı 

amaç güdülmeli, başkan yardımcılarını, yardımcıları kendi 

astıarını sürekli denetlemeli, ancak onları bunaltınayacak 

ve işlerini aksatmayacak şekilde denetleme yapılmalıdır. 

Bir kamu kuruluşu olarak belediye kendisi.de merkezi güçler 

tarafından denetim altında tutulmaktadır. Bu belediyenin 

özerkliğini engelleyen bir şey gibi göri.insede bulunduğu ye

rin ve hallcının ihtiyacını karşılamak için üzerine büyük 

yükler düşmesi nedeniyle gerekli olmaktadır. 

ı) Yönetici Yetiştirme tşlevi Açısından 

Yönetici yetiştirme Atatürkçü görüşte, insanın sadece 

bir iŞ yapma aracı olmadığı, onun da toplumun ve örgütün 

bir Uyesi olarak kendini yetiştirmesi,geliştirilmesi gerek

tiği belirtilmektedir. ı:eoplumun hızla gelişmesi karşısında 

belediyenin de sorumlulukları, yükü artmakta, hizmetleri ye

rine getirmede kullanılan araç-gereç de teknolojik yenilik

ler yapılmaktıdır. ~roplurna daha iyi hizmet verebilmek için 

belediye yönetici ve işgörenlerinin e~itilmesi belki birçok 

kurumdakinden daha önemli olmaktadır. Beleeliye elemanları 

için yapılan seminer ve kurslar bu ihtiyacı bir ölçüde kar

şılayabilmektedir. Ancak başta eleman alınırken titiz dav

ranılrnaması, adama e::öre ii} yaratılması bugün için belediye.:

lerin önemli bir sorununu oluç;turmaktadır. 

Yukarıda belirtilme;ye çalışılan tüm bu aksaklıklar, 

hatalı tutum ve davranışlar belediyenin biçimsel olmayan 

yapısını oluŞturmaktadıro Etkin bir yönetim ve topluma daha 

(62) A.g.k. 
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iyi hizmet verebilmek, belediyelerin varolma amaçlarını 

yerine getirebilmek için bu hataların mUmkün olduğunca or

tadan kaldırılmasına çalışılmalıdıro 
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IV.BELEDİYELERİN 

YÖNETİM YAPISI 



14. GENEL OLARAK YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 

AÇISINTIAN BELETiiYE YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ 

A- YÖNETÜT KAVRAMI 

Yönetim, kısaca örgüt denilen yapının çalışmasını sağ

layan güç olarak tanımlanabilir (l). Örgüt içinde, bir bölüm 

ya da bireyin görevini yapabilmesi, öteki bölüm ya da birey-

leringörevlerini yap~asına· bağlıdır. Bu bölümler ve görev-

liler arasındaki ilişkileri düzenleyecek, görevleri bağdaş-

tıracak, bireyleri elverişli oldukları yerlere yerleştirecek, 

kısaca örgütü belirli bir amaca yöneltecek bir güce ihtiyaç 

vardır. Bu güç yönetimdir (2). 

Yönetim kavram olarak değişik biçimlerde tanımlanabilir: 

Yönetim; En basit anlamıyla bir amaca ulaşma yolunda 

girişilen iş ve eylemlerin toplamıdır (3) veya örgütün tüm 

(l) 
,(2) 

(3) 

AŞKUN, 11 Örgütsel ........ 1•1 , s. 3. 
J'I1.EHT•'IErr YAZICI, Orgütleme Ilkeleri, 
istanbul, 1971, s.3l. 
AŞKUN, Yönetim ....... , s.l. 

İ.Ü.İ.T.İ.A. Ya.No.52, 



ögelerine, planlama, düzenleme, yürütme ve kontrolle, hare-

ket ve yön verme gücüdür (4) şeklinde tanımlanabilir. 

Başka bir açıdan; insanlar aynı amacı gerçekleştirme 

amacıyla biraraya gelerek örgütü oluştururlar. Bu yapı ile 

insanlar tek başlarına başarabileceklerinden daha çok şey 

başarabilirler. Örgütün başarısı ya da başarısızlığı kaynak

ların nasıl elde adildiğine ve kullanıldığına bağlıdır. A-

maçları gerçekleştirmek üzere kaynakların bileşimi ve kul

lanımı yönetim olarak adlandırılmaktadır (5). 

Yönetim, işletmenin ya da kurumun amaçlarına başkala-

rıyla birlikte ulaşma, diğer bir deyişle başkalarına iş yap-

tırma, onların yardımını sağlama işlemidir. Bu süreç içeri-

sinde işi yaptıranlar yöneticiler, işi yapanlar da yöneten

lerdir. Yönetim dilinde yönetenlere üst, yönetilenlere a~t 

denmektedir (6). 

Bu şekilde yönetim eylemlerini bir kurum ya da işletme 

gibi örgütlenmiş bir topluluk veya grupta görev alarak yeri-

ne getiren birey ya da birey gruplarına da yönetim organları 

denir (7). 

Yönetim sürecinin başlıca özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (8): 

ı. Yönetirnde yöneten ve yönetilenin insan olması ne

deniyle ypnetim insancıl bir özellik taşımaktadır. 

(4) 
( 5) 

(6) 
(7) 
(8) 

YAZICI, s.3. 
DAVID HAMPTON, Comteparary Management, He. Graw-Hill 
Company, ·second Edition, ( ~' 1981, s.7. 
AŞKUN, Yönetim ...... s.l. 
CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN, s.89; AŞKUN, Yönetim •.... , s.l. 
AŞKUN, Yönetim ...... , s.2. 
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ıı. Yönetim süreci, birden fazla insanın sözkonusu ol

duğu durumlarda ortaya çıktığı için bir grup stirecidir. 

ııı. Yönetim belli bir süreci gerçekleştirmek için bira

raya gelen bir grup insanı içermektedir. 

ıv. Yönetirnde amaca ulaşmak için işbirliği gerekmektedir. 

v. Yönetirnde yöneten ve yönetilen basamakları belirlen

melidir. 

vı. Uzmanlaşmış işgüeti için görevler bireyler arasında 

bölüşttirtilmelidir. 

vıı. Yönetirnde örgütti oluşturan bireylere karşı demokra

tik olunmalıdır. 

vııı~ Yönetim süreci evrenseldir. 

ıx. Yönetirnde düzeltmeyi sağlayacak bir önderin yeterli 

olması, yönetime bireysel özellik kazandırmaktadır. 

x. Yönetim sürecinin bir yönü karar alma, diğer yönü 

kararın uygulanmasıdır. 

xı. Yönetirnde sınırlı olan zamana çok şey sığdırmak il

kedir. 

xıı. Örgütti yön~tme eylemi senet niteliği taşır. 

B- PLANLAr.1A.NIN TANIMI ı ÖZELLİKLERİ VE BELEDiYEDE 

PLANLM1A 

Pla.nlama,::Yönetimin i.lk fonksiyonudur. Belediyelerdeki 

planlama çalışmalarından önce genel olarak planlama işlevine 

değinmek yerinde olacaktır. 
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a) Tanım 

Planlama, gerçekleri araştırma, değerleme, karşılaş

tırma ve bunlar arasında seçim yapma işlemidir (9). Planla-

ma, örgütlerin amaçlarına ulaşmak için neyin kim tarafından 

yapılacağını önceden belirleyen bir süreçtir (10). 

Planlama her zaman geleceğe dönüktür. Planlama, bir 

girişimcinin o anda bulunduğu noktadan, varmak istediği nok-

taya erişmesini sağlar. Gelecekteki olayın bir rastlantı o

larak oluşmasını önlemek ve düzenle . gerçekleşmesini sağla

mak için yapılır (ll). 

Planlama, bir tercih, seçim ve karar süreci, geleceğe 

dönük işlemdir • Planlama belli bir süreyi kapsar ve örgüt 

kaynaklarının en verimli şekild~ kullanılmasını sağlamak a

macıyla yapılır (12). 

b) Planlamanın Yarar ve Sakıncaları 

Planlamanın başlıca yararları: yöneticinin dikkatini 

amaçlar üzerine çekmesi; Çabaların düzenleştirilmesinin s~ğ

laması, daha rasyonel kura.ı ve ilkelerin geliştirilmesine 

yol açması; Yetki göçeriminin kolaylaştırması; Tüm olanak-

ların amaca yöneltilip, yöneltilmediğini kontrol etmesi şek

linde özetlenebilir (131. 

( 9) 

(lO) 
(ll) 
(12) 

(13) 

:ŞRQL :ŞREN, "Örgütlerde Planlama Süreci", ORGANİZASYON, 
I.U. Işletme Fakültes~ Yönetim ve Organizasyon Enstitü
sü Dergi~i, S.9 (Ağustos-1981), s.l9. 
TOSUN, s.47. 
YAZICI, s.l2. 
MELİH TÜMER, Yönetim ve Yönetici, İ.Ü.İ.T.İ.A. Yayınla
rı, .İstanbul, 1985, s.98; TOSUN, s.98. 
AŞKUN, Yönetim ..•... ; TÜMER, s .102. 
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Planlamanın sakıncaları da: plan için vasıflı eleman 

gerekınesi örgüte ek yük getirir; D.ikkatleri şimdiki zamandan 

uzaklaşıp, ileriye yöneltir; D.eğişen koşullarda isabetli ve 

hızlı karar alınmasını engelleyebilir; Belirli standartlar 

koyduğu için bireyleri tembelliğe alıştırabilir veya yete

nekli yöneticileri engelleyebilir, olarak belirlenir (14). 

c) Plan Çeşitleri 

Planlar, amaçlar, bir kerelik planlar ve sürekli plan-

lar olarak üçe ayrılmaktadır. 

Amaçlar, planlama ile erişilmek iste.nen durumları ifa,.... 

de etmektedir. Amaçlar, kuruluşların gelecekteki faaliyetle

rin kapsamını ve yönünü belirler (15). 

Bir kerelik planlar, belli bir durumda izlenecek hare-

ket tarzını belirler ve ulaşınca sona ererler. Bir kerelik 

planlara, genel veya ana programları, projeler, özel prog

ramlar ve ayrıntı planları örnek verilebilir (16). Genel ve-

ya ana programlar bir amacın gerçekleşmesi için gerekli olan 

aşama ve adımları herbirinden sorumlu olan kişiler ve her 

bir aşamanın süre s ini bel i.rleyen planlardır ( l 7) • özel prog-

ram1ar, bitiş süreleri kesin olarak belirtilmeyen, uzun sü-

rebilecek sorunlara çözüm bulmayı tasarlayan planlardır. 

Ayrıntı planları, genel programların, proje ve özel program

ların uygulanabi.lmesi için gereklidir (18). 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 

Agk. 
EREN, s.2l. 
ASKUN, Yönetim 
TOSUN' s . 58 • 
AŞKUI'Y, Yönetim 

. . . . . . ' s.lO . 

...... ,·s.lO. 
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Sürekli planlar, belli bir durumda izlenecek yolu gös-

teren, bir kararın aynı durumla karşılaşıldığında tekrar uy-

gulanabilecek planlardır. Sürekli planlar politika, yöntem;

genyöntem ve standart yöntemlerdir (19). Politikalar, karar 

verme işleminin yapılacağı alanı, konuyu belirler (20). Yön

tem ve genyöntem, hareket yönünü gösterirler (21). standart 

yöntemler, işlerin en iyi nasıl yerine getirileceğine iliş

kin kuralların belirlenmesidir (22). 

d) Eelediyede Planlama 

Belediye faaliyetlerinin tümü İntizarı Bütçe adı al

tında hazırlanan plan ile gerçekleştirilir. Belediye Kanunu

nun Belediye Bütçesi başlığındaki 6. fasılın C/118'uncu mad-

desinde bu konuda "belediye bütçesi, belediyenin Ocak ayı 

başından ertesi yılın sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gi

derlerini gösterir, belediye gelirlerinin toplanmasına, hiz

metlerinin yapılmasına ve harcamalarına izin verir" (23), 

denmektedir. 

Bütçenin hazırlanması ile ilgili olarak da, "belediye 

bütçesi, belediye başkanı tarafından hazırlanarak ilgili yı-

lın Eylül ayı başında encümene verilir. Encümen bütçeyi iki 

ay içinde incelemekle ödevlidir. Hazırlanan bütçe gerekçe

siyle birlikte başkan tarafından Kasım ayının birinci günü 

meclise verilir" ( 24), denmektedir. 

(19) 
(20) 

(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

Agk., s.l2. A~İF' EFE, "Bir Yönetim işlevi Olarak Planlama", VERİMLİ-
LIK, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 1981, s.lO. 
EREN, s.24. 
EFE, s.lO. 
Belediye Kanunu, Mad~ll9. 
Belediye·Kanunu, Mad:l20. 177 



cağı belirlenmiş olur. 

Bütçede öncelikle bir yıl önceki gelirler gözönüne a

lınarak ve olabilecek artışlar da gözönüne alınarak tahmini 

gider dökümü yapılır. Giderlerde araç-gereç alımı, kamulaş

tırmalar için yapılacak harcamalar, belediye işletmelerine 

verilecek borçlar, ekmek fabrikası için alınacak un, tuz, 

maya alımları, araç-gereç ve taşıtların masrafları, sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve beden terbiyesi spor il 

müdürlüğü payları gibi kalemler yer almaktadır. 

Daha sonra bütçede belediyenin bir önceki gelirleri 

gözönüne alınarak ve alınan vergi ve harçlara konulacak zam

lar belirlenerek bir gelir tablosu hazırlanır. Bu tabloda da 

alınan meslek vergileri, taksi, minübüs, otobüs gibi araç~ 

lardan alınan vergiler, şehir içinde yapılacak ilan ve rek

lamlardan alınac~k vergiler, haberleşme vergisi., elektrik, 

havagazı gibi vergiler ve işgal harcı, kaynak suları harcı, 

imar işleri ile ilgili harçlar, işyeri açma harçları, mezar 

kazım ve yapma harçları gibi harçlar ve vergiler belirlenir. 

Sözü geçen bu tür gelirler Belediye ~anununun 110. maddesin

de, giderleri de ''belediye masraflart'başlığı altında 117. 

maddesinde belirtmiştir. Ayrıca madde:l25~de kesinleşen büt

çe dışında gelir alınma yoluna gidilirse, Türk Ceza Kanunu

nun 247'nci maddesi gereğince ceza uygulanacağı ve bütçe dı

şında harcama yapıldığında da kanuni tatbikat yapılacağı be

lirtilmiştir. 

Bir dönemin sonunda madde l28'de belirtildiği gibi her 

yıl bütçesinin kesin hesabı, hesap döneminin bitiminden son

ra gelen Nisan ayı içinde sorumlu olan muhasebe elemanınca 
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işin kanunlarla ve belediye içtüzükleriyle belirtilmesi be

lediyelerin sürekli planlarını oluşturmaktadır. Su işleri, 

temizleme, park ve bahçe işleri, yiyecek satan yerlerin de-

netimi, sağlık kontrolü gibi görevler her zaman belediyele-

rin yerine getirmek zorunda olduğu görevlerdir. Bu görevle

re ilişkin kurallar, programlar da her zaman geçerli olmak-

tadır. 

gel ir. 

C- ÖRGÜTLEME KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE BELEDiYEDE ÖR

GÜTLEME 

Yönetirnde planlama işleminden sonra sıra örgütlerneye 

a) Tanım 

Örgüt belirli amaçları gerçekleştirmek için bilinçli 

olarak bir araya gelmiş bireyler ve bireylerin üretim araç-

ları ile birlikte oluşturdukları bir birim ve örgütleme de 

bu ilişkileri düzenleme, işletmenin örgüt yapısını ortaya 

çıkarma olarak tanımlanabilir (28). 

Örgütlemenin amacı, amaçlara en etkili ve verimli bir 

şekilde, ulaşılmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için, amaca 

ulaştıracak işlerin tanımlanması, bölümlendirilmesi, grup

landırılması, uygun kişilere dağıtılıp, bu kişiler arasın

daki ilişkilerin düzenlenmesi ve gerekli yetki göçerimini 

sağlayacak politika ve yöntemlerin belirlenmesi gerekir. ör-

(28) İLHAN ERDOGAN, "Yerinden ör ütleme "'alıE;Jmalarına Kar ı 
Tutumlar", ORGANIZASYON, I.U. Işletme Fa ültesi Yöne im 
ve Organizasyon ])ergis i, S . 3 ( 1977) , s . 39. 
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gütleme çalışmaları tüm bunları sağlamaya yöneliktir (29). 

örgütlemenin yararı, görevlerin yöneten ve yönetilen 

arasında bölümlenmesi ve belirli kişilerin sorumluluğuna 

bırakılması, bi.reylerin çabalarının kontrol edilip denetle

nebilmesi; Örgüt şernaları ile bireyler arasındaki ilişkile

rin kolayca izlenebilmesi şeklinde özetlenebilir (30) o 

b) Örgütlemenin Evreleri 

Örgütlernede ilk basamak yapılacak işlerin belirlenme-

si gruplandırılmasıdır. Hangi işlerin kimler tarafından ya-

pılacağı ve bu işlerin en az emek ve masrafla görülebilecek 

şekilde yerine getirilmesidir (31) o 

İş ~e eylemler belirlendikten sonra bu işlerin kimler 

tarafından yapılacağının b.aşka bir deyişle işgörenlerin be

lirlenip atanmasına sıra gelir. İşgörenin niteliklerinin işe 

uygunluğu araştırılıp atamalar yapılır. Bunu sağlamak için 

iş analiz ve tanımlarının yapılması gereklidir (32). 

İşler ve işleri yapacak işgörenler belirlendikten son

ra da bu işgörenlerin yetki ve sorumluluklarının pelirlenmiş 

olması gerekir. Çalışma düzeninin kurulabilmesi ve karışık

lıkların olmaması için sorumluluklar, işgörenin kimlerle ça-

lışacağı, kime karşı sorumlu olacatı açıkça belirlenmeli -

dir (33). 

(29) 

(30) 
(31) 

~55~ 

Son olarak yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi gere-

KEMAL TOSUN, "Örgütleırde Bazı Temel Kavram ve Sorunlar" 
ORGANİZASYON, I.Uo Işletme Fakültesi Yönetim ve Organi-' 
zasyon Dergisi, S .3 (1973), s.3. 
ERDOGAN, s.40o 
TOSUN, İ~letme . o ..... , s o 76 o 
AŞKUN, Yonetim ..... ~..:.., s. 25 o 
ONAL, s.IOOo 
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kir. Örgütün çalışabilmesi için, hammadde, makina, teçhizat, 

büro ve atelye, iletişim araçlar vb. gibi araç ve olanakla

rın sağlanmasıdır (34). 

c) Belediyede Örgütleme 

Belediyelerin kuruluş amacı, belde sakinlerinin ihti

yaçlarını gidermek, onlara huzurlu bir yaşam verebilmektir. 

Belediyeler bu amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş, birey

ler ve onların amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla kullana

cağı araç-gereç belediye örgütü içinde bir araya getirilmiş

tir. 

1580 Sayılı Kanunda da belirtildiği gibi belediyenin 

yürütme organı, yöneticisi belediye başkanıdır. Tiaha sonra 

onun yükünü hafifletmek amacıyla yetkilerini göçerdiği yar

dımcıları gelir. Belediyenin örgüt yapısı genel olarak Bele

diye Kanunu i.le belirlenmiştir. Bununla birlikte bu yapı be

lediyenin büyüklüğü, bulunduğu yer ve bütçesine göre deği

şiklik göstermektedir. 

Belediye başkanının görevleri kanunun 98. maddesinde 

sayılmıştır. Görevleri ve yetkileri yanında görevden alın

ması, işten el çektirilmesi gibi durumlarda 91 ve 92. mad

delerde belirtilmiştir. 

Madde lOl'de başkanın görevlerinin bir kısmını yardım

cılarına devredebilme yetkisinden sözedilmiştir. Genelde bir 

örgüt şeması, belediye örgütünü gösteren Şekil-2'deki gibi

dir. Başkan kendisi görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığın-

(34) CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN, s.98. 
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da yerini vekiline bırakacaktır. Ayrıca tüm faaliyetleri 

tek başına yerine getiremeyeceğinden işleri bölümlendirerek 

müdürlükler oluşturur. Her müdür kendi bölümünden sorumlu

dur ve doğrudan başkana bağlıdır. 

Bu müdürlükler kendileri ile ilgili işleri ve bu iş

leri yerine getirmek için gerekli işgören sayısı ve nitelik

leri ile araç-gereç belirler ve başkana ~unarlar. İşin nite

likleri belirlenerek gerekli işgören istemi ilan edilir. Sı

nav açılarak gerekli elemanların seçimi yapılır. Daha sonra 

gerek Belediye Kanunu gerek belediyedeki işgörenler gözönüne 

alınarak atamalar yapılır, yetki ve sorumluluklar, ki.mlerin 

kimlere karşı sorumlu olacağı gibi konular belirlenir. 

Belediye örgütü içindeki basamaklar sırası başkan, mü

dürler, müdür yardımcıları, şef ve diğer işgörenler şeklin

dedir. Kanunun 88. maddesinde bu müdürlüklerden bazıları sa

yılmıştır (Yazı işleri, veteriner, hesap işleri, sağlık iş

leri, fen işleri vb.). Daha önce belirtildiği gibi bu müdür

lüklere ihtiyaçlara göre yenileri eklenmektedir. Bu_ müdür

lüklerin görevleri de aynı maddede belirtilmektedir. 

Belediye Kanununun dördüncü faslında Madde:77'den Mad

de:87'ye kadar encümenin görevleri, yetkileri, sorumlulukla

rı belirlenmiştir. Üçüncü fasılda Madde:2D'den başlayarak, 

meclisin kimlerden oluşacağı, süresi, görevleri, yetki ve 

sorumlulukları, meclis üyelerinin sayısı, meclisin feshi gi

bi konular ele alınmıştır. 

Buradan anlaşılacağı gibi belediye örgtitünün yapısı, 

görevleri, işgörenler, bunların yetki ve sorumlulukları Be-
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lediye Kanununca belirlenmiştir. Örgüt klavuzunu kanun oluş-

turmaktadır. Başkan, yardımcıları ve müdürlerin görevleri, 

masalarındaki isim kartına yazılmakta, hatırlatıcı görev 

yapmaktadır. Belediyedeki diğer işgörenlerin örgüt içindeki 

yeri, görevleri de yine büyük ölçüde 657 Sayılı Devlet Me

murları Kanunu ve 1475 Sayılı İşçi Kanununa göre belirlen

mektedir. 

D- YÜRÜTME KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE BELEDİYEDE YÜRÜTME 

Yönetirnde planlama ve prgütlemenin ardından kurulan 

bu düzenin işlemesine sıra gelir. Bu işi yürütme fonksiyonu 

yerine getirir. 

a) Tanım 

Yürütme işlevi, örgütte hareketin başlamasını ve sür-

dürülmesini sağlayan iş ve eylemlerin tümü veya buyurma tek-

niği ile çalışmaların planlandığı biçimde yürütmesini sağla

yan iştir şekli.nde tanımlanabilir ( 35). 

Yürütme fonksiyonunun etkinliği ve verimliliği, üstle-

rin emretme biçimine bağlıdır. Emir demokratik veya otokra-

tik ve yazılı veya sözlü olabi.lmektedir. Emir ve yönergeler 

astıara ne yapılması gerektiğini gösterir. Bu nedenle dik-

katle hazırlanmalı, açık ve eksiksiz, kesin, akla uygun ve 

emri verenin amacının astlar tarafından yanlış anlaşılmaya

cak biçimde olması gereklidir. Yazılı emirlerde sözler daha 

iyi seçilmeli, astlar gerekli durumlarda bakıp, hatırıama 

olanağı bulmalıdırlar (36). 

(.
3
3

6
5) YAZICI, s.78. 

( ) AŞKUN, Yönetim ...... , s.37. --------
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b) Etkili Bir Yürütme Düzeninin Koşulları (37): 

Yönetirnde etkili bir yürütme düzeninin sağlanabilmesi 

için önce örgütte takım ruhu gerçekleştirilmelidir. 

Etkili bir yürütme sağlamak için üst, astıarını iyi 

tanımalıdır. Bu nedenle ast sayısı fazla olmamalı ve sık sık 

değişmemelidir. 

Yönetici örgütte yürütmeyi sağlayabilmek için, görev 

yüklenmekten kaçınanları, örgütün denge ve huzurunu bozanla

rı örgütten uzaklaştırmalıdır. 

Yönetici, hem işgörenin hem örgütün çıkarlarını koru

malı, her iki tarafı birbirine karşı savunabilmelidir. 

Yönetici, astıarından çalışkanlık, görevine bağlılık 

gibi nitelikler isteyebilmesi için, öncelikle kendinin bu 

nitelikleri kendinde taşıması, örnek olması gerekir. 

Yöneticiler, astıarının fikir ve düşüncelerini alarak 

danışmalı yürütme düzeninin kurulmasını sağlar. Böylelikle 

örgütte işgörenlerin işe bağlılığını sağlar. 

Ustlerin emirlerinin astıara iletilmesi ve geri yansı

manın sağlanabilmesi için örgütte iyi bir ileti,şim düzeni 

kurulmalıdır. 

Yönetici astıarın hata yapabileceğini göz önünde bu

lundurarak, ~yi bir yürütme iÇin onlara hata yapma hakkı ta

nır. 

Standart uygulama biçimleri, astıarın her olayda üste 

danışmasını engeller. Yönergelerin kolayca anlaşılıp, uygu-

(37) TOSUN, 98; ÖNAL, s.l02; AŞKUN, Yönetim ....•. , s.42. 
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lanmasını sağlar. Bu nedenle yürütme düzeninde standart uy-

gulama biçimleri oluşturulmalıdır. 

c) Belediyede Yürütme 

Belediyelerde de tüm kurumlarda olduğu gibi planlar 

yapılıp, işgücü, araç ve gereçler sağlandıktan sonra sıra bu 

planları uygulamaya gelir. Planların uygulanması daha önce 

de belirlendiği gibi belediye başkanının denetimi altında 

olmaktadır. 

Belediye başkanının görevleri daha önce belirtilmişti. 

Başkan belediye faaliyetlerine nezaret ederken hem belediye-

nin başkanlığını, hem de meclis ve encümen başkanlığı yap-

maktadır. Başkanın yürütme görevi ile ilgili bazı maddeler 

kanunda şu şekilde belirlenmiştir: 

Kanunun 58. maddesi bu konu ile ilgili olarak; B€ledi-

ye başkanı, meclise başkanlık eder. Başkan meclis toplantı-

sını kanunla belirtilmiş .zamanda açıp görüşmeleri yönetir, 

kararların alınmasını sağlar ve bu kararların uygulanmasını 

sağlar, de.nmektedir ( 38) . 

Madde: 65'de meclisin düzen ve huzuruna ilişkin olarak; 

B aşkanın meclisin düzen ve huzurunu sağlamakla görevli oldu

ğu belirtilmiştir. Başkanın, düzenin bozukluğu nedeniyle mec

lisi tatil edebileceği de belirtilmiştir (39). 

Madde: 78'de başkanın encümen toplantılarına da baş

kanlık edeceği yazılmıştır (40). :Nadde: 87'de de encümenin 

(38) Belediye Kanunu, Mad:58. 
(39) Beledi.ye Kanunu, Mad~55. 
(40) Belediye Kanunu, Mad:78. 
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Başkan,yardımcıları ile toplantılar yaparak kendi 

bünyeleri ile ilgili isteklerini, sorunlarını ve çözüm yolu 

için önerilerini alır. Böylece faaliyetlerin etkili bir şe-

kilde yürütülebilmesi için danışmalı yöneltme düzeni kurul-

maktadır. 

E- TIÜZENLE:ŞTİRME KA VRAMI, ÖZELLİKLERİ VE BELETIİYETIE 

TIÜZENLE'ŞTİRME 

])üzenleştirme, yönetim işlevlerinin dördüncü aşamasını 

oluşturmaktadır. 

a) Tanım 

])üzenleştirme, aynı amaca ulaşacak insanların çabaları

nı birleştirmeyi ve zaman bakımından ayarlamayı, iş ve eylem

lerin ardarda gelmesini birbirlerini bütünlemelerini sağla

yan bir fonksiyondur şeklinde tanımlanabilir (42). 

])üzenleştirme, iletişim sisteminin bir işlevidir. Bu 

sistem örgüt içindeki bireyleri birbirlerinin çalışmaların

dan haberli kılar. Örgütü oluşturan bölümler, birbirlerinin 

yaptıklarından haberli olmamaları durumunda, örgüt kararsız 

ve karmaşık bir niteliğe bürünür (43). İyi düzenleştirilmiş 

bir kurumda her bölüm veya kısım birbirinin ne yaptığını ve 

yapacağını bilir. Birlikte uyumlu bir çalışma düzeni sağla

nır ( 44) . 

(42) AŞKUN, Yönetim, ..... , s.52. 
(43) TOSUN, s.l20. 
(44) AŞKUN, Yönetim, ..... , s.52. 
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b) Düzenleştirmenin İlkeleri 

Düzenleştirme ilkeleri şu şekilde sıralanabilir (45): 

ı. Örgüt içinde sorumlu olan bireyler buluşup görüşe-

rek düzenleştirme sağlanmalıdır. 

iı. Planın yapılıp, politikaların saptanması sırasında 

en baştan düzenleştirme sağlanmalıdır. 

ııı. Düzenleştirme yapılırken, bir sorun ile ilgili tüm 

faktörlerin birbirlerini etkilemeleri gözönüne alınmalıdır. 

ıv. Düzenleştirmenin süreklilik niteliği olduğu düşü

nülmelidir. 

v. İyi ve yalın bir örgüt yapısı kurulmalıdır. 

vı. Politikalar ve programlar uyuşturulmalıdır. 

vıı. İyi düzenlenmiş haberleşme sistemleri uygulanmalıdır. 

vııı. İşgörenler kendiliğinden düzenleştirmeye gidebilme

lidir. 

ıx. Düzenleştirmenin gerçekleştirilebilmesi için işgö

renler denetim altında bulundurulmalıdır. 

c) Belediyede Düzenleştirme 

Belediye faaliyetlerinin çokluğu ve karmaşıklığı nede

niyle iyi bir düzenleştirme, dolayısıyle iyi bir iletişim 

sistemi kurulmalıdır. 

Başkan ve yardımcıları ile başkanın katıldığı meclis, 

(45) CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN, s.lOl. 
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encümen toplantıları kanunun belirttiği süreler dışında ge

rektiği.nde sık sık toplanarak görüşmeler yapmaktadırlar. Bu 

toplantılarda işlerin plana uygun olarak yerine getirilip 

getirilmediği, meydana gelen aksaklıklar veya plandan önce 

gidiliyorsa sona erme süresi, işgörenlerin durumu, eldeki 

araç ve gereçlerin yeterli olup olmadığı, acil durumlarda 

alınması gerekli önlemler görüşülmektedir. Böylece düzenleş

tirmenin etkili olabilmesi için gerekli ilk koşul, örgut i

çinde sorumlu bireylerin biraraya gelerek düzenleştirmeyi 

sağlamaları koşulu yerine getirilmektedir. 

Belediyeler bir yıl önceden gelecek bik yıllık dönemin 

faaliyet planını hazırlamaktadırlar. Daha önceki yıllar ör

nek alınarak plan yapılmaktadır. Bunun ·yanında beş yıllık 

planlar da yapılmaktadır. Her iki planda da olabilecek deği

şiklikler, gelişmeler, engeller belirlenmeye çalışılır.·An

cak özellikle beş yıllık planlarda aksaklıklar, uygulama ha

taları olabilmektedir. Belediye planları bütçeye göre hazır

landığı için hesaplanan gelirler daha az olabilmekte, gider

ler fazlalaşmakta, işlerin yapımı için belirlenen maliyetler 

aşılabilmektedir. Sosyal ve teknik alanlardaki gelişmeler, 

ihtiyaçların artması, enflasyon veya hükümet değişikliği gi

bi nedenlerle bu aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 

düzenleştirmenin üç koşulu, düzenleştirmenin planlama safha

sında sağlanması ve bir sorun ile ilgili tüm faktörlerin et

kilerinin belirlenmesi ve düzenleştirmenin sürekliliğinin 

korunması sağlanamamaktadır. 

Belediye örgütü özerk bir kuruluş olmasına rağmen bü

yük ölçüde devlet denetimi altındadır. İhtiyaçların sürekli 
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artması, belediyelerin görevlerini gittikçe daha çok arttır

maktadır. Bu nedenle belediye bünyesinde yeni birimlere ge-

reksinme duyu1makta, daha çok personele araç ve gerece ihti

yaç olmaktadır. Belediye yapısı kanunla belirlenmiş olmasına 

karşın gittikçe karmaşıklaşmaktadır. özellikle politik bas

kılar nedeniyle de bu karmaşıklık artmaktadır. Böylece, ör-

güt yapısının sürekli düzenlenmesi gereği yanında plan ve 

programların da uyumlaştırılması gerekmektedir. 

Bu yoğun faaliyetler ve görevlerin düzenlenebilm~si i-

çin çok sayıdaki birimler arasında iyi bir iletişim ağı ku-

rulmalıdır. Böylece plan ve programların uyumlaştırılması 

daha kolayıaşmış olacaktır. Ayrıca düzenleştirmenin sağlana

bilmesi için bölümlerde çalışan birçok işgörenin· etkin bir 

şekilde denetimi gereklidir. 

F- DENETLEME KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE BELEDİYEDE 

DENETLEME 

Örgütün faaliyete geçmesinden sonra bu faaliyetlerin 

yapılan planlara uygun olup olmadığını denetlerneye sıra ge

lir. Beşinci madde olarak burada denetlerneye değinilecektir. 

a) Tanım 

Denetleme, işlerin daha önce hazırlanan plana, verilen 

emir ve talimatıara ve saptanan ilkelere uygun olarak yürü

tülüp yürütülmediğini belirlemeye yarar (46). 

Başarılı bir denetleme süreci, hedeften.sapmalar ciddi 

(46) NURİ TORTOP, Yönetim Bilimi, Gazi Üniversitesi İ.T.İ.A. 
Yayını, Ankara, 1983. 
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bir duruma gelmeden faaliyetlerin yürütülmesinde düzeltici 

etkiler yaratabilen bir süreçtir (47). Tienetleme, 'örgütün 

ne yaptığını, nereye ulaştığını belirler, tüm eylemlerin ve

rilen emirlere ve konulmuş kurallara uygun yapılıp yapılma

dığını gözetir (48). 

b) nenetleme Evreleri 

Denetleme işlevinin geçmesi gereken aşamalar aşağıda

ki şekilde sıralanabilir (49): 

ı. Amaçların kararlaştırılması. 

ıı .. Amaçlarla ilgili standartların belirlenmesi. 

ııı. Standartların sağlanmasından sorumlu olan kişilerin 

belirlenmesi. 

ıv. Elde edilen sonuçların, standartlarla karşılaştırıl-

ması·. 

Ayrıca işletmede denetlemenin iyi bir şekilde gerçek

leçtirilebilmesi için dikkat edilecek noktalar şunlardır (50): 

ı. Denetleme, ilgili faaliyetlerin nitelik ve gerekle-

rine uygun olmalıdır~ 

i ı. Tienetleme, plandan sapmaları zamanında bi.ldirmelidir. 

ııı. Eksik ve aşırı denetleme işletmede zararlı sonuçlara 

yol açabilir. Bu nedenle eksik denetleme durumunda uğranıla

bilecek kayıpları ve denetim arttırması durumunda işletmeye 

(47) 

(48) 
(49) 
(50) 

LEONARTI J. K~ZMIER (Çev.CEMİL CEM), İşletme Yönetimi 
keleri, TOTIAIE Ya.No.l78, Ankara, 1979, s.362. 
TOSUN, s.l29. 
AŞKUN, Yönetim , ..... , s.67. 
CEMALCILAR-BAYAR-AŞKUN, s.l02. 
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maliyeti iyi hesaplanmalıdır. 

iv. Denetleme, işlerin akışını yavaşlatacak bir durum 

yaratmamalıdır. 

v. Özel durumlar üzerinde yoğunlaşmak, denetlemenin 

etkinliğini arttırabilir. Üste verilen raporların ayrıntıla-

ra kaçmadan hazırlanması gerekir. 

c) Belediyede Denetleme 

Belediye hizmetleri halkın yaşamını ilgilendiren konu-

lar olması nedeniyle yapılan çalışmalar, hizmetlerin yerine 

getirilip getirilmediği, plan ve programlara uyulup uyulma

dığı, halkın sağlık ve refahını tehdit edici durumlar olup 

olmadığı, encümen, meclis ve başkanın kanunlara uygunluğu 

sürekli izlenmektedir. Belediye *anunundaki hemen hemen her 

maddede belediye faaliyetlerinin ilgili makamlarca incelen-

mesi, onayı veya iptalinin sözkonusu olduğu belirtrrlmektedir. 

Bunlardan birkaç örnek verecek olursak: 

Belediye meclisinin feshi ile ilgili 53. Madde'de mec

lisin İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın 

kararı ile kaldırılacağı belirtilir. İçişleri Bakanlığı mec

lis toplantılarını engelleyeb~lir (51). 

Madde:_.,59; Bütçe tartJ..şmaları ile ilgili yarıdan faz

la üye bulunması ile ilgili madde, meclisin çalışma usulü 

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir (52). 

Meclis kararlarının onaylanması ile ilgili Madde: 71; 

(51) Belediye Kanunu, Mad:53. 
(52) Belediye Kanunu, Mad:59. 
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sonunda hazırlanan bütçelere ı.: planlanan iş programıarına 

ne kadar uyulduğu, ne kadar bu planlar dışına çıkıldığı, 

başkanın meclise, yardımcılarının başkana ve müdürlüklerin 

başkan yardımcılarına dolayısJYla başkana verdikleri ra

porlar ile izlenir. Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ya

pılan meclis ve encümen toplantılarında faaliyetlerin yürü

tümü ile ilgili konuşmalar, alınan kcı.rarlar iyi bir denetim 

aracı olmaktadır. 

Çalışma dönemi sonunda belediyenin o yıl yaptığı işler 

ve maliyetleri faaliyet raporu olarak hazırlanır. Faaliyet 

raporu ile dönem başındaki inhizarı bütçe arasındaki kıyas

lama hangi işlerin uygulandığını ve hangilerinin, uygulana

madığını gösterir. Bu faaliyet raporu Bakanlığa da gönderil

mekte böylece belediye faaliyetleri hükümet tarafından dene

tim görmüş olmakta. 

Bunlar yanında, belediyede başkanın yardımcılarını, 

~ardımcılarının da astıarını denetlernesi söz konusudur. Ast

ıarın hazırladığı raporlar veya yerinde gidip görerek işgö

renlerin denetimi gerçekleştirilir. Böylece işi savsaklayan

lar, hatalı davrananlar, bilerek hata yapanlar belirlenip 

gerekli disiplin cezaları verilmekte veya bunların tekrarı 

halinde işten çıkarılmaktadır. 

G- YÖNETİCİ YETİŞTİRME KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE BELE

DİYETIE YÖNETİCİ YETİŞTİRME 

Yönetimin son fonksiyonu sonradan altıncı fonksiyon 

olarak eklenen yönetici yetiştirmedir. 
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a) Tanım 

Ülkelerin iktisadi yönde kalkınması, örgütlerin verim

li ve karlı çalışmalarına - dolayısiyle iyi bir yönetime 

bağlıdır. Örgütte sermayenin, işgücünün ve tabi kaynakların· 

yanında en önemli etken üstün yetenekli yöneticilerdir (59). 

Örgütler ihtiyaç duydukları.bu yöneticileri, örgüt içinden 

ve örgüt dışından olmak üzere iki yolla sağlarlar. Örgüt dı-

şından yönetici sağlamanJ.n verimli olmaması üzerine örgüt 

içinden yönetici sağlama yoluna başvurulmuştur. Böylece yö-

netici işgörenlerin eğitimi önemli bir sorun haline gelmiş-

tir (60). 

Yöneti'Ci;jyetiştirme kavramı gelecekte yönetici olacak

lara gerekli bilgi ve genel yetenekierin kazandırılması ve 

arttırılması amacıyla uygulanan örgüt iç~ programları ifade 

etmektedir (61). Yönetici yetiştirme ile eşanlamlı kullanı

lan yönetici eğitimi ise örgüt dışında yöneticilik eğitirili 

ve öğrenimiyle uğraşan kurumların faaliyetlerini içermekte-

dir (62). 

b) Yönetici Yetiştirme Gereksinimi 

Örgütlerin büyümeleri, karmaşıklaşması, yönetim ile 

mülkiyetin ayrılması, örgüt yönetiminin aile üyelerine de

ğil, becerikli yöneticilere bırakılması ile iyi yetişmiş yö-

(59) ŞAN ÖZ-ALP~ "Yeni Gelişmeler Karşısında İşletme Yöneti
cileri ve Işletmecilik Eğitimi", YONETif'.1, I .U. Işletme 
Iktisadı Enstitüsü Dergisi, s .12l(Haziran-l981), s.21. 

( 60) AŞKUN, "Yönetici Kişiliğinin .... 11, s. 12. 
(61) YILDIRIM OVER, "YÖnetici Geliştirme Gereksinimi ve Ba>i

lıca Yöntemleri", YONETIJvi, I .U. I şletme Iktisadı Dergısi, 
s:.l2, (Ha~iralj.-1981), s .25 .. 

(62) AŞKUN, Yonetım ..... , s.92. 
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netici ihtiyacı artmıştır (63). Ayrıca teknolojinin geliş-

mesi, artan ihtiyaçlara karşın kaynakların azalması, b~lgi-

sayarların, ulaşımın, iletişimin gelişmesi ve bunların ör

gütlere etkisi ileri görüşlü,,yaratıcı, yenilikleri kavraya

bilen yöneticileri gerektirmiştir. Ancak iyi bir yöneticiye. 

sahip örgütler yönetici yetiştirmeye önem vermediklerin-

de değişen koşullar karşısında yetersiz kalacaklardır. Bu 

nedenle tüm kurumlarda yönetici yetiştirme önemli bir kavram 

olmaktadır (64). 

c) Yönetici Yetiştirme Yöntemleri 

Örgütte iyi yöneticiler yetiştirmenin yolları, üst yö-

netim gözetiminde yetiştirme, işde rotasyo.n ve yöneticiye 

yardımcı olunması şeklindedir. 

Birinci yolda üstün anlayışlı, yetenekli olması, yetki 

göçeriminde cömert ve sabırlı olması gereklidir (65). Ast da 

gösterilen iyi niyet karşısında üstline inanarak, isteyerek 

verilen görevleri yerine getirmeye çalışmalıdır (66). 

İkinci yol ratasyon ya da iş değişimi, yönetici aday

larının kendi işi dışındaki işlerde çalışması şeklinde tanım

lanabili.r ( 67) • Bu yolun başarılı olabi.lmes i iç in yöneticinin 

bulunduğu her mevkide optimal bir süre bulunması gerekmekte-

dir. Bu sürenin kısa olması halinde işin ·öğrenilmemesine _ 

uzun sürmesi halinde ise yöneticide bıkkınlığa neden olabile-

(63) .SAN ÖZ-ALP, "İşletme Yöneticilerinin Yetiştirilmesi", 
_ YÖNETİM, S. 3-4 ( Ocak-Nisan-1978), s. 7. . 

( 6 4) ÖNER, s o 2 6 o . . 

(65) AŞKU}T,_ Yönetim ...... , ~.93. 
(66)' SI~AN ARTAN, Endustri Işletmelerinde Yöneticilerin Ye-
. tistirilmesi ve TtirkiY§'dşki Uygulam?-, E.I.T.I.A. Ya. 

No.l72/107, Eskişehir, ;L976, s.78. 
(67) Agk., s.81. 

198 



cektir (68). 

Yöneticiye yardımcı olma yolunda, ast, yöneticiye a

raştırma, inceleme, haberleşme işlerinde yardımcı olur. Üs-

te yakın olduğu için işletmenin sorunlarını izleyebilir~ 

politikaların yürütülmesinde bilgi sahibi olur (69). 

d) Belediyede Yönetici Yetiştirme 

Belediye personelinin eğitimi kurs, seminer, konferans, 

basılı yayın~arla yapılmaya çalışılmakta ve pek çok kuruluş 

bu konuda çaba göstermektedir. 

Belediyelerin gittikçe büyümesi karşısında yüklendik-

leri çok sayıda ve önemli görevi yerine getirebilmeleri için 

yeterli bilgi ve becerilere sahip yöneticilere ve personele 

ihtiyacı artmıştı~ (70). Belediyelerin sözü edilen bu görev

leri etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için en başta 

belediye başkanı olmak üzere tüm yönetici işgörenlerin ge-

lişmelere ayak uyabi.lecek şekilde eğitim görmeleri gerekmek

tedir. 

Yapılan araştırmalar ülkemiz belediye başkanlarının, 

yarışının ilkokul mezunu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı 

şey diğer işgören için de sözkonusu olmaktadır (71). Başkan

lar çeşitli mesleklerden seçilerek geldikleri için belediye 

(68) 
(69) 
(70) 

(71) 

ÖNEE, s .29. 
AETAN, s.80. 
AZMi' YETİT'-1, "Türkiye' de Belediye Personelinin Eğitim i", 
İLLER VE. BEIJEIHYELER. DERGISI, Türk Belediyecil ik Derne
ği Yayınl.arı, S.496 (Şubat71987), s.78. 
SABRİ YAŞAYANı "Belediye Başkanlarının Tahsil Durumları 
Hakkında Bir Inceleme", ILLEEVE BELEDIYELER DERGISI, 
Türk Belediyecilik Derneği Yayınları, S.?, (1975), s.21. 
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hakkındaki bilgileri sınırlıdır. Oysa başkanın belediyeyi, 

hizmetlerini, görevlerini, devlet ve diğer kuruluşlarla i

lişkilerini iyi bilmesi gerekir. Bu nedenle önce yeni göre-

ve başlayan başkanların bir eğitimden geçmesi gereklidir (72). 

Ayrıca Türkiye'de Üniversite eğitimi yöneticilik eği-

timiyle doğrudan ilişkili değildir. Bu nedenle yönetici a-

daylarına hazırlık kurslarının verilmesi gereklidir. Bu gö-

revi büyük_ölçüde TODAIE yerine getirmektedir (73). TODAIE'-

nin yanında İller Bankası, İçişleri Bakanlığı, Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığı, Türk Belediyecilik Dergisi ve Milli Eğitim 

Bakanlığı da belediye personeli ve yönetici eğitimi konusun-

da çalışmalar yapmaktadır. 

TODAIE'nin belediye başkanlarına verdiği kurslarda be-

lediye kanununun uygulanması, tmar işleri, belediyeler açı

sından turizm politikası, çağdaş yönetim anlayışı, halkla 

ilişkiler gibi konular, öğretim üyeleri ve yüksek kademe yö

neticileri tarafından anlatılmaktadır (74). 

Başkan yardımcıları ve genel sekreter için düzenlenen 

seminerlerde karar verme, yetki devri, yöneticinin işlevleri, 

yönetim-halkla ilişkiler gibi konular incelenerek, çağdaş 

yönetim anlayışı verilmeye çalışılır (75). TODAIE'nin çalış

maları, kitaplar halinde basılmaktadır. 

( 7 2) 

(73) 

(7 4) 
(75) 

ı'AC.lTTİN KARAEI3-, "Belediyelerin E~itimi ve TODAİE", 
ILLER VE BELEDIYELER DERGISI, Tür Belediyecilik Derne
ği Xayınl:ar:ı, S .501-502 (Temmuz-Ağustos-1987) s .260 
CEHI~ CEH, Türk Kamu Kesiminde Üst Düzey Yöneticileri, 
TODAIE Ya.No.l53, Ankara, 1976,. s.l5l. 
KARAER, s.262. 
Agk. 
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BE?lediyelerin imar işleri ile ilgili teknik pers:oneli 
.. ,;,.... ..... 

İmar ve İskan Bakanlığı tarafından'eğitilmeye çalışılır. Fen 

elemanlarının yetiştirilmesi, teknik elemanların yetiştiril-

mesi, belediye elemanlarını geliştirme gibi çalışmalar yapı-

lır. Kitaplar basılarak belediyelere gönderilir (76). 

İller Bankası, elektrik, çevre sağlığı, muhasebe ve 

harita elemanı yetiştirme kursları ile belediye işgörenleri

nin eğitimi kurslarına katılmaktadır (77). 

İçişleri Bakanlığı trafik düzenleme ve sinyalizasyon 

kursları, muhasebe, daktilo ve zabıta kursları ile bu çalış

malara katılmaktadır. İçişleri Bakanlığı iki ayda bir "İdare 

Tiergisi" isimli bir dergi çıkarmakta (78). 

Turiz~ ve Tanıtma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

turistik bölgelerdeki belediye başkanlarına bu yönde seminer 

ve kurslar düzenlemektedir (79). 

Türk Belediyecilik Tierneği, belediye başkanları bölge 

toplantıları, sevk ve idare kursları, şehirleşme sorunları 

ile ilgili konferanslar, il belediyeleri, personel müdürle-

ri yöneticilik kursları, metrapoliten idareler konferansla-

rı, belediye katipleri kursları ve yayınladığı birçok yazılı 

eserle belediye işgöreninin eğitimi konusunda en çok katkı

da bulunan kuruluşlardan biridir (80). 

(76) 

(77) 
(78) 
(79) 
(80) 

Tüm bu kuruluşların yaptığı çalışmalar yanında beledi-

NURİ TORTOP, Belediye Personelinin Eğitimi, Türk Beledi
yecilik nerneği Ya.No.26, Ankara, 1971, s.96. 
YET Ü1 , s . 7 9 • 
TORTOP, Belediye ..... , s.95. 
YETİJ'v1, s .83. 
Agk. 
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yeler kendi bünyeleri içinde de işgören eğitimi konusunda 

çalışmalar yapmaktadır. Her yıl seminerler düzenlenir. Bu 

seminerlere ilmerkezi ve o merkeze bağlı belediyelerin üst 

yöneticileri katılır. Bu seminer ders şeklindedir. Hazırla

nan program çerçevesinde, belediyenin kurulması ve sınırla

rı belediyelerin görev ve yetkileri, yatırım harcamaları, 

belediye meclisinin görev ve yetkileri, belediye encümeni

nin görev ve yetkileri, belediye s.ınırları ve çözümüne iliş

kin öneriler, kalkınmada yerel yönetimlere düşen görevler, 

belediyelerde vesayet denetimi, hizmet birlikleri, belediye

lerin taşınmaz mal edinme yöntemleri vb. konular işlenmek

tedir. 

Belediyede memur kadrosunda olan işgörenlerin eğitimi 

için fazla bir çaba harcanmamaktadır. Yeni alınan veya ata

nan işgören işi kendinden kıdemli kişilerden iş başında öğ

renir. Ancak en çok kendi çaba ve gayreti gerekmektedir. Çün_ 

kü bu tür kamu kurumlarında üstler kendinden sonra gelenlere 

fazla bir şey göstermek, öğretmek istemeyeceklerdir. Daktilo 

gibi memurlar da seeilirken daktilo bilgisi arandığından ö

zel bir eğitim gerekmiyor. 

Diğer işgörenlerin teknik olanları bu özelliğe göre 

işe alınmakta, yöne de ustanın yanında işe alıştırılmakta

dır. Araç kullanmasını bilen bir şöföre hemen büyük asfalt

lama aracı vb. gibi araçlar teslim edilmez. Atelyeye gelen 

bir eleman da yine ustanın yanında eğitilir. 
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V.BELEDİYEDE 

İSGÖREN POLİTİKASI 
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15. GENEL OLARAK İ,ŞGÖREN İŞLEVİ VE YÖNETİHİ 

Bu bölümde işgören yönetimine ilişkin işgören, işgören 

işlevi ve işgören yönetimi kavramları tanımlanmaya çalışıla-

caktır. 

A- TANIM 

Organizasyon, belli bir işbölümü, yetki ve sorumluluk 

da~ılımı biçimi olarak cansız bir varlıktır. İşgören,bu var

lı~a canlılık ve yaşam veren, işletmenin varlıklarını kulla

narak, kendisine dağıtılmış olan yetki ve sorumluluklarla 

görevlerini yerine getiren örgüt üyesidir (1), şeklinde ta-

nımlanabilir. 

İşgören işlevi de; Bir örgütün amacına ulaşmasını sağ-

layabilmek için bu örgüte yetenekli ve yetişkin işgören sağ-

lanması, eşit ücret dağılımı, işgörenin sağlık ve korunması-

(1) KEMAL TOSUN, "Organizasyon; Personel ve Moral İlişkileri", 
ORGANiZASYON, .I.U. Işletme Fakültesi Ybnetim ve Organi-
zasyon Enstitüsü Dergisi, 8.61 {1982), s.6. · 

Antıdclt! (1;~'1""~' 
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nın sa~lanması gibi konularla ilgili politika ve yöntemler-

dir(2). 

İşgören ve işgören işlevi kavramıarına bağlı olarak 

işgören yönetimi kavramı da; Yukarıda sayılan işgören sağ

lanması, eşit ücret dağılımı gibi işievlerin planlanması, 

örgütlenmesi, yürütülmesi ve denetimidir (3) olarak tanım-

lanabilir. 

Tanımda geçen kavramları açıklarsak {4): 

İşgören planlaması; İşgören ihtiyacının önceden belir-

lenip, ileri.de olabilecek hareketlerin ne zaman, nerede, kim 

tarafından yapılacağının öngörülmesidir. 

İşgören yönetiminde örgütleme; Yapılacak işi görevli-

ler arasında bölüştürmektrr. 

İşgören yönetiminde yürütme; Örgütte bir oruna sahip 

olan herkese yetki ve sorumluluklarının verilmesidir. 

İşgören yönetiminde düzenleştirme; işlevler arasındaki 

dengenin sağlanması, etkili ilişkilerin kurulmasıdır. 

İşgören yönetiminde denetim; Yapı,lan işgören planları

nın uygun olup olmadığının kontrolüdür. 

(2) 

(3) 

(4) 

B- İŞGÖREN iŞLEVLERİ 

Bir örgütte işgören bölümü ve yöneticisinin görevi, 

QSMA~ TE~İNEN, Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, 
I.U.I.T.I:A· Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Ya.No. 
292/519, Istanbul, 1978, s.28. 
FERHAT ŞENATLAR, Personel Yöneti.m~, ( ?) , İstanbul, 1975, 
s.52. ' 
YALE YODER (Çev.: İNAL CEM AŞKUN ~,ŞAN ÖZ-ALP), "Personel 
Yönetimi ve alı ma Nünasebetleri", ESADER, c II,. s.I 
şubat-197 , s.l2 . 
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her kademedeki yöneticilerin, işgören yönetimi sorumluluk

larını daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilme

leri için gerekli uzmanlaşmış bilgi ve yardımı saglamaktır 

( 5). İş·gören bölümü ve yöneticisinin görevleri işgören bul-

ma, iş analizleri ve tanıtımları, iş değerlernesi işgören 

~egerlemesi, işgören egitimi ve işgören morali gibi işlev-

lerdir. 

a) İşgören Bulma 

İşe alınmamış bir işgörenin diger işlemlere tabi tu

tulması beklenemeyeceğinden yönetiminde ilk işlem işgören 

işlevidir (6). Yeni kurulan bir örgütte bütün görevlere ge

nişletilen örgütte yeni açılan görevlere veya gelişme ve 

genişleme olmadığı halde boşalan görevlere atamaları yapıla

cak işgören adaylarını bulmak için girişilen eylemler, işgö

ren bulma olarak deyimlendirilir (7). 

b) İşgören Seçimi 

İşgörenin bulunmasından sonra seçimin yapılması gerek

lidir. İşgören seçimi iş analizlerine dayanan test ve görüş

me yoluyla gerçekleştirilir (8). 

(5) 

( 6) 

(7) 

( 8) 

DOGAN ENERGİN, "Her Yönetici Aynı Zamanda Bir Personel 
Yöneticisidir", SEVK VE IDARE DERGISI, Tlirk Sevk ve Iua
re Derneği Yayınları, S.30 (Subat,l97l), s.l2. 
•• :s •• • 
OMER Z. AŞICI, Personel Yönetimi, Ege Vniversitesi Ikti-
sadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Ya.No.64/2l, İzmir, 
1971, s.50. 
İNAL CEM AŞKUN, İşgören, E.İ.T.İ.A. Ya.No.207, Kütahya 
İdari Bilimler YUksekakulu Ya.No.2, Eskişehir, 1979, s.4. 
ATİLLA BARENSEL, "Personelin İşe İntibakı 11 , SEVK VE İDA
RE.DERGİSİ, Türk Sevk ve Idare Derneği Yayınları, S.35 
(Temmuz~l97l), s.lO. 
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c) İş Analizi 

İşgören işlevinde iş analizi, işlerin niteliği ve o 

işin yerine getirildigi çevre ve koşullarını gözlemleyip, 

inceleme yolu ile belirleme ve bunlarla ilgili bilgileri ya

zılı hale getirme işlemidir. İş analizleri ile işin başarılı 

bir şekilde yürütülmesi için gerekli ustalık, bilgi, yetenek 

ve sorumluluk belirlenmekte ve söz konusu işin hangi koşul

lar ve çevre içinde yapıldığı öğrenilmiş olmaktadır (9), 

d) İş Değerleme 

İşlerin ayrıntılı olarak analiz ve tanımlarının yapı

lıp, aralarındaki önem ve güçlük ayrıcalıkları ve benzerlik

lerinin dikkate alınarak ağırlıklandırılması ve objektif bir 

değer-ticret ilişkisinin kurulmasıdır (lO). İş değerleme, tic

neti belirlemek için değil, çeşitli işler arasında değerle-

me yaparak, ücretlerin de bu değerlemeye göre belirlenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmektedir (ll). 

e) İşgören Değerlernesi 

İşgören değerlemesi, işgörenin işindeki başarısının o 

işin gereklerine göre değerlendirilmesi sürecidir veya iş

görenin örgütteki değerinin, bir gözetirnci veya bir üst yö

netici tarafından eş stirelerle takdir edilmesidir (12) ola-

rak tanımlanabilir. 

( 9) 
(lO) 

(ll) 

(12) 

A'ŞKUN, İ ş gören ..... , s . 104 . 
, Iş Değerlendirme Semineri, Milli Prodtiktive 

~M~e-r~k-e-z~i Ya.No.86, (?), 1970, s.45. 
SE~ÇUK YALÇIN, Türki e'de İP Değerlendirme Tatbikatı, 
İ.U. Ya.No.l438, Iş e me Fa ti. esi Ya.No.3,. Is anbu, 
1969, s.3. 
AŞKUN, İ şgören ..... , s. 341. 
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f) İşgören Eğitimi 

İşgören seçiminde ne kadar dikkatli davranılırsa dav-

ranılsın, o an için yeterli görünen işgörenler gelişmeler 

karşısında bir süre sonra yetersiz kalacaklardır. Bu neden-· 

le işgören bölümünün görevlerinden bir tanesi de işgören 

eğitimidir. İşgörenin gelişme karşısında yetersiz kalmaması 

ve gelişmesinin devamı için örgüt içinde ve örgüt dışında 

uygulanan eğitim programları işgören eğitimi olarak deyimlen-

dirilir (13). 

g) İşgören Morali 

İşgören morali, bireyin içinde bulunduğu çeşitli çev

relerin etkisiyle, işletmede işine, örgüte ve sosyal çevre-

sine karşı taşıdığı, devirgenliği çok yüksek bağlılık duy

gusudur (13). İşgören morali, örgüt üyesi olarak bireyin ih

tiyaçlarının neler olduğu ve bu ihtiyaçların tatmin edilme

si ile ilgilidir (14). 

C- BELETIİYETIE İŞGÖREN YÖNETİMİ İŞLEVLERİ 

Belediyede işgören yönetimine ilişkin işgören bulma, 

ücret, terfi, disiplin cezaları, ödüllendirme gibi işievler 

657 Sayılı ]evlet Memurları Kanunu, uyarınca belirlemektedir. 

Bunun gibi Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl özel İdarele

ri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlarda vb.'de çalışan memurlar hakkın

da uygulanmaktadır (15). 

(13) 

(14) 
(15) 

İNAL CEIVI AŞKUlJ, "İ~gören rJioral i 11 , ESATIER, C .XIII, S . 2 
(Haziran-1971), s .. 
ŞENATALAR, s.l4l. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
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a) İşgören Bulma 

Belediyede işgören bulma işlemi memur, sözleşmeli iş

gören ve geçici işgören ayırımına göre belirlenmektedir (16). 

Bu işgörenlerin alımında resmi gazete ve diğer gazetelerde 

onbeş gün süre içinde ilan verilmektedir. İlanda hangi işler 

için ne gibi niteliklerin arandığı belirtd:lmektedir. İlana 

başvuranlar yazılı sınava alınır ve sınavda başarılı olanlar 

işe alınır. Belediyede sözleşmeli işgören daha çok belediye-

nin hukuk işlemlerini yürüten avukatlar için geçerlidir. 

Bu maddede belirtilen işgörenler dışındakj_ler. işçi olara.k 

kabul edilmektedir. İşçi sağlama İş ve İşçi Bulma Kurumu ara

cılığı ile gerçekleşmektedir. Belediye hangi nitelikte ele-

man alacağını kuruma bildirmekte, kurum başvuranlar arasın

dan bu nitelikleri taşıyanları önermektedir. 

Madde: 33'de belediyeler ve bunların kurdukları birlik-

lerin kadrolarının yetkili makamca hazırlandıktan sonra İçiş

leri Bakanlığının onayına sunulması hükmünü getirmiştir (17). 

b) İşgören Seçimi 

Belediyeler yukarıda belirtilen şekillerde bildirimle-

rini yaparlar ve daha sonra bunlar arasından seçim yapılması 

gereklidir. Gazete ilanı veya duyurular ile kendi başvuran

lar yazılı bir sınava tabi tutulurlar. Teknik eleman gibi 

bazı nitelik gerektiren işlerde çalışacak işgörenler genelde 

İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla bulunur. Gerekli ni.te-

(16) 657 Sayılı Kanun, Mad.:'4. 
(17) 657 Sayılı Kanun, Had:33. 
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likleri taşımaları nedeniyle 1rurum tarafından gönderildik

leri için ayrıca bir sınava tabi tutulmazlar. 

c) İş Tieğerlemesi 

Belediyede işgörenler, genel idare hizmetleri, teknik 

hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri, 

eğitim hizmetleri, avukatlık hizmetleri, yardımcı hizmetler 

gibi sınıflamaya tabi tutulur (18). Belediyelerde iş değer

lernesi başlığı altındaki anlamda iş analizlerinin yapıldığı' 

söylenemez. Sözü edilen sınıflamaya göre aranılan nitelik

ler belirtilerek yukarıda anlatılan şekilde işgören bulma 

ve seçimi sağlanır. Memurların alınmasında da 657 Sayılı Ka

nunun 48. maddesindeki devlet memurluğuna alınacaklarda ara

nılan nitelikler ve şartlar gözönüne alınır. 

d) İşgören Tieğerleme 

Belediyelerde iş analizinde olduğu gibi gerçek b~r iş

gören analizi, değerlernesi yapıldığı söylenemez. Belediyede

ki işgörenlerin dereceleri ve yükselmeleri bu sınıflama gözö

nünde bulundurularak belirlenir. 657 sayılı kanunun 58. mad

desinde adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve o

lumlu sicilli adayların yetkili kişilerin onayı ile atanma

larının yapılacağı belirtilmektedir. İşçiler de atelyelerde 

çalışanlar için çıraklıktan başlayarak ustabaşına kadar yük

selirler. Bunda yaptıkları hizmet ve hünerlerindeki artış 

gözönünde bulundurulur. 

(18) 657 Sayılı Kanun, Mad:36. 
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e) İşgören Eğitimi 

Belediyelerde işgören eğitimi kavramına belediyede yö

netim bölümünde, yönetici yetiştirme başlığı altında deği

nilmiştir. Madde: 214-215'de bu konu ile ilgili hükümler bu-

i, lunmaktadır. 

f) İşgören Morali 

Belediyede işgören morali işlevine kanunlar çerçevesin

de sınırlı olarak ele alınmaktadır. Aslında bu da işgören mo

rali niteliğinden çok memur ve işçilere uygulanan sosyal hak

lar çerçevesinde,yapılan yardım ve bağışlardır. Bunları özet-

lersek (19): 

Genel yardımlar; çocuk yardımı, aile yardımı, yemek be

deli, yakacak yardımı,· ek gıda yardımı, giyim eşyası ve koru-

yucu eşya sağlanması, hastalık yardımı, direksiyon zammı, 

kirletici işlerde çalışanlara temizlik zammı ve temizlik mad-

deleri yardımı, evlenme, doğum, ölüm ve afet yardımı vb.'dir. 

Asfalt, atelye, mezbaha, temizlik işlerinde çalışanla-

ra iş tulumu, açık havada çalışanlara gocuk, yağışlı havalar 

için yağmurluk sağlanır. Hastalık halinde tedavi hizmeti sağ-

lanır ve ücretli izin verilir. 

657 sayılı kanunun 125. maddesinde diğer kamu kuruluş

ları ile belediyelerdeki disiplin cezaları ve bu cezaları 

gerektiren eylemler belirtilmiştir. Taraflar arasında çıka-

cak uyuşmazlıkları çözümlernek ve disipline ilişkin konular

da gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra karar vermek üze-

(19) Eskişehir Belediyesi Toplu Sözleşme Kayıtları. 
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re dört kişiden oluşan Disiplin Kurulu oluşturulmaktadır. 

Kanundan hareket ederek, bir belediyenin sendika ile yapmış 

olduğu anlaşma tutanaklarından disiplin cezası gerektiren 

durumlar şöyle tizetlenebilir (20): 

İşe bir saat veya daha fazla geç gelme; Göreve gelme-

me; Verilen görevi yapmamak; Görev yerini terketme; Yönetim-

deki araç ve wakineleri izin almaksızın başkalarına kullan-

dırmak; Göreve sarhoş gelmek; İş arkadaşlarına, amirlerine 

tutumu; İşyeri araçlarına zarar verme; Yangın çıkarma; Sabo-

taj yapma; Emrinde çalışan işgörenleri kendi işinde çalış

tırmak; Görevi ile ilgili sırları açıklama; Rüşvete teşebbüs 

ve alma vb. eylemlerdir. 

Bu gibi eylemlerin yapılması halinde ilk tepki ihtar 

olur. İhtar, işgöreni görevine davettir. İtiraz olunamaz ve 

işgörenin siciline işlenir. İhtardan sonra işgörenin yazılı 

savunması alınır. Aynı eylem bir kez daha tekrarlanacak olur-

sa veya yasaklı olan başka bir şey yapılırsa sıra ile bir 

günlük, iki günlük ve üç günlük yevmiyeleri kesilir. Daha a-

ğır suçlar işlendiğinde ve alışkanlık haline geldiğinde iş-
ten çıkarma söz konusu olur. 

(20) Agk. 
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BELEDİYESİNDE Kİ UYGULAMA 
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16. KtlTAHYA BELEDİYESİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİH YAPISININ TANITIMI 

Bu bölüme uygulamamıza örnek olarak aldığımız Kütahya 

Belediyesini tanıtınakla başlayacağız. 

A- KÜTAHYA BELEDİYESİNİN TANITDH (1): 

Kütahya Belediyesi l$73'de kurulmuştur. Şu anda 1132 

işgören ile hizmet görmekte. Bunlardan l'i Belediye Başkanı, 

2'si Başkan Yardımcısı, 23'ü müdür, 294'ü memur ve 82 tanesi 

de işçidir. 

Belediye Başkanı ORAL KİPER, yüksekokul mezunu 4 yıl

dır görev yapıyor. Başkan yardımcıları Nasuh ATICI ve Ahmet 

BAYSAN yine yüksekokul mezunu ve dört yıldır görev yapıyorlar. 

Belediye bünyesinde halen 23 müdürlük bulunuyor. Bunlar: 

özel Kalem Müdürlüğü 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Evlendirme Memurluğu 

Hesap İşleri Müdürlüğü 

(1) Kütahya Belediyesi personelinden sağlanmıştır. 
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Personel Müdürlüğü 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 

Veteriner Müdürlüğü 

Fen İşleri Müdürlüğü 

İmar İşleri Müdürlüğü 

Makina ve İkınal Müdürlüğü 

Zabıta Müdürlüğü 

İktisat İşleri Müdürlüğ~ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Park - Bahçeler Müdürlüğü 

itfaiye Müdürlüğü 

Tanzim Satışları Müdürlüğü 

Su ve Otobüs İşletmesi Müdürlüğü 

Su İşleri Müdürlüğü 

Otobüs İşletme Müdürlüğü 

Otel Harlek İşletme Müdürlüğü 

Bu müdürlerin 13 tanesi yüksekokul ve dengi okullar 

mezunu, 6 tanesi lise ve dengi okul mezunu, 4 tanesi ortao

kul mezunu. 

Kütahya Belediye Meclisi 25 kişiden oluşuyor. Meclis 

üyelerinin de lD tanesi yüksekokul mezunu, 2 tanesi lise me

zunu, 1 tanesi ortaokul, 12 tanesi ilkokul mezunudur. Oturum 

başına belirlenen ücret üzerinden maaş alıyorlar. 

Kütahya Belediyesi Encümeni de 10 kişiden oluşuyor. En

cümen yine oturum başına belirlenen ücret üzerinden maaş a

lıyor. 
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Kütahya Belediyesi Orgüt Şeması aşağıdaki gibi göste

rilebilir (2): 

BELEDİYE N!ECLİSİ 

ı 
[ Belediye Encümeni 

ı 
BELEDİYE BAŞKANI Özel Kalem 

~zım 
Satış 

Şekil -- 5 Kütahya Belediyesi Örgüt Şeması 

(2) Kaynak; Kütahya Belediyesi. 
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Şu anda Kütahya iline bağlı 27 belediye bulunuyor. Kü-

tahya merkez belediyedir~ Diğer belediyeler; Seyitömer, As

lanapa, Altıntaş, Çalköy, Dumlupınar, Domaniç, Emet, Güllü-

ce, Hisarcık, Örencik, Çavdarhisar, Hacıbekir, Gediz, Akça-

ada, Gökler, Şaphane, Simav, Beyce, Çitgöl, Demirel, Kuşu, 

Naşa, Pazarlar, Tunçbilek ve Tavşanlı belediyeleridir. 

Kütahya Belediyesi Meclisin 13.2.1987 gün ve 39 sayılı 

kararı ile, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütü

len Ege Belediyeler Bi.rliğine Y.yedir. Bu birliğin çalışma 

alanı; Arazi bakımından, birliğe üye belediyelerin ayrı ayrı 

yetkili bulundukları çalışma alanlarının tümünü kapsamakta

dır. Birlik, bu çalışma alanı içersindeki üye belediyelerin 

mali imkanlarını ortak çaba ile birleştirip daha etkin ve ve-

rimli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Belediyelerin kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen 

zorunlu ve isteğe bağlı görevlerin yerine getirilmesinde, tek

nik ve mali imkanların yetersiz olduğu durumlarda işbirliği 

yapmaktadır. Belediye birliğinin bu kanundaki çalışma konu

ları: Planlama; Konut; Finansman; Kent yönetimi; Kültür ve 

eğitim hizmetleri; turizm ve tanıtma hizmetleri; Çevre sağ

lığı ve çevre korunması· hizmetlerinin .. yerine. getirilm es i; 

Su, kanalizasyon, ulaşma, trafik gibi çalışmalarda fiziki ve 

sosyal alt yapı malzemelerinin sağlanması; Çöp ve sanayi ar

tıklarının tıplanması ve değerlendirilmesi yolunda gerekli 

tesislerin kurulması; Yerel ve bölgesel ihtiyaçları karşıla-

mak için gerekli endüstriyel mal ve hizmetlerin üretilmesi, 

sağlanması ve bu amaçlar için gerekli tesislerin işletilme

sidir. Birlik üyesi belediyelerde yapılacak yatırım yardım

larını kabul ve organize eder. 
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B- KÜTAHYA BELEDİYESİNİN YÖNETİM VE ÖRGÜTÜNÜN DEGER

Lill1ESİNE İLİŞKİN ANKET SONUÇLARI 

Bu bölümde Kütahya Belediyesinde başkan, başkan yar

dımcısı ve müdürlükler ile diğer memurlar arasında yapılan 

anket soruları değerlendirilecektir. 

a) Yöneticilere Uygulanan Anket Sonuçları 

Yöneticilere temel olarak başkan, başkan yardımcısı 

ve müdürler alınmıştır. Sorularda ilk bölüm kişilerin özel

likleri ile ilgili genel sorular, diğerleri örgüte ait soru

lardır. 

Anket soruları, belediye başkanı, başkan yardımcısı ve 

7 müdür olmak üzere 10 yöneticiye dağıtılmıştır. 

Elde ettiğimiz sonuçlar şu şekildedir. 

1- Yöneticilerin yaş grupları 

Tablo 1 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

18-24 

25-34 ı % lO 

35-44 6 % 60 

45-54 3 % 30 

55'den yukarı 

Toplam lO 100 

Yöneticilerin büyük bölümü 35-44 yaş grubu arasında 

bulunuyor. Bu% 60 oranında, % 30'luk bölümü 45-54 yaş gru

bu arasındadır. 
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2- Yöneticilerin cinsiyet 

Seçenekler 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

Tablo 2 

Cevap S 

lO 

lO 

i 

ayısı % 

% 100 

-

100 

Yönetici grubunda anket u yguladığımız lO kişinin tümü 

erkektir. 

3- Yöneticilerin medeni h ali 

Tablo 3 

Seçenekler Cevap Sayısı 

Evli 

Be kar 

TOPLAl\1 

lO 

lO 

Anket uygulanan yönetici ler in 

4- Yöneticilerin en son m e zun 

Tablo 4 

Seçenekler c evap 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise ve dengi okullar 

Yüksekokul ve dengi okul 

OPLAM 

lar 

~· 

% lOO'ü 

olduğu 

Sayısı 

-

ı 

2 

7 

lO 

% 

100 

-

100 

evlidir. 

okul 

% 

-

% lO 

% 20 

% 70 

ıoo 
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l 

l 

Yöneticilerin% 70'i yüksekokul ve dengi okul mezunu. 

Muhasebe işleri ve Özel Kalem Müdtirleri Lise ve dengi okul, 

personel mtidtirti ortaokul mezunudur. 

5- Yöneticilerin örgütteki mevkileri 

Tablo 5 

Seçenekler c evap Sayısı % 

Başkan ı % lO 

Başkan Yardımcısı ı % 10 

r•1Üdtir 8 % 80 

Müdtir Yardımcısı - -

Şef - - -
Şef Yardımcısı - -· 

Memur - -

i TOPLAıvı 10 100 

Daha önce belirttiğimiz gibi yönetici grubunda başkan, 

başkan yardımcısı ve 8 mtidurü örnek olarak aldık. 

6- Yöneticilerin örgtitte çalışma süreleri 

Tablo 6 

Seçenekler C ev ap Sayısı % 

l-4 yıl ı % lO 

5-9 yıl 3 % 30 

10-14 yıl 3 % 30 

15-19 yıl - -

20 yıldan fazla 3 % 30 

TOPLAıvı lO 100 
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Yöneticilerin % 30'u 5-9 arasında, % 30'u 10-14 yıl 

arasında, % 30'u 20 yıldan fazladır, bu örgütte çalışıyorlar. 

7- Yöneticilerin aylık net gelirleri 

Tablo 7 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

10- 80 -bin - -
80- 00 bin - -

100-130 bin ı % lO 

130-150 bin ı % lO 

150 binden fazla 8 % 80 

TOPLA1'·1 lO 100 

Yöneticilerin% 80'i 150 bin'den fazla ücret alıyorlar. 

8- a. Yöneticilerin işlerinden memnunluk derecesi 

Tablo 8 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Çok memnunuro 4 % 40 

Memnun sayılırım 6 % 60 

Memnun değilim - -

Hiç memnun değilim - -

Değerlendiremiyorum -- -

TOPLAM lO 100 

İşlerinden memnunluk dereces~ne bakıldığında % 60 ora

nında memnun sayılırım cevabının işaretlendiğini görüyoruz. 

Memnunum cevabı ise% 40 oranında. Bu da bize belediye yö-
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neticilerinin işlerinden memnunluk derecesinin düşük olduğu

nu gösteriyor. Memnun sayılırım cevabı bile işlerindeki is

teksizliğini gösteriyor. 

b . Yöneticilerin işlerini değiştirme konusundaki dü-

şünceleri 

Tablo 9 

Seçenekler 

ücreti ne olursa olsun başka bir bul
duğumda ayrılacağım 

Yaklaşık olarak şimdiki gelirleri 
elde ettiğim başka bir iş bulduğum
da ayrılacağım 

Mesleğimi değiştirmek istememekle 
birlikte bir başka örgütle çalış
mayı isterim 

Çalıştığım örgütten memnunum, ancak 
mesleğimi değiştirmek isterim 

Çalıştığım örgütü ve mesleğimi değiş
tirmek istiyorum 

Çalıştığım örgütü ve mesleğimi değiş
tirmek istemiyorum 

TOPLAM 

Cevap Sayısı ·% 

ı % lO 

2 % 20 

ı % lO 

6 % 60 

lO 100 

Bu sorudaki cevaplarda da örgütti ve mesleğini değiş

tirmek istemiyorum % 60 işaretlenmiştir. Yukarıdaki sorudaki 

% 60'lık oran ile b şıkkındaki cevabın% 60 olması bir tezat 

oluşturuyor. 

9- a. Örgütteki çalışma koşulları 
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Tablo lO 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Çok iyi 2 % 20 

İyi 5 % 50 

Normal 3 % 30 

Kötü - -
Çok kötü - -

TOPLAM lO 100 

Bu soruya % 20 çok iyi, % 50 iyi ve % 30 normal cevabı 

vermiştir. İyi ve normal cevaplarının toplam %80 olması ,çalış

ma koşullarının istenenin altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca 

başkan ve yardımcısının cevaplarının normal olduğunu belirt

mekte yarar görüyoruz. 

b. Örgütte işlerin yerine getirilmesinde 

karşılanması oranı 

Tablo ll 

Seçenekler Cevap Sayısı 

Tüm olarak sağlanıyor 

Büyük ölçüde sağlanıyor 

Normal ölçülerde 

Yetersiz 

Çok yetersiz 

TOPLAM 

ı 

5_ 

3 

ı 

lO 

% 

% 

% 

% 

araç-gerecin 

% 

lO 

50 

30 

lO 

100 

Araç ve gereç sağlanmasında% 50 büyük ölçülerde, % 30 
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normal ölçüde sa~lanıyor cevabı alınmıştır. % lO'luk yeter

siz cevap başkan tarafından işaretlenmiştir. 

c. Yöneticileri.n işleri.nden duydukları başarı duygusu 

Tablo 12 

Seçen·e-ıcıer Cevap Sayısı % 

Tam olarak veriyor 3 % 30 

Oldukça fazla 6 % 60 

Şöyle böyle ı % lO 

Hiçbir başarı duygusu 
vermiyor 

Degerlendiremiyorum 

TOPLAM lO 100 

% 60 oranında cevap işlerinden oldukça fazla başarı 

duyduklarını, % 30'u tam olarak başarı duyduklarını belirt-

miştir. Yapılan görüşmelerde müdUrlerin kendilerini. işle-

rinde başarılı hissetmek için özel çaba harcadıkları söy

lenmiştir. İktisat işleri mtidtirti yörenin elsanatlarını ge-

liştirme, sergileme çabaları içersinde, inşaat mühendisi o-

lan başkan yardımcısı yörenin eski binalarını restore etme 

çabalarına katılıyor. 

lO- a. Örgütteki iletişim kanalları 
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Tablo 13 

,,Seçenekler I II III IV V VI VII VIII IX X 

Örgüt içi ilanlar - - - 2 - 2 - -

Resmi yazılar - ı ı - - ı ı ı ı 3 

özel mektuplar - - -· - 2 - -· = 
:Başkalarının ağzından 2 - - 3 - - - 2 

Kendi soruşturarak 

Bu soruda beş kişi tek şık işaretlemiştir. :Bunlar da: 

% 30'u olayları kendileri suruşturarak, % 20'si resmi yazı-

lardan öğrendi.ğini belirtmiştir. Cevaplardan iletişimde en 

önemli aracın resmi yazılar olduğu anlaşılıyor. % 60'la res-

mi yazılar birinci sırada yer almıştır. Önem sırasında ikin-

ci sırayı kendim soruşturarak cevabı alıyor. Görülüyor ki 

beledi.yedeki iletişimde resmi yazılar kadar, söylenti de rol 

oynuyor. 

b. Örgütteki iletişim düzeni 

Tablo 14 

Seçenekler Cevap Sayısı 

iletisim düzeni çalışanlara bilmesi 
gereken herşeyi iletir 6 

İletişim düzeni pek iyi değildir 1 

Çalışanlara sadece bilmesi gereken 
şeyler bildiri_lir 3 

TOPLAM 10 

% 60 

% 10 

% 30 

100 

J3elediyed~k~ iletişim düzeni hakkındaki soruya % 60 ça

lışanlara bilmesi gerekerrlerin iletildiğini, % 30 çalışanlara 
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sadece bilmesi gerekenierin iletildiği şeklinde cevap veril

miştir. Buradan yöneticilerin çalışanlara yeterli ölçüde bil-

gi aktarıldığına inandıkları sonucunu çıkarıyoruz. 

c. Yöneticilerin astlarla iletişimde kullandıkları 

kanal 

Tablo 15 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Yazılı olarak ı % lO 

Bizzat görüşerek 6 % 60 

Toplantı yaparak ı % lO 

Telefonla görüşerek 2 % 20 

TOPLAM lO 100 

Belediye başkanı bu soruya tüm yollarla iletişim sağ-

landığı şeklinde cevap vermiştir. Bizzat görüşerek% 60. te

lefonla görüşerek% 20, toplantı yaparak% lO cevaplarından 

belediyede yazılı iletişimden çok, sözlü iletişime yer ve-

rildiği anlaşılıyor. 

d. İşgörenlere emir iletme kanalı 

Tablo 16 

Seçenekler Cevap Sayısı 

Do~rudan dogruya herbirine ayrı ayrı 

Dalaylı olarak sadece birine emir 
iletilir (Bu kişi emirleri afkadaş
larına iletir) 

TOPLAM 

7 

3 

lO 

% 70 

% 30 

100 
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Birinci şık% 70, ikinci şık% 30 işaretlenmiştir. 

Yöneticilerin astıarına emi.r iletmede herbirine ayrı ayrı 

iletme yolunu i.zledikleri anlaşılıyor. 

ll- a. İşgörenlerin iş ile ilgili sorunlardaki davra-

nı ş ları 

Tablo 17 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

ilk amirleri.ne başvururlar lO % 100 

Her işgören durumu kendi üstüne yaz ılı ı 
olarak bildirir - -

Kendi sorunlarını kendileri hall ed e r - -

TOPLAl\1 lO 100 

Astıarın amirlerine başvurmasına % 100 cevap verilmiş-

tir. Yukarıdaki soruyla denge içinde olduğu görülüyor. 

b. Yöneticilerin astlarla iş ile ilgili konularda 

tartışma oranı 

Tablo 18 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 4 % 40 

Sık sık 2 % 20 

Arasıra 3 % 30 

Hiçbir zaman ı % lO 

TOPLAM lO 100 

Yöneticilerin astlarıyla tartı şma konusunda dört şık 

arasında dağildıkları görülüyor. % 40'ı her zaman, % 20'si 
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sık sık, % 30'u arasıra, % lO'u hiçbir zaman şeklinde cevap 

vermi~tir. Buradan belediye işlerinin görülmesinde iletişi

min yüksek düzeyde olduğu, buna rağmen tartışmap.a araya me

safe konduğu anlaşılıyor. Başkan yardımcısı ayrıca tartışma 

olmamasının mümkün olmadığını belirtmiştir. 

c. Yöneticilerin astıarına işler hakkında haber 

vermesi 

Tablo 19 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 6 % 60 

Sık sık ı % lO 

Arasıra 2 % 20 

Hiçbir zaman ı % lO 

TOPLAM lO 100 

Astıarına danışmada yöneticilerin% 60'ı her zaman, 

% lO'u sık sık ve% 20'si arasıra cevaplarını vermiştir. Ce

vaplardan yöneticilerin astıarına danışmada olumlu düşünce

de oldukları görülüyor. Bi.r yönetici de hiçbir zaman astıa

rına haber vermediğini belirtiyor. 

d. Yöneticilerin kendi üstlerinden görüş almaları 

Tablo 20 

Seçenekler Cevap Sayı sı % 

Her zaman 2 % 20 

Sık sık ı % lO 

Arasıra 7 % 70 

Hiçbir zaman -
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l 

Yöneticilerin de kendi üstlerinden görüş almasına; 

yöneticilerin% 20 1 si her zaman, % 70 1 i arasıra cevabını 

vermiştir. Cevaplardan yöneticilerin kendi üstlerinden gö

rüş aldıkları görülüyor. 

e. Yöneticilerin astlarıyla toplantı yapmaları 

Tablo 21 

Seçenekler 

Her zaman 

Sık sık 

Arasıra 

Hiçbir zaman 

TOPLAM 

Cevap Sayısı 

4 

6 

lO 

% 40 

% 60 

100 

Yöneticiler astlarıyla toplantı yapar mısınız, sorusu

na% 40 sık sık, % 60 arasıra c~vabını vermiştir. İşlerin 

yerine getirilmesinde iletişime önem verilmekle birlikte 

bunun daha çok bi~imsel olmayan şekillerde gerçekleştiği bi

çimsel yolun daha az gerçekleşti.ği anlaşılıyor. 

f . Yöneticilerin astlarıyla kunuşma tarzı 

Tablo 2L 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 2 % 20 

Sık sık 4 % 40 

Arasıra 3 % 30 

Hiçbir zaman ı % lO 

TOPLAM lO 100 
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1 

l 

Soruya % 20 her zaman, % 40 sık sık, % 30 arasıra ce

vapları verilmiştir. ll. sorunun (b) şıkkında astıarının 

tartışma yapmada izin verme konusuna iyimser cevap verilmiş 

iken, burada soru hemen hemen aynı olmasına karşın olumsuz 

cevap verilmiş durumda. 

g. Yöneticilerin işin miktarına verdikleri önem 

Tablo 23 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman lO 100 

Sık sık - -
Arasıra - ·-
Hiçbir zaman - -

TOPLAH lO 100 

% lOO'lük cevap yöneticilerin işgörenlerin ne miktar 

iş çıkardıklarına verdikleri önemi gösteriyor. 

12- a. ~öneticilerin astıarına örnek olmadaki tutumu 

Tablo 24 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 9 % 90 

Benim için pek önemli değil ı lO 

Hiç önemli değildir -· -

TOPLAM lO 100 

Astıarına örnek olmak isteğine % 70'lik bir cevap ile 

yöneticiler bu konuya önem verdiklerini belirtmiştir. 
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b. Yöneticilerin işin kalitesine verdiKleri önem 

Tablo 25 

Seçenekler Cevap Sayısı o/o 

Her zaman 9 o/o 90 

Pek önem vermem ı % lO 

Hi.ç önem vermem - --

TOPLAM lO 100 

Soruya% 90 "her zaman 11 cevabı verilmiştir. Bu sonuca 

göre yöneticiler işin kalitesine işin miktarına göre daha 

fazla önem veriyorlar. Ancak ll. sorunun (g) şıkkında% 100 

işin miktarının önemli olduğudur. Burada bir çelişki ortaya 

çıkmaktadır. Soruların anlaşılınaması nedeniyle böyle bir çe

lişkinin ortaya çıktığını sanıyoruz. 

Anket görüşmeleri sırasında bir yönetici bu konuda as

lında ideal olanın işin kalitesine önem vermek olduğunu, an-

cak uygulamada pek mümkün olmadığını belirtmiştir. 

c. Yöneticilerin dedikoduları önlemedeki tutumu 

Tablo 26 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman lO % 100 

Sık sık - -

Arasıra - .-

Hiçbir zaman ·- -

TOPLAM lO 100 

231 



Ankete katılan yöneticilerin tümü örgüt içi dedikodu-

ları önlemeye çalıştıklarını belirtmiştir. 

13- a. örgütün görevlerini yerine getirip, getirmediği 

Tablo 27 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Kısmen yerine getiriyor 2 % 20 

Oldukça başarılı bir biçimde 
getiriyor 4 % 40 

Getiriyor 4 % 40 

TOPLAM lO 100 

Görüldüğü gibi belediye yöneticilerinin% 80'i beledi-

yenin fonksiyonlarını tamamen yerine getirdiğine inanmadık-

larını, yeterli olmadıklarını belirtmiştir. 

b. Örgütteki işyükü ile yetenekleri arasındaki oran 

Tablo 28 

-··· 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

İşyükü genellikle görevliler i.n yetenek-
lerini. aşmıştır - -

İşyükü genellikle görevlilerin yetenek-
leri ile orantılıdır 7 % 70 

İşyükü görevli. ler in yeteneklerinin al-
tın da kalmıştır 3 % 30 

TOPL.Pı.M 10 100 

Ankete katılanların% 70'i yetenekler ile görevlerin 

orantılı olduğunu belirtmekle birlikte, yapılan görüşme ve 

% 30'luk sonuçtan belediyede işyükünün yetenekıerin altında 

kaldığı anlaşılıyor. 
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c. Eldeki kaynaklardan yararlanma oranı 

Tablo 29 

Seçenekler Cevap Sa yı sı % 

Çok veri.mli ı % lO 

Ne fazla, ne az 8 % 80 

Oldukça fazla ı % lO 

Hiç verimli değil -

TOPLAM lO 100 

Yöneticiler belediyede kaynakların yararlanılmasının 

ne çok verimli, ne de verimsiz olduğunu belirtmiştir. % 90'-

lık cevap da bunu doğruluyor. Bu sonuç, aynı zamanda görev

lilerin yetenaklerin yeterince yararlanılmadığını destekliyor. 

14- Örglitte işgören böltimlinlın görevini yerine getirip 

getirmediği 

Seçenekler 

Evet 

Hayır 

TOPLAM 

Tablo 30 

Cevap Sayısı 

8 

2 

lO 

% 

% 80 

% 20 

100 

Yöneticiler beledi.yedeki işgören bölümlinlin fonksiyon-

larını yerine getirdiğine büyük ölçüde inanıyorlar. 

b) Yöneticilere Uygulanan Anket Sonuçları 

Yöneticilere uygulanan anket sayısı lO tanedir. Bele

diyede çeşitli böltimlerde çalışan lO memura anket dağıtıl-
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mıştır. Bu kişiler mimarlık, yazı işleri, imar işleri, sağ

lık işleri, zabıta hizmetleri, v~rgi tahakkuk işleri, oto

büs işletmesi memur ve memureleridir. 

15- İşgörenlerin yaş grupları 

Tablo 31 

Seçenekler cevap Sayısı % 

18--24 - -

25-34 7 % 70 

35-44 2 % 20 

45-54 ı % lO 

55'den yukarı - -

TOPIJAM lO 100 

Anket uygulanan işgörenlerin% 70'lik bölümü 25-34 

yaş gr u bu arasındadır. İşgörenlerin çoğunun genç nüfustan 

oluştuğ u söylenebilir. 

ı 6- İşgörenlerin cinsiyeti 

Tablo 32 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Erkek. 4 % 40 

Kadın 6 % 60 

TOPL.I\M lO 100 

Ankete katılan işgörenlerin% 40'ı erkek, % 60 1 ı ba

yandır. 
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17- İşgörenlerin medeni hali 

Tablo 33 

Seçenekler 

Evli 

Be kar 

TOPLAM 

Cevap Sayısı 

9 

ı 

lO 

18- İşgörenlerin en son mezun 

Seçenekler 

İlkokul 

Ortaokul 

Tablo 34 

Lise ve dengi okullar 

Yüksekokul ve dengi okullar 

TOPLAM 

cevapların % 40 1 ı yüksekokul 

% 30'u lise ve dengi okullar mezunu 

% lO'u ilkokul mezunu ~e~liDdedir. 

19- İşgörenlerin örgütteki me 

% 

% 90 

% lO 

100 

oldukları okul 

Cevap Sayısı % 

ı % lO 

2 % 20 

3 % 30 

4 % 40 

lO 100 
1 

ve dengi okullar mezunu, 

' % 20' si ortaokul ve 

vkiileri 
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Tab lo 35 

Seçenekler C evap Sayısı % 

Başkan - -
Başkan yardımcısı -· -

Müdtir - -

Müdür yardımcısı - -

Şef 5 % 50 

şef yardımcısı - -

Memur 5 % 50 

TOPLAM lO 100 

Anket uygulanan işgü renler in % 50'si şef, 

murdur. 

20- İşgörenlerin örg ütte çalışma süreleri 

Ta blo 36 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

1- 4 yıl 

5- 9 yıl 

10-14 yıl 

15-19 yıl 

20 yıldan fazla 

TOPLAM 

İşgörenlerin % 50'si 5-9 

ler içinde örgütte çalışın 

2 % 20 

c· 
J % 50 

ı % lO 

1 % lO 

ı % lO 

lO ıoo 

yıl arasında diğerleri 

ışlardır. 

% 50'si me-

dana az süre-
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21- İşgörenlerin aylık net gelirl eri 

Tablo 37 

Seçenekler Cevap Sayı s ı % 

60- 80 bin ı % lO 

80-100 bin 3 % 30 

100--130 bin -

130-150 bin 4 % 40 

l50'den fazla 2 % 20 

TOPLAl'v'l lO lO O 

Ankete katılanların% 40'ı, 130-150 bin arası, % 30'u, 

80-100 bin arası, % 20'si, 150 bin'den fazla ücret alıyorlar. 

22- a. İşgörenlerin işlerinden memnunluk dereceleri 

Tablo 38 

Seçenekler Cevap Sa yısı % 

Çok memnunuro 4 % 40 

Memnun sayılırım 6 % 60 

Memnun değilim -

Hiç memnun değilim -

Değerlendiremiyorum -
TOPLAM 10 100 

1 

İşinizden memnunluk derecesine işgörenler % 40 memnu

num, % 60 memnun sayılırım cevabını vermiştir. Memn~n sayı

lırım cevabı işgörenlerin bu konuda fazla iyimser olmadıkla

rını gösteriyor. 
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b. İşgörenlerin işlerini de~iştirme konusundaki 

düşünceleri 

Tablo 39 

Seçenekler 

Ücreti ne olursa olsun başka bir iş 
buldu~umda ayrılacagım 

Yaklaşık şimdiki gelirimi elde ettigim 
başka bir iş bulduğumda ayrılacağım 

Mesle~imi de~iştirmek istememekle bir
likte bir başka örgtitte çalışmayı ter
cih ederim 

Çalıştı~ım örgütten memnunum, fakat 
görevimi de~iştirmek istiyorum 

Çalıştı~ım örgütti ve görevimi değiştir-
rnek istiyorum 

Çalıştı~ım örgütti ve görevimi. değiştir-
rnek istemiyorum 

TOPLAM 

Cevap Sayısı % 

l o/o lO 

3 o/o 30 

-· -

6 o/o 60 

lO 100 

Bu soruda, çalışanların işlerini veya işyerlerini. de-

ğiştirme isteğini öğrenmek amacı gtidtilmtişttir. Son şık sıra-

lamada olmadıgı halde % 60 oranında işgören bu şıkkı kendi 

eklemiştir. İşlerinden memnunluk derecesi fazla iyi olmayan 

bu işgörenlerin ısrarla bu maddeyi eklemesi ilgi çekicidir. 

Bu durumda memnunluk derecelerinin orta olması onların gö-

revi veya örgütleri memnuniyetsizlikten çok örgütlin işleyi

şinden kaynaklanmaktadır. 
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23- a. Örgütteki çalışma koşulları 

Tablo 40 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Çok iyi 3 % 30 

İyi ı % lO 

Normal 5 % 50 

Kötü ı % lO 

Çok kötü - -

TOPLAM lO 100 

İşgörenler çalıştıkları yerlere ilişkin bu soruya 

% 50'si çalışma koşullarının normal olduğu, % 30'u çok iyi 

olduğu şeklinde cevap vermiştir. Cevaplardan ve yapılan gö

rüşmelerden çalışanların daha iyi çalışma koşulları iste

dikleri anlaşılmıştır. 

b. Örgütte işlerin yerine getiri~mesinde araç-ge

reci.n sağlanma oranı 

Tablo 41 

Seçenekler Cevap sayısı % 

Tam olarak sağlamıyor 4 % 40 

Büyük ölçüde sağlanıyor 5 % 50 

Yetersiz ı % lO 

Çok yetersiz - -

TOPLAM lO 100 

Bu soruya işgörenler kullandıkları araç-gereelerin 

sağlanmasına; % 40'ı tam olarak sağlanıyor, % 50'si büyük 

239 



ölçüde sağlanıyor şeklinde cevap vermiştir. İşgörenler iş

leri ile ilgili araç-gereçin yeterli ölçüde karşılandığı 

kanısında. 

24- a. İşgörenlerin işlerinden duydukları başarı 

duygusu 

Tablo 42 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Tam olarak veriyor 3 o/o 30 

Oldukça fazla 3 o/o 30 

şöyle böyle 4 o/o 40 

Hiçbir başarı duygusu vermiyor 

TOPLAM lO 100 

Ankete katılan işgörenlerin% 40'ı işlerinden şöyle 

böyle memnun olduklarını, o/o 30' u oldukça fazla ve o/o· 30' u. tam 

olarak başarı duydukla_rını belirtmiştir. Bu cevabın dağılı

mı işgörenlerin çalıştıkları bölüm ve bağlı oldukları üste 

göre değişim göstermekt~dir. 

b. İşgörenlerin başarıları karşısında takdir edilme-

leri 

Tablo 43 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 3 % 30, 

Arasıra 5 % 50 

Çok ender olarak ı % lO 

Hiçbir zaman ı o/o lO 

TOPLAM lO ıoo ---



listlerinin kendilerine gösterdikleri davranış şekline 

ba~lı bu soruda % 50 arasıra, % 30 her zaman cevabı alınmış

tır. tistlerin bu konuda oldukça ılımlı oldukları işgörenle-

rin cevaplarından anlaşılıyor. 

25- a. Örgütteki iletişim kanalları 

Tablo 44 

Seçenekler I II III IV V VI VII VIII IX X 

örgüt içi ilanlar 2 2 2 2 

Resmi Yazılar ı ı ı ı ı ı ı ı 

Özel mektuplar 3 3 

Başkalarının a~zından 2 

Kendim soruşturarak ı 3 

İşgörenlere sorulan bu soruda örgüt içi iletişimde bi-

rinci sırayı resmi yazıların aldı~ı, .ikinci sırayı örgüt içi 

ilanlar ve kendim soruşturarak cevaplarının aldığını görüyo--

ruz. 

b. Örgütteki iletişim düzeni 

Tablo 45 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

İletişim düzeni bilmemiz gereken her-
şeyi bize iletir 3 % 30 

İletişim düzeni pek etkili de~ildir 3 '% 30 

Yönetim bize birşey duyurmaz 2 % 20 

İletişim düzeni yöneticilerin kişisel 
eylemlerine göre de~işmektedir - -

TOPLAM 8 100 
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İşgörenlerin% 37,5'i kendilerine gerekli şeylerin 

iletildigini, y1ne% 37,5'i iletişim düzeninin etkili olma

dığını ve % 2, 2' si yöneti.min kendilerine birşey duyurmadı

ğını belirtmiştir. 2 kişi soruya cevap vermemiştir. İşgö

renlerin bu konuda olumsuz düşündükleri, kendilerine daha 

fazla bilgi. verilmesi. gerekti.ğini. düşündükleri anlaşılabiliyor. 

c. İşgörenlerin yaptıkları iş hakkında bilgili kı

lınıp kılınmadıkları 

Tablo 46 

Seçenekler cevap Sayısı % 

Yeterli bilgi verilmektedir 9 % 90 

Çok az bilgi verilmektedir ı % lO 

Hiçbir bilgi. verilmemektedir - -

TOPLAM lO 100 

Bu soruya % 90 kendilerine yeterli bilgi verildigi şek

linde cevap alınmıştır. Yukarıdaki soruyla birlikte ele aldı

ğımızda, işleriyle ilgili yeterli bilgi sahibi olduklarını 

ancak bunun yanında örgüt ile ilgili diğer konularda da bil

gi sahibi olmak istediklerini belirtebiliriz. 

d. Yöneticilerin astlarla iletişimde kullandıkları 

kanal 
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Tablo 47 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Yazılı olarak - -
Bizzat görüşerek lO 100 

Toplantı yaparak - -
Telefonla görüşerek - -

TOPLAM lO 100 

İşgörenlerin % lOO'ü amirlerinin kendileriyle bizzat 

görüşerek, yüzyüze iletişim kurduğunu belirtmiştir. Burada 

amirden veya üstünden kasıt bölüm müdürleridir. 

e. Yöneticilerin işgörenlere emir iletme kanalı 

Tablo 48 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Tioğrudan doğruya (her birimize ayrı ayrı) 8 % 80 

nalaylı olarak (sadece bi.ri.mize emir ve-
ril ir., bu kişi diğer arkadaşlara iletir) ı % lO 

TOPIJAM 9 1.90 

Yukarıdaki soruyu bütünleyen bu sorudan % 80 oranında 

doğrudan emir iletildiği işaretlenmiş 

26- a. İşgörenlerin iş ile ilgili sorulardaki davranışı 

Tablo 49 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

İlk amirimle bizzat görüşürüm ıo % ıoc 

İlk amirime yazı ile bildiririm 

Kendi sorunlarımı kendim çözmeye çalışırım -



Yüzyüze ilişkileri anlayabi.lmek için sorulan bu soru-

da % 100 astıarın sorunları olduğunda doğrudan üstlerine 

başvurduklarını görüyoruz. Cevaptan örgüte yüzyüze ilişki-

leringelişmiş olduğunu anlıyoruz. 

b. İşgörenlerin üstleriyle tartışma olanakları 

Tablo 50 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 3 % 30 

Sık sık 

Arasıra 5 % 50 

Hiç bir zaman 2 % 20\ 
~-------------------------1 

TOPLAM lO ıoo1 

İşgörenlerin % 50'si arasıra, % 30'u her zaman ve 

% 20'si hiçbir zaman cevabını vererek yöneticilerin bu ko-

nuda sınırlı davrandıklarını belirtmiştir. Burada verilen 

cevaplarda işgörenlerin bölüm müdürlerinin tutumu önemli 

olmaktadır. 

c. Yöneticilerin işgörenleri denetlernesi 

Tablo 51 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 10 % 100 

Sık sık 

Arasıra 

Hiçbir zaman 

TOPLlı.M lO ı o ol 
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Verilen cevaptan üstlerin verdikleri emirleri denet

lernede özenli oldukları anlaşılıyor. 

d. Yöneticilerinişgörenlerin fikir ve önerileri

ni almaları 

Tablo 52 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 4 % 40 

Sık sık 2 % 20 

Arasıra 4 % 4C 

Hiçbir zaman - -

TOPLM1 lO lO~ 

İşgörenler amirlerin kendilerine danışılması sorusuna 

hiçbir zaman cevabını işaretlerneyerek yöneticilerin bu konu

da olumlu davranışını göstermiştir. De~işik böltimlerde çalı

şan lO işgörenin% 40'ı amirlerinin her zaman önerilerini. 

aldı~ını, % 20'si sık sık ve% 40 arasıra önerilerinin alın

dığını belirtmiştir. 

e. Yöneticilerin astlarıyla toplantı yapması 

Tablo 53 

Seçenekler Cevap sayısı % 

Her zaman 2 % 20 

Sık sık 3 % 30 

Arasıra 5 % 50 

Hiçbir zaman - -
TOPLAM lO 100 
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Sorunun cevabından yöneticilerin işgörenler ile top

lantılar yaptığını, ancak bunun sıklık derecesinin yöneti

cinin kişisel eylemlerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 

27- a. Yöneticilerin toplantılarda samimi tavır almaları 

Tablo 54 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman - -

Sık sık 4 % 40 

Arasıra 6 % 60 

Hiçbir zaman - -

TOPLAM lO 100 

Anket uygulanan lo kişinin% 40'ı sık sık, % 60'ı ara_ 

sıra cevabı ile üstlerinin gerektiğinde kendileri ile şaka

laştığını belirtmiştir. 

b. Yöneticilerin astıarına danışmadan iş görmeleri 

Tablo 55 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 4 % 40 

Sık sık ·- -
Arasıra 4 % 40 

Hiçbir zaman .- -

TOPI~AM 8 100 

Bu soruya 2 kişi cevap vermemiştir. Cevap verenlerin 

% 40'ı her zaman, % 40'ı arasıra cevabını vermiştir. Cevap-
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lardan yöneticilerin gerekti~inde astıarının önerisini aldı

ğını ancak gerektiğinde de kendilerinin doğrudan karar ver

diğini gösteriyor. 

c. Yöneticilerin astlarıyla tartışma yapılmayacak 

tarzda konuşmaları 

Tablo 56 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 2 % 20 

Sık sık -· -

Arasıra 4 o/o 40 

Hiçbir zaman 4 o/o 40 

TOPLAM lO 100 

Amirlerinin davranış şekline ilişkin bu soruya işgören

lerin% 20'si her zaman, o/o 40'ı arasıra, % 40'ı hiçbir zaman 

cevabını vermiştir. Cevapların dağılımında bu tür davranışla

rın yöneticilerin kişiliğine göre değiştiğini çıkarabiliriz. 

d. Yöneticilerin işin miktarına verdikleri önem 

Tablo 57 

Seçenekler Cevap Sayısı o/o 

Her zaman ı % lO 

Sık sık - -

Arasıra 2 % 20 

Hiçbir zaman 4 % 40 

TOPLAM 7 100 

247 



Soruya 7 kişi cevap vermiştir. I3u soruda işgörenlerin 

daha olumlu gözlem yaptıklarını söylemek mümkün. yöneticiler 

aynı soruya her zaman cevabını vermiştir. Cevaplar iki grup 

arasında uyuşmazlığa yol açıyor. Sanıyoruz yöneticilerin so-

ruyu yanlış anlamalarından kaynaklanıyor. 

28- a. Yöneticilerin astıarına örnek olmadaki tutumu 

Tablo 58 

Seç~nekler Cevap Sayısı % . - .. -· 

Her zaman 7 % 70 

Sık sık 3 % 30 

Arasıra - -

Hi.çbir zaman ·- -
TOPLAM lO 100 

Soruya işgörenler % 70 her zaman, % 30 sık sık cevap-

larını vererek üstlerin bu konudaki davranışlarını olumlu 

karşıladıklarını belirlemişlerdir. 

b. Yöneticilerin işin kalitesine verdikleri önem 

Tablo 59 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Her zaman 4 % 40 

Sık sık 2 % 20 

Arasıra 2 % 20 

Hiçbir zaman ı % lO 

TOPLA.T-'1 9 100 
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o/o 44 her zaman, o/o 22 sık sık ve yine % 22 arasıra ce-

va bı veri.lmiştir. Bir kişi soruya cevap vermemiştir. Cevap

lar gözönüne alındı~ında yöneticilerin işin kalitesi.konu~ 

sunda hassas oldukları söylenebilir. 

c. Yöneticilerin dedikoduları önlemedeki tutumu 

Tablo 60 

Seçenekler Cevap Sayısı % . . .-... .· . .. , 

Her zaman 6 % 60 

Sık sık ı % lO 

Arasıra 2 % 20 

Hiçbir zaman ı % lO 

TOPLA1'1 lO 100 

Soruya % 60 her zaman, % 20 arasıra ve % lO sık sık 

cevabı alınmıştır. Yöneticilerin dedikoduları önlemede çaba 

gösterdikleri söylenebilir. 

29- a. Örgütlin görevlerini. yerine getirip getirmedi~i 

Tablo 61 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Tamamen yerine getiriyor 3 % 30 

Oldukça başarılı bir biç im--
de yerine getiriyor 6 % 60 

Getiriyor ı % lO 

TOPLAM lO 100 

Çalıçtıkları örgütlin görevlerini yerine getirme soru

suna % 60 getiriyor, % lO oldukça başarılı biçimde yerine 
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getiriyor ve % 30 tamamen yerine getiriyor cevabı verilmiştir. 

b. Örgtitte işytikü ile yetenekler arasındaki oran 

Tablo 62 

Seçenekler Cevap Sayısı 

İşytikti genellikle görevlilerin 
yükünü aşmıştır 

İşyükti genellikle görevlilerle 
orantılıdır 

İşytikti genellikle yetenekıerin al
tında kalmıştır 

TOPL.AJ\1 

2 

8 

10 

% 20 

% 80 

100 

İşgörenler işytikti ile görevlerinin orantılı oldugu 

şıkkına% 80 cevap vermişlerdir. İşgörenlerin görevlerinden 

memnun olduğu anlaşılıyor. 

c. örgütte eldeki kaynaklardan yararlanma oranı 

Tablo 63 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Çok verimli 3 % 

~~ Ne fazla ne az 7 % 
1 

Oldukça verimsiz 1 
i 
\ 

TOPLA11 10 1ool 
1 
1 

İ şler in verimlili.ği sorusuna % 70 ne fazla ne az, o/o 30 

çok verimli şeklinde cevap verilmiştir. İşgörenlerin işyükü 

ile yeteneklerinin orantılı olduğuna inanmaları ile birlikte 

daha verimli çalışabilecekleri kanısında oldukları anlaşılıyor. 

250 



30- Örgütte işgören bölümünün görevini yerine geti

rip getirmediği 

Tablo 64 

Seçenekler Cevap Sayısı % 

Evet 3 % 30 

Hayır 6 % 60 

TOPLAM 9 100 

Yöneticilerin aksine yönetilenler% 66,6'sı hayır ce

vabı vererek, işgören bölümünün görevini yerine getirmedi-· 

ğini belirtmişlerdir. 
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17. ANKET SONUÇLARININ ANALİZ VE TIEGERLEiviESİ 

Anket sonuçlarının degeriernesine geçmeden önce anket 

uygulanan i.şgörenlerin bir bölümünün bu tür anketıerin bele

diye içerisinde yönetim tarafından da yapılması gerektiğini 

belirttiklerini söylemekte yarar görüyoruz. Bu tür anketıe

rin kendi kişisel ve özellikle işle ilgili sorunlarının ve 

isteklerinin yönetime iletilmesini saglayacağını, böylece 

üst yönetimle daha iyi ilişki kurabileceğini söylemişlerdir. 

Anket sonuçlarımızın değerlernesi ise aşağıdaki gibidir: 

İşlerinden memnunluk derecesine yöneticiler de, işgö

renler de aynı cevapları vermişlerdir. İşierini değiştirme 

isteğinde de hemen hemen aynı sonuç alınmış, çoğunluk işle

rini ve örgütlerini değiştirmek istemediklerini belirtmiş

lerdir. Bununla beraber görüşmelerde ve diğer sorularda bir 

olumsuzluk göze çarpmaktadır. Bi.r üst düzey yöneticisi işin

den ve örgütünden memnun olmayışının nedenini belediyenin 

siyasi olmasından ileri geldiğini belirtmiştir. Müdürlük dü

zeyindeki bir yönetici de aynı konuya değinmiş, belediyenin 

di.ğer resmi kuruluşlardan çok daııa güç bir kamu kuruluşu ol-
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duğunu ve bunun nedeninin de belediyenin politik bir kuru-

luş olmasından kaynaklandığını söylemiştir. Politik koşul

ların belediyede önemli bir faktör olması nedeniyle halkın 

da sürekli gözetimi altında tutulduğunu, bu nedenle meydana 

gelen çeşitli olayların örgütti yıprattığını da sözlerine 

eklemiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenler dolayısiyle yöneticiler 

ve diğer işgörenler :tşlerinden tam bir başarı duygusu sağ-

layamactıklarını belirtmiştir. Çe şi tl i. yöneticiler bu yiıinde

ki çalışmalarını özel zevkleri ile ilgili çalışmalarla pe

kiştirmeye çalışıyorlar. İnşaat mühendisi olan yönetici 

işi kendisin~ tam olarak başarı duygusu vermediği için, eski 

evlerin onarılınası ve restore edilmesi ile ilgili bir pro-

jeye katılmış, çalışmalarını büyük ölçüde bu yöne kaydırmış-

tır. Diğer bir yönetici de yörenin genç kızlarının ev ekono-

misine katkıda bulunmasını ve yörenin elsanatlarının korun-

masını sağlamak amacıyla biçki-dikiş, nakış, sarma kursları

nın düzenlendiğini belirtmiştir. Sipariş atelyelerinde çalı-

şan kızlar aynı zamanda gelir de elde ediyorlar. Bu çalış

maların daha da geliştirildiği takdirde yöre insanına ve ev 

ekonomisine faydalı olacaklarına inandıklarını belirtmişler

dir. 

Çalıştıkları yerin aydınlatma, ısıtma ve havalandırma 

koşullarına ilişkin soruya yönetic:i.ler daha olumlu cevap w:er

mi~, .diğe~ işgörenler daha iyi koşullar istediklerini belirt-

miştir. 

İşlerin yerine getirilmesine ilişkin soruya da yöneti-

ciler daha olumsuz cevap vermiş, i~;görenler bu konuda daha 
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olumlu cevap vermişlerdir. Bunun nedeninin işlerin yerine 

getirilmesinde karar alma yetkisi olan ve daha etkin olan 

yöneticilerin daha fazla beklentisinin olmasıdır. İşgören

ler ise genelde kendilerine verilen işleri yapmaktadır. Yö

netimce verilen işle ilgili araç ve gereç de btiytik ölçüde 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Belediyede iletişime ilişkin sorularda da sonuç şöyle 

olmuştur. Belediyede iletişim böltimlinde de değinildiği gibi 

iletişim en çok resmi yazılar ile gerçekleşmektedir. Hem yö

netici, hem de işgörenlerin resmi yazıları birinci sırada 

işaretlernesi bu kanımızı doğruluyor. Bununla birlikte resmi 

yazılar kadar belediyedeki söylenti şeklindeki iletişim de 

0nem taşımaktadır. İlgimizi çeken olay söylenti şeklindeki 

iletişimden yararlandıklarını belirtenierin çoğunluğunun 

yöneticilerden oluşmasıdır. Bunun nedenini şu şekilde açık

layabiliriz. Yöneticiler kendi aralarında ve müdtirler ile 

en çok ytizytize ve telefon görüşmeleri ile haberleşiyorlar. 

Resmi yazılar ile iletişim daha çok yöneticiler ile yöneti

ci grubu dışında kalan işgörenlerle gerçekleşiyor. Bu neden

le yöneticiler ikinci sırada başkalarının ağzından ve kendim 

soruşturarak şıklarını işaretlemişlerdir. 

Örgütteki i.letişim düzenini yine bu nedenle yönetici

ler olumlu bulmakta, işgörenler ise yetersiz görmektedir. 

Yönetici ve işgörenler işle ilgili emirlerde doğrudan doğ

ruya ilgili kişilere emir iletildiğini kabul etmişlerdir. 

Ayrıca iş ile ilgili sorunlarda çalışanların amirierin e doğ

rudan doğruya başvurdukları hem yöneticiler hem de işgören

ler tarafından o/o 100 şeklinde cevaplanmıştır. 
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Yöneticilerin astıarına davranışları ile ilgili soru-

lara da hem yönetici hem de işgörenler olumlu denebilecek 

şekilde cevaplar vermişlerdir. Başkan yardımcısı işlerin 

yerine getirilmesinde tartışma olmamasının imkansız olduğunu, 

görüşme ve tartışmalarla en iyi sonuca ulaşılmaya çalışıldı

ğını belirtmiştir. Bu nedenle gerekli durumlarda yöneticiler 

astlarıyla toplantılar yapıp, onların fikir ve önerilerini 

almaktadır. Bu toplantı ve görüşmelerde yöneticiler as~ları-

na gerektiğinde dostça şaka,lar yapmakta, onların morali.ni 

yükseltme yoluna gidilmekte, bazen de tartışma yapılmayacak 

şekilde konuşmaktadır. Yöneticiler astıarının fikir ve öneri

lerini almakla birlikte astıarına danışmadan iş yapmaktadır. 

özellikle karar almada astıara yetki verilmemekte. Başka bir 

deyişle yetki devri gerçekleşmemektedir. 

Yapılan işin miktarı da kalitesi de yönetici ve işgö-

renler için önem taşıyor. Belediye için her ikisinin de önem 

taşıması gereklidir. Halka hizmet götüren bir kuruluş olarak 

halk bel ed i.yeden hem mümkün olduğunca çok hizmet, hem de bu 

hizmetlerin en iyi şekilde ve kalitede yerine getirilmesini. 

is ter. 

Belediyelerin yapması gereken hizmetleri. yerine geti

rip getirmediği sorusuna daha çok ortada bir cevap verilmiş

tir. Yöneticiler hizmetleri daha iyi yerine getirmek içi.n 

daha çok kaynağa ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. Buna 

karşın eldeki kaynaklardan verimli şekilde yararlanılmadığı-

nı da belirtmişlerdir. Bu durum da görevlerin yerine geti-

rilmesinde daha çok kaynak sağlamak değil, eldeki kaynakla

rı en iyi şekilde kullanmak daha büyük önem taşımaktadır. 
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Ayrıca işgöcünün kullanılmasında görev ile yeteneKierin o

rantılı olduğu çoğunlukla işaretlenmekle birlikte, şimdiki 

durumda işgörenlere yaptıkları işlerin iki katı görev ve

rilse yapabilecekleri belirtilmiştir. 

Yöneti6iler belediyedeki işgören bölümünün büyük ölçü

de yeterli olduğunu, çalışanlar ise böltimün görevini yerine 

getiremediğini belirtmiştir. Görüşme yapılan işgörenlerden 

bir kaçı cezalandırma uygulamalarında bilinçs i.zce uygulama 

yapıldığını, kişileri tanımadan başkalarının verdiği ifadeye 

göre yer değiştirme, atama ve buna benzer şeylerle memurla

rın gururlarıyla oynandığını söylemişlerdir. Ayrıca işe geç 

gelinditinde okul öğrencisi gibi ceza verildiğini ve bunun 

ağırlarına gittiğini de belirtmişlerdir. Bu tür u~gulamala

rın daha bilinçli ve gururu i:nci tıneden uygulanmasını istiyor

lar. 

Anket sırasında anket cevapları dışında elde edilen 

bilgileri de şu şekilde özetleyebiliriz: 

Bölümlerin çoğu eleman yetersizliğinden yakınıyorlar. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi işgörenlerin işyükleri

nin yetersiz olduğu da belirtilmişti. Bu durumda işgörenle

rin örgüt içinde dağılımının yanlış olduğu söylenebilir. 

Zabıta müdürlüğü gerekli denetimin yapılabilmesi için 

eleman sayısının Kütahya nüfusuna göre az olduğunu belirt

miştir. Vergi. tahakkuk müdürlüğü de görevlerin yeri.ne geti

rilmesi için egitimli ve daha fazla elemana ihtiyaçları ol

duğunu söylemiştir. Eleman olmadığı ve olanların da yeterli 

eğitim görmemi..ş olması nedeniyle yeterli deneti.m yapılamamak

tadır. 
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Eleman yetersizliği sorunu sağlık işleri müdürlüğü i

çin de geçerli. İşgörenler müdürlerinin olmadığını, bu ne

denle görevlerini yerine getiremediklerini belirttiler. Mü

dür doktordur. Saelık işlerinde müdür yani bir doktordan baş

ka dört memur var. Memurlar bir daktorun yeterli olmadığını 

en az üç doktor olması gerektiğini işaret etmişlerdir. Su 

temizliğinin, yiyecek maddelerinin sağlık koşullarına uygun

luğunun, cenazelerin denetlenmesinin, sağlanabilmesi için 

daha fazla elemana ihtiyaçları olduklarını, aynı zamanda çev

re sağlık denetimleri için de bir elemanın yetersiz olduğunu 

söylemişlerdir. 

İmar işleri müdürü de bu konuda kalifiye elemanların 

ücret yetersizliği nedeniyle diğer kuruluşlara gittiklerini 

bu nedenle kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini söylemiş

tir. İktisat işleri müdürü işgören, yetersizliğinin tartı e

lemanlarının kontrolünde ortaya çıktığını, tartı araçlarının 

belirlenen standartıara uygunluğunun deneti.minin sağlanması 

için daha fazla elemana ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. 

Belediyede müdürlerle yapılan görüşmelerde özerklik 

hakkındaki fikirlerini sorduk. Soruyu sorduğumuz müdUrlerin 

hepsi hemen hemen aynı şeyi söylemiştir: "Belediye şu anda 

özerk değildir. Belediyedeki her karar merkezin onayına su

nuluyor. En ufak bir atama olayında bile İçişleri Bakanlı

ğına başvuruluyor. Oysa belediyede çalışan işgörenin üc

retini belediye ödüyor, o zaman işe alacağı, atamasını yapa

cağı işgören ile ilgili kararları belediye kendisi versin. 

Herhangi bir belediyenin bu gibi işleri bu konuda bilgisi 

olmayan merkezdeki bir memurun insi.yatifine bırakılınamalıdır. 11 
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Belediyenin merkeze bu denli bağımlı olmasının en bü

yük nedeninin devlet bütçesine bağlı olmasından kaynaklan

dığı,belirtiliyor. Belediyenin hizmetlerini yerine getire

bilmesi için bu bütçeye bağımlılığı fazla. Belediyeler hükü

metin tesbit ettiği azami ve asgari oranlar arasında çeşitli 

vergiler ile gelir elde eder. Ancak bu gelir yeterli değil

dir ve devlet bütçesinden belediyeler için belirli oranlar

da maddi kaynaklar ayrılır. Yeterli olmamakla birlikte bu 

kaynağa büyük ihtiyaç vardır. Devlet de kaynak dağıttığı bu 

belediyeleri sıkı bir denetim altında tutmakta, belediyele

rin işleri güçleşmektedir. 

Buna karşılık yöneticiler merkeziyetçiliğin. tamamen 

ortadan kalkıp belediyenin bütünüyle özerk olmasını is~emi

yorlar. Çünkü bu durumda daha fazla ölçülerde görevi suisti_ 

mallerin olacağını kabul ediyorlar. "Bu nedenle belediye dev_ 

lete bağlı olmalıdır, ancak en ufak karar için merkeze baş

vurmamalıdır. Belediyede oluşturulan karar organları meclis 

ve encümen var.Fakat bunlar görevlenini yerine getiremiyor

lar. Belediye ile ilgili kararları merkez değil meclis ve 

encümen vermelidir. Alınan kararların onaylanması gerekiyor

sa bu da merkez tarafından değil, devletin temsilcisi olan 

vali tarafından yapılmalıdır." 

Özetlersek belediyeciler belediyenin tam olarak özerk 

olmasını istemiyorlar, sadece bürokrasinin azaltılması ge

rektitini belirtiyorlar. 

Belediye birlikleri konusunda da"iki değiç>ik fikir or

taya çıkmıştır. Bir müdür birliklerin gerekli olduğunu, be

lediyeler arasındaki koordinenin bu yolla sağlandığını be-
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lirtilen diğer bir yönetici birliklerin gerekli olmadığını 

söylemiştir. Buna neden olarak, her belediye başkanının ken

di belediyesine menfaat satlamaya çalışmasını eöstermiştir. 

Bu ki.şi şöyle diyor: "Birliğin bi.r faydası olduğu söylenebi

lirse o da her belediyenin sorunlarını belirleyip ortak çö

züm aranmasıdır. Halbuki belediyeler tek tek de sorunlarını 

belirleyip, bunlara kendi imkanları çerçevesinde çöztim bul

maya çalışıyor." 

Yöneticiler aynı zamanda Belediye Kanununun şu anki 

koşullarda çok yetersiz olduğunu da söylüyorlar. Her iktidar 

değiştiğinde hükümetin belediyelerden yapılması gerekli yeni

lik ve değişikliklerle ilgili öneriler istediğini ancak bu 

konuda şimdiye kadar hiç bir çalışma yapılmadığını da sözle

rine ekliyorlar. 

Yöneticiler aynı zamanda karar organı olan enetimenin 

oluşturmasının değiştirilmesi gerektiğini istiyorlar. Bu is

teğin nedenine şu örnek verilebilir. Eskiden belediyede imar 

işleri müdtirlüğü yoktu. Sonra da bu böltim de beledi.yeye ek

lenmiştir. Ancak bu konularda karar alan enetimende bu bölümü 

temsil eden bir kişi yok. imar işleri ile ilgili konularda 

ehliyetsiz kişiler karar veriyor. İmar işleri enetimende tem

sil edilmeli ve yetkili kişilerce karar verilmelidir. 
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VII. SONUC VE Öl\lERİ 
1 

MODEL· 



Belediyeler toplum refah ve huzurunu sağlayan_kuru

luşlar olarak değişen ve gelişen koşullara, gün geçtikçe 

büyüyen yerleşim alanı.ve nüfusa rağmen hala 1930 yılında 

yürürlüğe giren 1580 sayılı kanun ile yönetilmeye devam et

mektedir. Bu kanun anlaşılacağı gibi yeterli olmamaktadır. 

Belediye Kanununun değiştir.ilmesi hakkında çe şi tl i çalış-

malar yapılmakla birlikte henüz istenen sonuç elde edileme-

miştir. Kütahya Belediyesi yöneticiler~nin de belirttiği 
. ı 

gibi her yönetim değiştiğinde belediyeRerden bu konuda öne
ı 

riler istenmekte ancak bu öneriler değ~rlendirilip, sonuca 

bağlanamamaktadır. :Değişen koşullarda 1

11 Büyük şehir Be le di-
ı 

yelerinin Yönetimi Hakkında. Kanun Hükmr··nde Kararname 11 gibi 

karanameler ile yeniliklere uyulmaya çalışılmaktadır. Bele

diyeler bugün birçok sorunlar ile karşı karşıyadır. Biz bu 

bölümde bu sorunlardan bazılarına ili§kin çözüm önerilerin 

de bulunmaya çalışacağız. 1 -

Yukarıda açıklanan nedenler göz~nünde tutularak bele

diyelerin sorunlarının çözümlenebilmesi için öncelikle Be

lediye Kanunu değiştirilmeli, günün şlrtlarına uygun yeni 
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bir kanun hazırlanmalıdır. Belediyelerin görevleri, görev

lerin belirlenmesinde ölçüt olarak belediye gelirleri mik~ 

tarlar gibi maddeler günün koşullarında son derece uygunsuz 

olmaktadır. Belediyelere tanınan hak ve imtiyazlar beledi

yeciler tarafından yetersiz görülmekte, daha iyi .imkanlar 

istemekteler. Belediye meclisi ve encümeni üyelerinin ye

tersiz olduğu, seçilecek üyelerde belirli niteliklerin aran

ması gerektiği belirtiliyor. Bunlar dışında belediyelerin 

en büyük sorununu belediye gelirlerinin belirlenmesi ve ö

zerklik hakkındaki hükümler oluşturuyor. Yeni getirilen ka

nun ile hükümlerde de değişiklik yapılmalıdır. Bu değişik

likler belediyelerin önerileri doğrultusunda yap~lmalıdır. 

A- BELETiiYE GÖREVLERİNİN YENİTIEN BELİRLEUMESİNE 

İLİŞKİN ÖNERiLER 

Belediyelerin görevlerini belirleyen kanun maddeleri 

günümüzde yetersiz kalmaktadır. Kütahya Belediyesinin bu 

konudaki önerilerini şu şekilde özetleyebiliriz: 

ı. Esenlik ve kamu düzenine ilişkin görev ve yetkiler: 

Belediyelerin esenlik ve kamu düzenine ilişkin görev 

ve yetkileri şunlardır.; Belde halkının sağlık, huzur ve re

fahını~ beldenin düzenini sağlamak amacıyla kanunların ver

diği yetkiye dayanarak düzenleyici, emredici kurallar ile 

yas~klar koymak; Halkın sağlık, huzur v~ refahını, belde dü

zenini bozan şeyleri önlemek, sakıncaları giderilineeye ka

dar faaliyetlerini duırdurmak. K~:r.ı:un.en ruhsata tabi iken 

ruhsatsız ve izinsiz çalışan ve yapılan yerlere izin ver

memek ve bunları önlemek, faaliyetlerini kanuna uygun hale 
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gelinceye kadar durdurmak, menetmek. 

Bu önerinin gerekçesi, bu konularda belediyelere emir 

ver.mek, yasaklar koymak, uygulamak, aykırı tutumlarda ceza

landırma açısından da bir tarife getirilmiştir. Günümüzde 

hızlı kalkınma ve sanayileşme gerçegi dikkate alınırsa, be

lediye sınırları içerisinde açılacak ~işjerlerinin denetimi a

çısından ruhsatsız açılanların, sakıncalı çalışanların ka

nuna uygun hale getirilinceye kadar faaliyetl~rinin durdu

rulması zorunludur. 

2. Fabrika gibi saglıga zararlı işyerlerinin açılması 

ve kontrolüne ilişkin görevler:. 

Her çeşit sanayi kuruluşu, fabrika ve atelyeler gibi 

saglıga zararlı işyerlerinin açılışına izin vermek, enerji 

ve aydınlatma tesisatı, makina motor ve damıtma kazanlarının 

gerek açılıştan önce ve gereKse açılıştan sonra periyodik 

olarak muayenelerini yapmak; halkın saglık ve esenligi açısın

dan gürültü ve duman çıkaran tesislerin, işyerlerinin sakın

caları giderilineeye kadar faaliyetlerini durdurmak ve ka

nuna uygun hale getirmek. 

Bu maddenin Belediye Kanununa eklenmesinin istenmesi 

gerekçesi; Sanayi açısından hızla kalkınan ülkemizde, bu 

tür saglıga zararlı olan kuruluşların büyük çogunlugu yan-. 

lış kentleşmenin plansız ve programsız yerleşimyerleri te

sisi gibi olumsuz faktörler nedeniyle halkın saglık ve huzu

runu bozar nitelik göstermektedir. Bu açıdan bu tür işyerle

rinin hem denetiminin ve hem de kontrollerinin yapılabilmesi 

için başlangıçta belediyeden açılış izni almaları dogru bu-
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lunmaktadır. Bu konu 1580 sayılı Kanunun 15. maddesinin 13 

ve 19. fıkralarının Tianıştayca günümüze kadar yorumlamaları 

sonucu oturmuş, yasal düzenleme halini almış bulunmaktadır. 

Bu konuda 13 ve 19. fıkralardan yararlanma yerine konuyu 

açık olarak belirleyen bir maddenin getirilmesi yararlıdır. 

3. Sosyal amaçlı, kültürel ve turistik faaliyetlere 

ilişkin görev ve yetkiler: 

Belediyelerin görevleri arasında turizme ilişkin faa

liyetlerde bulunmak, bu amaçla; turizmin gelişmesi açısın-. 

dan turistik otel, motel, gazino gibi tesisler yapmak, yap

tırmak, işletmek, işlettirrnek gibi görevler .. de yer alır. 

1580 sayılı kanun ile belediyelere beldenin sosyal ve eko

nomik, kalkınma gelişmesine yönelik çok sayıda görev veril

diği gibi Kanunun 19. maddesi ile de belde sakinlerinin or

tak medeni ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü girişimde 

bulunmakla da yetkili kılınmışlardır. 

Belediyelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta 

daha girişimci vg yatırımcı olması amacıyla dinlenme ve eğ

lenmeye yönelik otel, motel, gazino gibi tesisler yapmak, 

yaptırmak, işletmek ya da işlettirrnek konularında görev ve 

yetki tanınması belediye gelirleri ve ülke turizmi için ya

rarlı olacağından böyle bir maddenin kanuna eklenmesi ya

rarlı görülmektedir. 

Turistik faali.yetler yanında belediyeler yöre halkı

nın sosyal yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü

dür. Çünkü belediyelerin kuruluş amacı bu tür hizmetleri ye

rine getirmektir. Fransız belediyeleri gençler için spor 
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alanları açmak; Okulların tatil zamanlarında gençler için 

çeşitli geziler ve yarışmalar düzenlemek; Küçük çocuklar 

için kreşler açmak; yaşlılar evi kurup, gerektiğinde yaş

lıların evlerine kadar yemek götürmek, onlar için gezi.ler 

düzenlemek; O belde halkına ücretsiz hukuk hizmetleri sun-

mak gibi hizmetleri yerine getirmektedir. 

Türkiye'de de belediyelerin belde halkına bu tür hiz-

metler götürmesini umuyoruz. Belediye gençler, yaşlılar, 

çocuklar için çalışmalarını yoğunla.ştırmalı, onlara sorun-

larında hukuk danışmanlığı hizmetleri götürmek gibi görev-

leri yüklenmelidir. 

B- BELEDİYE GÖREVLERİNİN BELİRLENMESİNDE GEÇERLİ OLAN 

GELİR MİKTARLARI 

ı. Görevlerin belirlenmesinde limit alınan gelir mik-

tarları: 

Daha önce belirtildiği gibi kanunun 15. maddesinde be

lediye görevleri sayılmıştır. 16. maddede de bu görevleri 

hangi belediyelerin yerine getireceği belirtilmiştir. Bu 

maddeye göre bir kısım. görevler her belediye için zorunlu 

görevler, bir kısmı geliri 50.000.~. lirada:r::ı fazla olanlar 

için zorunlu, bjr kısmı 200.000.- liradan fazla geliri o-

lanlar için ve bazı görevler de 500.000.- liradan fazla 

geliri olan belediyeler için zorunlu olan görevlerdir. 

Bu rakamların günümüz koşullarında geçerli olması im

kansızdır. Bu nedenle belediyele! gelirlerine göre yeniden 

bölümlendiri.lip görev dağılımı yeni. rakamlara göre düzen-

lenmelidir. Bu rakamlar günün değişen koşullarına göre çe-
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şitli kişiler tarafından, değişik şekilde yorumlanmaktadır. 

Bu tür yorumlamalar eşitsizlik ve çıkar sağlama gibi olum

suz sonuçlar yar~tabilmektedir. 

2. Belediye gelirlerinin yeni durumlara uydurulması; 

Belediye gelirleri 2464 sayılı kanun ile düzenlenmiş

tir. Kanunun kabul tarihi l98l'dir. Daha sonra 1982'de ka

bul edilen "Belediye Gelir.leri Kanununda Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun" ile bazı yenilikler getirilmiştir. An

cak buna rağmen bu kanunlar günümüzde yeterli olmamaktadır. 

Alınan resim ve vergiler, kesilen cezalar bugün için çok 

küçük miktarlarda kalmaktadır. Belediyelerin bu türdeki ge

lirlerinin arttırılması belediyelerin gelirlerini artıracak

tır. Ceza miktarların~n arttırılması hem gelirlerin artması

nı hem, de cezaların daha yaptırıcı olmasını sağlayacaktır. 

C- BELEDİYE ENCÜMENİ VE BELEDİYE MECLiSİNİN OLUŞTU

RULMASI 

Kanunun üçüncü faslının 20 ve 76'ncı maddeleri arasın

da belediye meclisine ait hükümler bulunmaktadır. Ancak za

man zaman bu hükümlerde değişiklikler yapı+mıştır. Madde 

3l'den madde 44'e kadar olan maddeler ile belediye seçimle

rine ilişkin 307 Sayılı Kanunla getirilmiş bulunan .Ek Madde 

l'den Ek Madde 15'e kadar olan maddeler yürürlükten kalkmış 

ve 2927 sayılı "Mahalli İdareler Seçimleri Hakkında Kanun 

Hükümleri" yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun dördüncü faslının 77 ve 87'nci maddeleri ara

sında Belediye encümenlerine ilişkin hükümler bulunmaktadır. 
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Sözü geçen maddelerde meclis encümeni oluşturulması, 

üye sayısı, seçilme şekilleri, karar vermelerine ilişkin 

birçok madde bulunmaktadır. Ancak bu maddelerde Myelerin 

nitelikleri ve tahsillerine ilişkin bir hüküm bulunmamakta

dır. Bu üyeler yörenin hatırı sayılır .. kişileri arasından 

eğitim ve mesleki bilgilerine bakılmaksızın seçilmektedir. 

Oysa meclis ve encümen belediyenin en üst karar organları

dır. Eelediyelerin yerine getirdikleri görevlerin önemi gö

zönünde tutularak, bu görevlerde yeterli karar verebilecek 

nitelikteki kişilerin seçilmesine özen gösterilmelidir. 

örnek verecek olursak; belediyede imar işleri, imar 

işleri müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Bu müdürlükle 

ilgili kararlarda müdürlüğün öneri ve fikirleri alınmakla 

birlikte karar yetkisine sahip olamamaktadır. Eelediyede 

bir komisyon oluşturularak, alınan kararlarda yetkili ve 

bilgili kişilerin önerileri alınma yoluna gidilebili.r. Alı

nan kararlar böylece daha isabetli ve yöreye yararlı karar

lar olacaktır. 

D- EELEDİYELERİN ÖZERKLİGİ 

Belediyeler özerk kuruluşlar olarak kabul edilmekle 

birlikte merkezi yönetimin sıkı denetimi altındadır. Bu da 

belediyelerde alınan kararların zamanında uygulanmasını ge

ciktirmekte, gereksiz bürokratik engeller ortaya çıkarmak

tadır. Alınan kararlar İç İşleri Bakanlığı, Bakanlıklar, 

Meclis, Personel Dairesi gibi makamlardan geçerek uzun bir 

yol takip etmektedir. Dolayısıyla büyük zaman kaybına neden 

olmaktadır. Belediyenin kendi içindeki memur atama ve terfi

lerinin bile Devlet Personel Dairesi ve İçişleri Bakanlığı 
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tarafından onaylanması hoşnutsuzluk yaratmaktadır. 

Kütahya Belediyesinde yaptığımız uygulamada bu türde 

birçok şikayet konusu belirtilmiştir. Ancak konuşma yaptı

ğımız üst yöneticilere belediyenin tam olarak özerk olması

nın gerekip gerekmediğini sorduğumuzda 11 hayır 11 cevabını al

dık. Sıkı denetime rağmen belediyelerimizde istenmeyen olay

larla karşılaşıldığı gözönünde tutulursa 11 hayır 11 cevabının 

nedeni anlaşılacaktır. Belediye tamamen özerk olduğunda gö

revi suistimal olaylarının daha da artacağı yönetim tarafın

dan da kabul edilmektedir. 

Bu durumda tüm zorluklara rağmen belediyelerin kanunen 

özerk hale getirilmesini öneremiyoruz. Ancak meclis ve encü

menin aldığı kararların uzun bi.r yol takip ederek onaylanma

sı yerine, devletin temsilcisi olarak görev yapan valinin 

onayının alınmasını önerebiliriz. Böylece kararlar daha ça

buk uygulamaya geçilebilecektir. Belediyelerin yerine getir

diği hizmetleri finanse eden devletin belediye gelir ve gi

derlerini, bütçe ve kararlarını onaylaması zorunludur. An

cak denetime sınır getirilmesi de zorunludur. Bütçe onayı 

gibi önemli olaylarda devlet denetiminin süreklili.ğinin de

vam etmesi gerekir. Bunun dışında kararların valilik tara

fından onaylanması.yeterli görülmelidir. 

Belediye kanunumuz hazırlanırken örnek alınan Fransa.t 

da belediyeler merkezi yönetimden ayrılmıştır. Vatandaşla

rın yaşamında yasadan çok, belediyenin kuralları geçerlidir. 

Karar alma yetkisine sahiptir ve merkezi yönetimin deneti

minde değildir. Türkiye'de belediyelerin bu aşamaya gelebil

mesi için öncelikle belediye kavramının gelişmesi ve halk 
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tarafından'benimsenmesi, belediyenin kendi kuruluşu olduğu

nu kabul etmesi gerekir. Ayrıca devlet de belediyeleri sü

rekli gözetlernesi gereken kuruluşlar olarak görmemeli, de

netleyici görevden çok belediyeyi destekleyici bir rolde 

olması gereklidir. 

E- BELEDİYE BİRLİKLERİ 

Belediye birlikleri komşu belediyelerin işbirliğini 

sağlama amacıyla oluşturulmuş bir kuruluştur. Belediye bir

likleri bölümünde değinildiği gibi komşu belediyeler ortak 

sorunlarını çözümlernek için birlikleri oluştururlar. Birlik 

üyeleri birliğe üye belediye elemanlarından oluşmaktadır. 

Bizim de belirttiğimiz gibi birlik üyelerinin çıkar çatış

masına girdiği, her belediyenin kendi menfaatini gözettiği 

belediye çalışanları tarafından da kabul edilmektedir. 

Her belediye kendi sorunlarını imkanları dahilinde 

çözümlerneye çalışmaktadır. Yol yapımı, su getirilmesi, or-

tak sulama alanlarının yaptırılması gibi çalışmalarda bele

diyel~r birlik olsa da olmasa da yardımlaşmaktadırlar. Bu 

durumda birliklerin yararlı olup olmadığı tartışmalıdır. 

Biz birliklerin zorunlu kuruluşlar olmadiğına inanıyoruz. Bir

likler belediyelere örgüt ve yönetim açısından gereksiz ça

lışmalar ve yük getirmektedir. 

F- YETKİ GÖÇERME 

Daha önce belirttiğimiz gibi meclis ve encümen karar 

organı olarak bu konularda yetersiz kişilerden oluşmaktadır. 

Müdürlükler ise bu konuda eğitim görmüş kişilerden seçilmek-

tedir. Müdürlüklerin ve diğer yetkili kişilerin öneri ve 
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fikirleri alınmakla birlikte bu alınan kararlarda fazla et

kili olamıyorlar. })aha iyi ve olumlu kararların alınabilme

si için müdtir ve di~er y~tkililerin karar alması di~er bir 

deyişle yetki göçerimi sa~lanmalıdır. Gerekti~inde list yö

netimin denetimi devam etmelidir. Mlidürlerin yetkili kılın~ 

maması, yapılacak bir işte başkan ve başkanın da meclis ve 

encümene danışması gereksiz zaman kaybına neden olmaktadır. 

Hemen önlem alınması gereken durumlarda zamanında önlem a

lınamamaktadır. 

İşlerin daha akıcı ve zamanında, konularında bilgili 

kişiler tarafından yerine getirilmesi için yetki göçermenin 

belediyede zorunlu oldu~u kanısındayız. 

Belediye içindeki yetki göçerimi özerkli~e ba~lı ola

rak devletin belediyelere yetki göçerimi de söz konusudur. 

Fransa'yı yine örnek verecek olursak, Fransa'da merkezi yö

netim, belediyelerin aldı~ı kararları denetlememekte, alı

nan kararlar hemen uygulamaya gecilebilmektedir. Vali ve 

kaymakam ancak çok zorunlu oldu~unda İdare Mahkemesi kararı 

ile kararları askıya aldırabilmektedir. Daha önce belirtti

~imiz gibi ancak belediyelerin güçlenmesi ile devletin be

lediyelere yetki devri ve buna ba~lı olarak belediyelerin 

özerkli~i sa~lanabilir. 

G- BİÇİ:rviSEL OLHAYAN ÖRGÜT YAPISI 

"Belediyelerin biçimsel oltnayan örgüt yapısı" bölü

münde belediyelerin nasıl bir karmaşıklık içinde bulundu~u

nu belirttik. Kanımızca ve uygulama sırasında yöneticilerin 

de belirtti~i gibi belediyelerdeki bu karmaşıklığın tek ne-
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deni belediyenin siyasi bir örgüt olmasından kaynaklanıyor. 

Belediye başkanları ülkemizde bulunan siyasi partilerin a

dayları arasından seçilir. Başkanların değişik parti üyele

ri olmaları çeşitli çatışmalara neden olmaktadır. Hükümet 

kendi üyelerini korumakta, gelir dağılımında adeletsizlik

ler olmaktadır. Belediyenin kendi içinde de siyaset ayrıca

lıklara neden olmaktadır. Yöneticilerin hemen hepsi sözlü 

olarak belediye siyasi bir örgüt olduğu için işyerlerinden 

memnun olmadıklarını belirtmiştir. 

Bu durumda belediyelerin daha iyi hizmet görebilmeleri 

için siyasetten uzak prgütler olmaları zorunludur. Belediye 

başkanları seçim sonrası başkan olarak belediyeye geldikle-

, rinde artık parti adına karar vermek yerine halk adına ça

lışan, onlar adına belediyeyi yöneten bir kişi olduğunu u

nutmamalıdır. Belediyelerin gelir dağılımının adaletli bir 

şekilde yerine getirilmesi için yeni kanun hükümleri geti

rilmelidir. Böylece bazı beleÇliyelerin kayırılması, bazıla

rının kendi deyimleri ile "üvey evlat" işlemi görmeleri ön

lenebilecektir. Meclis üyelerinin karar organı olarak belli 

siyasal görüşler çerçevesinde hareket etmeleri önlenmelidir. 

Ancak kişilerin görüşlerini kanunla ve yasayla değiş

tirmek mümkün değildir. Bu halde belediyelerden siyaset na

sıl kaldırılacaktır? Bunun için zamana ihtiyaç vardır. Ki

şilerin beyinleri zorla etkilenemiyeceğine göre eğitim ve 

kültürün gelişmesi ile sonuca ulaşmak gerekecektir. 
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H- BELETIİYEDE BİÇİMSEL ÖRGÜT YAPISI 

ı. Belediye b aşkanı yardımcıları ile ilgili olarak 

Belediyelere baktığımızda genellikle üç başkan yar

dımcısının bulunduğu görülür. Bunlar Teknik İşler, İdari 

İ şler ve Mali işlerdir. Kütahya Beledi.yesinde ise r.reknik 

işler ve İdari İşler olmak üzere iki başkan yardımcısı bu

lunmaktadır. İdari İşler Hüdürüne yedi müdürlük, Teknik İş

ler Müdürüne onbir müdürlük bağlıdır. Görülüyor ki başkan 

yardımcılarının özellikle teknik işler müdürünün işyükü, 

sorumluluğu çok fazladır. Yardımcıların bu kadar müdürlüğün 

işlerini takip etmesi, denetlernesi neredeyse imkansızdır. 

Konuşma sırasında kendileri de işlerin yoğunluğu nedeniyle 

yeterli denetimin sağlanamadığını belirtmişler. 

Biz bu konu ile ilgili olarak Kütahya Belediyesinin 

de hiç olmazsa işleri teknik, mali ve idari Şeklinde üçe a

yırmasını öneriyoruz. Böylece yardımcıların işyükü ve dene-· 

tim alanı azalacak, daha iyi sonuçlar sağlanabilecektir. 

2. Örgüt şeması 

Kütahya Belediyesi örgüt şemasına baktığımızda bele

diye meclisi ve encümenin, onun altında belediye başk~nının 

yer aldlğı görülür. Daha sonra belediye başkanına bağlı iki 

yardımcı ve onların altında da müdürler sıralanmıştır. Su

otobüs işletmeleri de doğrudan başkana bağlı olarak görül

mektedir. 

Belediyeden aldığımız bilgiye göre ise Fenişleri, Park

bahçe, Mezarlık, Temizlik, İtfaiye, Otel-Harlek İşletmeleri, 
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Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlükleri Başkan Yardımcısı 

Ahmet BAYSAN'a bağlıdır. İmar işleri, Belediye Avukatlığı, 

Sağlık işleri, Veteriner Müdürlüğü, Su işleri, Otobüs İş

letmeleri, Huhasebe, Zabıta, İktisat İşleri, Tanzim Satış

lar ve Makina İkmal Müdürlükleri de diğer başkan yardımcısı 

Nasuh ATICI'ya bağlı bulunmaktadır. Belediye başka~ına bağ

lı müdürlükler ise; yazı işleri müdürlüğü,. özel kalem mü

dürlüğü,·. hesap işleri müdürlüğü ve personel müdürlüğü i.le 

evlendirme memurluğudur. 

Görüldüğü gibi Kütahya Belediyesinden aldığımız örgüt 

şeması ile sözlü olarak aldığımız bilgiler birbirine uyma-

maktadır. 

Görevlerin yetki ve sorumlulukların daha iyi belirti

lebilmesi için müdürlükler rastgele sıralanmamalı, bağlı 

oldukları başkan yardımcıları altında toplanmalıdır. Ayrıca 

Su-Otobüs İşletmeleri Başkana değil, Teknik İşlere bağlı o-

larak görülmekte, Başkana bağlı müdürlük diğer müdürlükler 

arasında görülmektedir. Bu durumda Kütahya Belediyesinde 

örgüt şemasına önem verilmediği, şemanın rastgele hazırlan

dığı söylenebilir. 

önerimiz yöneticilerin yeni bir örgüt şeması hazır*~ 

layarak kimin kime bağlı olduğunun örgütün neresinde yer al

dıklarının gösterilmesi gerekir. Bizim önereceğimiz örgüt 

şeması şu şekilde olabilir: 
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Şekil --6 Öneri Örgüt Şeması 

I- SANATSAL OLAYLAR 

Belediye yörenin kültürel, sosyal ihtiyaçlarını kar-

şılamakla yükümlüdür. Ancak görüyoruz ki belediyelerimiz 

kültürel çalışmalara faaliyetlerinin en sonunda yer vermek

teler. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerimiz dı-

şında sinema, tiyatro, müzik şöleni, çeşitli konularda ser-

giler vs. çalışmalar yok denecek kadar azdır. Belediye ka-

nununda belediyelerin görevleri arasında bu tür çalışmalar 

da sayılmakla birlikte, uygulamada bu tür faaliyetlerin ye

rine getirilmediği görülüyor. 



İnsanların ihtiyaçları sadece yol, su, yiyecek gibi 

maddi şeyler değildir. Bu tür kültürel faaliyetlere olan 

ihtiyaçlarının da dayurulması gerekir. Belde halkının kül

türel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bele

diyelerin sanatsal olaylara daha fazla ağırlık vermesi ge-

rekir. 

İ- HALK - BELEDİYE İŞBİRLİGİ 

Belediyeler halk için oluştutulmuş kuruluşlardır. Ge

lişmiş ülkelerde belediye ba§kanı halk için çalışır ve hal

ka hizmet ettiği sürece başkanlığını sürdürebilir. Belde 

halkının arasına girer, onların dertlerini dinler, sorunla

rını çözmeye çalışır. Halk belediye başkanını beğenmediği 

anda onu görevinden alabilir. Kanununu örnek aldığımız Fran

sa'yı yine örnek olarak alacak olursak; Belediye başkanı ve 

yardımcılarının belli kabul günleri. vardır. Halk bu günler

de belediyeye giderek toplantılara katılır, sorunlar belir

lenip çözümlenıneye çalışılır. Diğer günlerde meclisin top

lantılarını izleyebilirler. 

Türkiye'de ise belediyeler, bazı işleri~izi. yapabil

mek için zorunlu olarak gitmek zorunda olduğumuz, bize pek

çok işte güçlük çıkaran, anlaşılması güç kuruluşlardır. Be

lediye başkanı erişilmez bir kişi gibi görülmektedir. Fran

sa'da olduğu gibi başkan beğeni.lmediğinde görevden alınamaz, 

çünkü arkasında belirli güçler vardır. 

Türkiye'deki belediyeler hakkındaki bu imaj Bilinmeli

dir. Belediye halka yakın olmalı, halkı yöneten değil, halk

la birlikte karar veren bir örgüt olmalıdır. Belediye ve 
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başkan halkın arasına girmeli, onların isteklerini, sorun

larını dinlemeli, öğrenip, çözüm getirmeye çalışmalıdır. 

Gerektiğinde halkın Belediye Başkanını değiştirmesini sağ

layacak bir mekanizma getirilmelidir. Halkın belediyeyi de

netlemesi sağlanmalıdır. Böylece belediye başkanı kendini 

soyutlayamıyacak, onlara daha iyi. hizmet götürmek için ça

lışacaktır. Böyle bir mekanizmanın geliştirilmesi ile siya~ 

si partiler daha dikkatli adaylar seçeceklerdir. Çünkü iyi 

hizmet gören bir belediye başkanı hem kendine hem de parti

sine güven, dolayısıyla partisine oy sağlayacaktır. 

J- İŞGÖREN POLİTİKASI 

l. İşgören bölümü 

Belediyelerde personel müdürlüğü kanun ile kurulmuş

tur. Kanunda belirtilen çerçeve içerisinde görevini yerine 

getirir. Görüldüğü gibi Kütahya Belediyesi Personel Müdürü 

ortaokul mezunudur. Kanunun belirttiği şekilde sicil tutar,, _ 

ataması gelenleri kaydeder, cezayı gerektiren durumlarda 

yapılması gerekenleri yerine getirir. 

Konuşma yaptığımız işgörenler personel bölümünün gö

revini tam olarak yerine getirmediğini, hiç tolerans tanı

madığını, bazen çocuk gibi azarlandıklarını belirtmişlerdir. 

Yapılan anketin belediye içinde üst yönetim tarafından da 

yapılması gerektiğini, böylece sorunlarını ve isteklerini 

ilet_ebilecek:I_e.rini yöne.time. söylemişlerdir. 

Belediyeler önemi nedeniyle işgören politikalarına 

önem vermesi gereken bir örgüttür. İşgörenin morali ne ka

dar iyi olur, -örgütünü, işini, amirini ne kadar çok severse 
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o kadar iyi çalışacak, bununla ilişkili olarak belediye o 

kadar iyi hizmet verecektir. Belediyelerde kanuni işlemle-

ri yerine getiren personel müdürlüğü yerine bu konuda eği

tim görmüş ki~~ilerle. bir işgören b.ölümü oluşturulmaladır. 

Bu şekilde örgüt içindeki işgörenlerle daha iyi ilgi

lenilebilir, işgören bulma, seçme işlemlerinde daha taraf-. 

sız olunabilir. Adama göre iş değil, işe göre adam sağlana

bilir. Ankette belirtildiği gibi görevler ile görevlilerin 

orantılı olduğu söylenmesine rağmen, şu andakinin iki.katı 

iş olsa kaldırabilecekler{ni de belirtmişlerdir. İyi işle

yen bir işgören bölümünün olması kadroların boş kişilerle 

.doldurulmasını engeller, i§in niteliklerine göre işgören 

seçilmesini sağlar. 

2. Belediye içi sosyal faaliyetler 

Belediye örgütü içinde çalışanlar kendilerine bazı 

hakların tanınmasını istiyorlar. İstedikleri ilk şey, bele

diyede bir yemekhanenin açılmasıdır. Ayrıca boş vakitlerini 

değerlendirecek bir lokal de istekleri arasındadır. 

Sosyal olayların işgörenler üzerinde son derece 

etkili olduğu gözönünde tutulursa belediyelerin çalışanlara 

bu tür imkanlar sağlaması yararlı görülmektedir. 

3. İşgören eğitimi 

Belediyelerde sadece işgören bulma, seçmede özen gös-

terilmesi yanında işgören eğitimine de önem verilmelidir. 

Yöneticiler ve diğer işgörenler için eğitim programları, 

seminerleri uygulanmalıdır. Belediyede hizmete başlayan bir 

kişinin belediyenin ne olduğunu, neden var olduğunu, görev-
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lerini ve amaçlarını öğrenmesi zorunludur. Çünkü belediye

ler diğer hizmet kuruluşlarından daha özellikli kuruluşlar

dır. Özel nitelik ve bilgiler gerektirir. 

K- BELEDİYELERİN MECLİSTE TEMSİL EDİLEBİLMESİ 

Fransa örneğini yineleyecek olursak; belediye başkanı 

veya belediye meclisi üyesi parlamento'da belediye temsil

cisi· olarak bulunmaktadır .. Böylece yöre istek ve sorunları 

anında üst yönetime duyurulabilmektedir. 

Türkiye'de ise bir kişinin hem belediye başkanı veya 

belediye meclisi üyesi, hem de mecliste yer alması mümkün 

değildir. Temsil etme işleminin gerçekleştirilmesiyle yöre

sel istekler doğrudan duyurulabilecek, belediye istekleri

nin yazılı olarak üst mercilere gönderilip, sıra beklenınesi 

önlenebilecektir. Böylece merkez ile yerel yönetim arasında 

daha iyi iletişim kurulabilecek, zaman kaybı olmayacaktır. 
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VIII. EKLER 



EK. KÜTAHYA BELEDİYESİNDE UYGULANAN ANKET FORJVIU ÖRNEGİ (~) 

I . YÖNETİCİLER GRUBU İÇİN HAZIRLANAN ANKET FOffiW 

(ı:) 

1- Yaş grubunuz? 

( ) 18-24 

( ) 25-34 

( ) 35-44 

( ) 45--55 

( ) 55'den yukarı 

2- Cinsiyetiniz? 

( ) Erkek 

( ) Kadın 

3- r1edeni hal in iz? 

( ) Evli 

( ) Be kar 

4- En son mezun olduğunuz okul ·p 

( ) İlkokul 

( ) Ortaokul 

( ) Lise ve dengi okullar 

( ) Yüksekokul ve fakülte 

5- Çalıştığınız örgütteki mevkiiniz nedir? 

( ) Başkan 

( ) Başkan yardımcısı 

( ) Müdür 

Anket sorularının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar; 
TURGAY ERGilll, Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı_,_ 
TODAIE Ya.No.l9l, Ankara, 1981, 8.113; HUSTAFA TOSUN, Or
gütsel Etki.nlik, TODAIE Ya.No.l96, Ankara, 1981, S.l93T 
YUCEL ERTEKIN, Örgüt İklimi, TODAIE Ya.No.l74, Ankara, 
1978, s.206. 
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( ) Müdür yardımcısı 

( ) şef 

( ) şef yardımcısı 

( ) Memur 

6- Kaç yıldır bu örgüt te çalışıyorsunuz? 

( ) 1- 4 yıl 

( ) 5- 9 yıl 

( ) 10-14 yıl 

( ) 15-19 yıl 

( ) 20 yıldan fazla 

7- Görevinizden elde ettiğiniz aylık net gelir? 

( ) 60- 80 bin 

( ) 80-100 bin 

( ) 100-130 bin 

( ) 130-150 bin 

( ) 150 binden fazla 

8- a.-İş in ;izden memnunluk d'erec_eniz nedir? 

( ) Çok memnunuro 

( ) Memnun sayılırım 

( ) Memnun değilim 

( ) Hiç memnun değilim 

( ) Tieğerlendiremiyorum 

b.İşinizi değiştirme isteğinizi gösteren aşağıdaki _ 

ifadelerden birini i~aretleyiniz. 

( ) Ücreti ne olursa olsun başka bir iş bulduğumda 

ayrılacağım. 

( ) Yaklaşık olarak şimdiki gelirimi elde ettiğim 

bir başka iş bulduğumda ayrılacağım. 
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( ) ~eslegimi degiştirmek istememekle birlikte 

bir başka örgütte çalışmayı isterim. 

( ) Çalıştığım örgütten memnunuro ancak mesleğimi 

değiştirmek isterim. 

( ) Çalıştığım örgütü ve görevimi değiştirmek 

istemiyorum. 

9-a .• çalıştığınız yerdeki aydınlatma ve ısı tma, hava

landırma koşullarının tümü gözönüne.'alındığında 

işyerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

( ) Çok iyi 

( ) iyi 

( ) Normal 

( ) Kötü 

( ) çok kötü 

b.İşinizdeki gerekli araç-gereç yönetirnce sağlanı

yor mu? 

( ) Tüm olanaklar sağlanıyor. 

( ) Büyük ölçüde sağlanıyor. 

( ) Normal ölçülerde. 

( ) Yetersiz 

( ) Çok yetersiz 

c.Yaptığınız iş size başarı duygusu veriyor mu? 

( ) Tam olarak veriyor 

( ) Oldukça fazla 

( ) :Şöyle böyle 

( ) Hiç bir başarı duygusu vermiyor. 

( ) Tieğerlendiremiyorum. 
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10- a. Örgütte olup bitenleri nasıl duyuyorsunuz? Aşa

ğıda sıralananlardan üçnü önem sırasına göre 

sıralayınız. 

( ) örgüt içi ilanlar ile 

( ) Resmi yazılar 

( ) özel mektuplar 

( ) Başkalarının ağzından 

( ) Kendim soruşturarak 

( ) Tiiğer (Varsa lütfen yazınız) ... 

b. Sizce bu örgütteki haberleşme düzeni nasıldır? 

( ) Haberleşme düzeni çalışanlara bilmesi gere-

ken herşeyi iletir. 

( ) Haberleşme düzeni pek iyi değildir. 

( ) Çalışanlara sadece bilmesi gereken şeyler 

bildirilir. 

c. Yönetiminiz altında bulunan işgörenlerle haber

leşmede daha çok hangi yolu kullanıyorsunuz? 

( ) Yazılı olarak. 

( ) Bizzat görüşerek. 

( ) Toplantı yaparak. 

( ) Telefonla görüşerek . 

. d. İşgörenlere emirlerinizi nasıl iletirsiniz? 

( ) Tioğrudan doğruya (Herbirine ayrı ayrı) 

( ) Tiolaylı olarak (Sadece birine emir iletilir. 

Bu kişi emirleri diğer arkadaşlarına iletir.) 

ll- a. Astınızın çalışmalarla ilgili sorunlarda davranı

şı nasıl olur? 

( ) ilk olarak amirlerine başvururlar. 
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( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

g. Benim için çalışanların ne kadar iş çıkardığı 

önemlidir. 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

12- a. Astlarıma iş ve diğer konularda örnek olmak is

terim. 

( ) Her zaman 

( ) Benim için pek önemli değildir. 

( ) Hiç önemli değildir. 

b. Benim için işin miktarından çok kalitesi önemlidir 

( ) Her zaman 

( ) Pek önem verınem 

( ) Hiç önem verınem 

c. Örgüt içindeki dedikoduları önlemeye çalışırım. 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( Hiçbir zaman 

13- a. Bulunduğunuz örgüt görevlerini yeterli bir biçim

de yerine getirebiliyor mu? 

( ) Tamamen yerine getiriyor. 

( ) Oldukça başarılı bir biçimde yerine getiriyor. 

( ) Getiriyor. 
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b. Bulunduğunuz örgütte görevlilerin işyükü ile 

yetenekleri arasında uyum var mıdır? 

( ) İşyükü genellikle görevlilerin yetenekleri

ni aşmıştır. 

( ) İşyükü genellikle görevlilerin yetenetleri 

ile orantılıdır. 

( ) İşyükü görevlilerin yeteneklerinin altında 

kalmıştır. 

c. Biriminizdeki görevliler eldeki kaynaklardan en 

yüksek sonucu sağlamakta mıdır? Başka bir deyiş

le, işler ne ölçüde verimli olarak yapılmaktadır? 

( ) Çok verimli 

( ) Ne fazla, ne az 

( ) Oldukça fazla 

( ) Hiç verimli değil 

14- Örgütünüzde işgören bölümünün işgören bulma, seçme, 

ödüllendirme, cezalandırma vb. konularda yeterli 

olduğuna inanıyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

II. YÖNETİCİLER GRUBU TIIŞINTIA KALANLAR İÇİN HAZIRLANAN ANKET 

FORMU 

15- Yaş grubun uz.!? 

( ) 18-24 

( ) 25-34 

( ) 35-44 

{ ) 45-54 

( ) 55'den yukarı 



16- Cinsiyetiniz? 

( ) Erkek 

( ) Kadın 

17- Medeni haliniz? 

( ) Evli 

( ) Bekar 

18- En son mezun olduğunuz okul? 

19-

( ) İlkokul 

( ) Ortaokul 

( ) Lise ve dengi okullar 

( ) Yüksekokul ve dengi okullar 

Çalıştığınız örgütteki mevkiiniz 

( ) Başkan 

( ) Başkan yardımcısı 

( ) Müdür 

( ) J:.1üdür yardımcısı 

( ) şef 

( ) :Şef yardımcısı 

( ) Memur 

nedir? 

20- Kaç yıldır bu örgüt te çalışıyorsunuz? 

( ) 1-- 4 yıl 

( ) 5- Q yıl ..... 

( ) 10-'14 yıl 

( ) 15-19 yıl 

( ) 20 yıldan fazla 

21- Görevinizden elde ettiğiniz aylık net geli.r? 

( ) 60- 80 bin 

( ) 80-100 bin 
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----------------- --

· ç·) ıbo -130 bin 

( ) 130-150 bin 

( ) 150 bindert fa~la 

22- a. İşinizden memnunluk dereceniz nedir? 

( ) Çok memnunum 

( ) Memnun sayılırım 

( ) Memnun değilim 

( ) Hiç memnun değilim 

( ) Değerlendiremiyorum 

b. İşinizi değiştirme isteğinizi gösteren aşağıdaki 

ifadelerden birini işaretleyiniz. 

( ) Ücreti ne olursa olsun başka bir iş bulduğum

da ayrılacağım 

( ) Yaklaşık şimdiki gelirimi elde ettiğim başka 

bir iş bulduğumda ayrılacağım 

( ) Mesleğimi değiştirmek istememekle birlikte 

bir başka örgütte çalışmayı tercih ederim 

( ) Çalıştığım örgütten memnunuro fakat görevimi 

değiştirmek istiyorum 

( ) Çalıştığım örgütü ve görevimi değiştirmek 

istiyorum 

( ) çalıştığım örgütü ve görevimi değiştirmek is

temiyorum. 

23- a. Çalıştığınız yerdeki aydınlatma, ısıtma ve hava

landırma koşullarının tümü gözönüne alındığında 

işyerinizinasıl değerlendirirsiniz? 

( ) Çok iyi 

( ) İyi 
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( ) Normal 

( ) Kötü 

( ) Çok kötü 

b. İşinizde kullandı~ınız araç ve gereç yönetirnce 

sa~lanıyor mu? 

( ) Tam olarak sa~lanıyor 

( ) Büyük ölçüde sa~lanıyor 

( ) Yetersiz 

( ) Çok yetersiz 

24- a. Yaptı~ınız iş size başarı duygusu veriyor mu? 

( ) Tam olarak veriyor 

( ) Oldukça fazla 

( ) Şöyle böyle 

( ) Hiçbir başarı duygusu vermiyor 

b. İşinizde başarılı olduğunuzda teşekkür veya bir 

takdir sözü ile takdir edilir misiniz? 

( ) Her zaman 

( ) Arasıra 

( ) Çok ender olarak 

( ) Hiçbir zaman 

25-· a. Örgüt te olup bi tenleri nasıl duyuyorsunuz? Aşa

~ıda gösterilenlerden üçüncü ölçü sırasına göre 

numaralayınız. 

( ) Örgüt içi ilanlar 

( ) Resmi yazılar 

( ) özel mektuplar 

( ) Başkalarının a~zından 

( ) Kendim soruşturarak 
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b. Sizce bu örgütteki iletişim düzeni nasıldır? 

( ) İletişim düzeni bilmemiz gereken herşeyi 

bize ilerit 

( ) İletişim düzeni pek etkili de~ildir 

( ) Yönetim bize birşey duyurmaz 

( ) İletişim düzeni yöneticilerin kişisel eylem

lerine göre de~iştirmektedir. 

c. Çalıştıgınız örgütte yapmakta oldu~unuz işle il

gili olarak yeterli bilgi verilmekte midir? 

( ) Yeterli bilgi verilmektedir 

( ) Çok az bilgi verilmektedir 

( ) Hiç bilgi verilmemektedir 

d~ üstünüz sizinle en çok hangi yolu takip ederek 

haber le ş ir"? 

( ) Yazılı olarak 

( ) Bizzat görüşerek 

( ) Toplantı yallarak 

( ) Telefonla görüşerek 

e. üstünüz emirlerini size nakıl iletir? 

( ) Tio~rudan do~ruya (Herbirimize ayra ayrı) 

( ) nalaylı olarak (Sadece birimize emir verilir. 

Bu kişi di~er arkadaşlara iletir) 

26- a. Amirinize çalışmalarınızla ilgili olan sorunları

nızı nasıl iletirsiniz? 

( ) İlk amirirole bizzat görüştirtim 

( ) İlk amirime yazı i.le bildiririm 

( ) Kendi sorunlarımı kendim çözümlerneye çalışırım 
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b. İşinizle ilgili konularda amirinizle tartışma 

olana~ınız olabiliyor mu? 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

c. Amiriniz verdi~i emrin yerine getirilip getiril

medi~ini yakından takip eder mi? 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

d. Amiriniz işlerin girişi hakkında fikir ve öneri

lerinizi alıyor mu? 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

e. Amirinizle toplantılar yapar mısınız? 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

27- a. Ami.riniz yaptı~ı toplantılarda samimi davranır, 

dostça şakalar ve yorumlar yapar mı? 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 
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( ) Hiçbir zaman 

b. Amiriniz astıarına danışmadan iş görür mü? 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

c. Amirimiz üzerinde tartışma yapılmayacak tarzda 

konuşur. 

( } F.ter zammı 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

d. Amirimiz için işin kalitesinden çok ne miktarda 

iş çıkardığımız önemlidir. 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

28- a. Amirimiz çok çalışarak bize örnek olmak ister. 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

b. Amirimiz yapılan işin miktadından çok kalitesine 

önem verir. 

( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

c. Amirimiz örgüt içindeki dedikoduları önlemeye çalışır 
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( ) Her zaman 

( ) Sık sık 

( ) Arasıra 

( ) Hiçbir zaman 

29.,. a. Çalıştığınız örgüt görevlerini yeterli biçimde 

yerine getiriyor mu? 

( ) Tamamen yedine getiriyor 

( ) Oldukça başarılı bir biçimde yedine getiriyor 

( ) Getiriyor 

b. Çalıştığınız örgütte görevlilerin işyükü ile yete

nekleri arasında bir uyum var mıdır? 

( ) İşyükü genellikle görevlilerin yükünü aşmıştır 

( ) İşyükü genellikle görevlillerle orantılıdır 

( ) İşyükü genellikle yetenekıerin altında kalmıştır 

c. Biriminizdeki görevliler eldeki kaynaklardan en y 

yüksek sonucu sağlamakta mıdır? Diğer bir deyişle 

işler ne ölçüde verimli olarak yapılmaktadır? 

( ) Çok verimli 

( ) Ne fazla, ne az 

( ) Oldukça verimsiz 

( ) Hiç verimli değil 

30.;. ÖrgütünU-z de işgören bölümünün işgören bulma, seçme, 

.ödüllendirme, cezalandırma vb. konularda yeterli 

olduğw:ıa inanıyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 
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