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Geleceğimizi ipotek altına alacak olan Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı başta olmak üzere,
devamı niteliğindeki diğer tasarılar hep birlikte hemen
geri çekilmelidir. Biz halkın geniş kesimlerinin
taleplerini karşılayacak, demokratik açılım sağlayacak
bir reformun hayata geçirilmesi için "ortak mücadele"
verme konusunda inançlı ve kararlı olduğumuzu
kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu tasarıların geri çekilmesi
talebini taşıyan tüm siyasi partileri, konfederasyonları,
meslek kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini ve
halkımızı birlikte davranmaya davet ediyoruz." dedi.

10 Şubat 2004 günü oluşturulan platform
tarafından Tasarı'ya karşı düşünce ve görüşlerin
aktarılması ve tasarının geri çekilmesi istemlerinin
yinelenmesi amacıyla milletvekilleri ziyareti yapıldı. Bini
aşkın katılımla gerçekleşen ziyaret sırasında basına ve
kamuoyuna bir açıklama yapıldı. 12 kuruluşun imza
koyduğu açıklama, TMM0B Başkanı Kaya GÜVENÇ
tarafından okundu. Kaya GÜVENÇ TBMM önündeki
basın açıklamasında özetle;

"Bu haliyle Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarısının bir tuzak olduğu, ülkenin demokratik
toplumsal kuruluşlar olarak yarınlarımızı ipotek altına
alacak bu ve beraberinde gelecek diğer yasa
tasarılarının ivedilikle durdurulmasının gerektiğini"
vurguladı. Basın açıklama-sında ayrıca; "halkın
çoğunluklu kesimlerinin istemlerini karşılayacak
demokratik ve çağdaş bir açılım sağlayacak gerçek bir
reformun yaşama geçirilmesinde birlikte mücadele
verilmesinin önemi belirtilirken, inanç ve kararlılık
içerisinde bulunulduğu ifade edildi. Gündemdeki ve
gelecekteki; halkın geniş kesimlerinin taleplerini
içermeyen ve ülkemize dayatılan her türlü yasa

taşanlarına karşı meslek kuruluşları, sendikalar, siyasi
partiler ve demokratik kitle örgütlerinin etkinliklerde ve
eylemler sürecinde birlikte hareket edilmesi
konusunda çağrı yapıldı.

Tasarının geri çekilmemesi halinde 21-22 Şubatta
ülke genelinde bölge mitingleri yanında ayrıca 6
Mart'ta Ankara'da yüzbinlerin katılacağı bir miting
yapılacağı açıklandı.

21 Şubatta Adana, Diyarbakır ve Samsun'da, 22
Şubatta istanbul'da yapılan mitinglerde başta
emekçiler olmak üzere onbinlerce yurttaş Tasarının geri
çekilmesini istediler. TMMOB Oda bileşenleri, yapılan
bölge mitinglerine katılım sağladı.

TMMOB'de 02 Mart günü yapılan basın
toplantısında; Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarısı'nın kamuoyu ile tartışmadan, tartıştırmadan
hızla TBMM komisyonla-rından geçirildiği. Genel
Kurul'a getirildiği ve 49 uncu maddeye kadar
görüşüldüğü vurgulanırken, bu süreç içerisinde ortaya
konulan demokratik tepkilerin dikkate alınmadığı
ifade edildi. Basın toplantısında; "... hükümete, 49
uncu maddeye kadar görüşülen bu yasa tasarısını bir
daha görüşülmek üzere genel kurula indirmemesi,
konfederasyonlar, meslek Örgütleri, üniversiteler ve
yasa tasarısından etkilenen kesimlerin katılımı ile
"toplumsal bir uzlaşma" sağlanarak kamuda yapılması
gereken reformla ilgili yasa tasarılarının yeniden
oluşturulması talebini yineliyoruz" denildi.

Bu çerçevede, toplumun tüm kesimlerinin yasa
tasarılarının geri çekilmesi ile ilgili oİarak 06 Mart 2004
tarihinde Ankara'da yapılacak olan "Yasa Tasarılannı
Geri Çek" Mitingine katılmaya davet edildi.

Başlangıçta 12 Örgüt tarafından sürdürülen
eylemler, Türk Kamu Sen'in birlikten çekilmesiyle 11
Örgüt tarafından sürdürüldü.

06 Mart 2004 Cumartesi günü 11 örgütün çağrısı
ile Ankara'da buluşan onbinlerce yurttaş, hükümetten
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının geri
çekilmesini istedi.

Mitinge katılmak üzere ülke coğrafyasının dört bir
yanından gelen binferce yurttaş, sabah saatlerinden
itibaren Hipodrum'da toplanmaya başladı. Yüzlerce
kilometre uzaktan gelmelerine rağmen, yüzlerinde
yorgunluk görülmediği gibi, geleceklerine sahip çıkma
mücadelesindeki onurlu duruş gözlerine yansımıştı. Ne
kar yağışı, ne yorgunluk, ne de kilometrelerce yolu aşıp
gelmeleri, seslerinin gür çıkmasını engelleyememijti.



HKMO B ü l t e n i • Mayıs 2004

Ankara'dan katılımın az oluşu ise dikkatlerden
kaçmamıştı.

Yoğun kalabalık nedeniyle, gruplar ancak saat
10.30 gibi Sıhhiyeye doğru yürüyüşe geçebildi. İki
koldan alana ilerleyen gruplar, saat 12 civan Sıhhiye
meydanına ulaştı.

Kortejin önünde "Reforma Evet, Tuzağa Hayır !
Ülke Pazar, Devlet Tüccar, Yurttaş Müşteri Olamaz!!"
yazılı pankart yer alırken, katılımcı Örgütlerin
başkanları da hemen bu pankartın arkasında yürüdü.

Mitinge; çağrı yapan örgütlerin yanında çok sayıda
öğrenci grupları, demokratik kitle örgütleri ve siyasi
partiler ile bazı milletvekilleri destek verdi. Eylemciler
Sıhhiye meydanına sığmayınca emniyet güçleri arama
noktalarını geriye çekerek alanı genişlettiler. Grupların
miting alanını doldurması sırasında artan kar yağışına
rağmen, Kanun Tasarısının geri çekilmesi yönünde
atılan sloganlar, dalga dalga yükseldi.

Özellikle Yol-iş Sendikası üyelerinin tek tip iş elbisesi
giymeleri ve kalabalık oluşları dikkat çekti. Tüm
grupların alana girmeleri uzunca bir süre aldı.

Mitingte KESK Başkanı Sami EVREN, DİSK Başkanı
Süleyman ÇELEBİ ve Yol-İş Sendikası Başkanı Fikret
BARIN, birer konuşma yaptılar. Konuşmalar, sloganlar
ite ara ara kesildi. Miting, Suavi tarafından verilen mini
konserle son buldu.

Mitinge TMMOB pankartı arkasında Çevre, Elektrik,
Gıda, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji,
Maden, Makina, Mimarlar, Orman, Petrol, Peyzaj ve

Ziraat Mühendisleri Odaları da pankart açarak katılım
sağladı. TMMOB ve bileşenleri, yasa tasarısına karşı
mücadelede var olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Mitinge katılan onbinlerce yurttaş, Kamu Yönetimi
Temel Kanunu Tasarısı ve eklerinin geri çekilmesi
mücadelesinde kararlı o lduklar ın ı . Sıhhiye
meydanındaki eylem ile ortaya koydular. Bu
dirençlerini başkentte iktidara karşı göstermenin
onuruyla yine yüzlerce kilometre yol almak üzere, ülke
coğrafyasının dört bir yanına doğru yola koyuldular.

Kurtuluşun tek başına olamayacağı hep birlikte
mücadele etmenin gerekliliği ve çocuklarımıza onurlu
bir gelecek bırakmanın bu süreçlerden geçtiği bilinciyle
mitinge katılan duyarlı ve aydın yurttaşlarımıza, destek
verenlere ve emekçilerimize bin selam olsun.
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YEREL YÖNETİMLER VE KAMU REFORMU
TASARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Erdal KÖKTÜRK*

1. Yerel Yönetimler ve
Kamu Reformunun Amacı
Merkezi yönetime ait kimi yetkilerin yere! yönetimlere

devri amacıyla başlatılan ve Kamu Reformu adıyla yürüdüğe
konulmak istenen düzenlemelerle, Türkiye'nin yönetim
sisteminin baştan aşağı değiştirilmesinin hedeflendiği açık
seçik ortaya çıkmış bulunuyor. TBMM'de, yürürlük
maddelerine kadar görüşmeleri tamamlanarak kabuİ edilen,
ancak yerel seçimlerden sonra yeniden görüşülmek üzere ara
verilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve ek
tasarılarla, merkezi ve yerel yönetimlerde kapsamlı
değişikliklerin öngörüldüğü artık biliniyor, Öngörülen
düzenlemelerle;

• 1580 sayılı Yasa yerine, "Belediye Kanunu Tasarısı"
• 3030 sayılı Yasa yerine, "Büyükşehir Belediye Kanunu

Tasarısı"
• 13.03.1913 (1329) tarihli Yasa yerine, "İl Özel idaresi

Kanunu Tasarısı"
yanı sıra,

• 3194 sayılı Yasayerine, "İmar ve Şehirleşme Kanunu
Tasarısı"

• 2981 sayılı Yasa yerine, "Kentsel Dönüşüm Kanunu
Tasansı"

çıkarılması planlanmaktadır

Türkiye'nin, üniter yapıdan vazgeçerek, federal devlet
yapısını benimsemesi ve yetkilerin "yerellik" adıyla ve
"hizmetten yararlananlara en uygun ve en yakın birime
verilmesi" şeklinde kurgulanan yeni sistem yaklaşımının,
Türkiye'nin ulusal birliğini ve toplumsal varlığını tehdit ettiği
iddiaları yaygındır Mevcut taşanların, Türkiye'de, merkezi
yönetime ait kimi yetkilerin, yerel yönetimlere devredilmesi ile
birlikle şeffaf, katılımcı, demokratik bir yönetim sistemi
kurulması yerine, küresel sermayenin ve uluslararası
şirketlerin yerelleştiği söylenen idari yapıyı daha kolay bir
şekilde yönlendirmesi ve etkilemesi ve ulusal kaynakların
daha kısa sürede ele geçirilmesinin bir yöntemi olarak
hazırlandığı ileri sürülmektedir. Devletin göreli özerkliğine son
verilirken, hem idari ve hem de siyasi karar odakiannın
sermaye çevrelerinin kontrol ve denetimi altına girmesi
ortamının yaratılmak istendiği belirtilmektedir. İleri sürülen
iddialar yabana atilır gibi değil!

Yasa tasarılarının İMP; Dünya Bankası, Dünya Ticaret
Örgütü, BM gibi uluslar arası kuruluşların Türkiye için
öngördükleri değişim sürecinin hukuksal, idari, teknik

altyapısını oluşturmak için hazırlandıklar iddiaları dikkate
alındiğında, belirtilen amaçlara hizmet edecek kural lan n
taşanlarda yer almasının, Türkiye'nin geleceği ve çalışanlar
bakımından ciddi sorunlar yaratması kaçınılmazdır. Bununla
birlikte, taşanların, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini de
amaçladığı gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak, tasa-
rılarla öngörülen değişikliklerin, Türkiye'nin ihtiyaçları gereği
gündeme getirildiği ve yapıldığı yaklaşımını haklı kılacak
nedenlerin azlığı kuşkuları artırmaktadır. Tasarılar bir bütün
halinde incelendiğinde böylesi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.
Konuyla ilgilenenleri bu sonuca götüren etkenler nelerdir?

Kuşkusuz, merkezi yönetime ait pek çok yetkinin yerel
yönetimlere devredilmesi gerekmektedir. Ancak, merkezi
yönetime ait kimi yetkilerin yerel yönetimlere devri konusu,
80 yıllık Cumhuriyet döneminde ilk gündeme getirilmiş
değildir. Bu konu, yıllardan beri sürekli olarak kamuoyunun
gündemindedir ve pek çok kez gündeme de getirilmiştir.
Buna karşın, AKP1İ 59. Hükümet tarafından yürürlüğe
konulmak istenen yasalarla, masum bir yetki devrinin
ötesinde, Türkiye'nin var olan yönetim yapısının kökten
değiştirilmesinin hedeflendiği görülmektedir, işte, tartışmalar
da, tam bu noktada yoğunlaşmaktadır.

2. Yerel Yönetimler ve Yetki Devrinin
Anayasa Açısından İncelenmesi
Türkiye'de yerel yönetimler (özellikle belediyeler),

Cumhunyetin kuruluşunda ve kapitalist topluma geçiştü etkili
araçlardan birini oluşturmuştur. Esnekliği fazla, aynntılı görev,
yetki ve sorumlulukları bulunan, yüksek ve hızlı hizmet
basanmına sahip olmaları nedeniyle, siyasal iktidarlar için
çekiciliklerini hep korumuşlardır. Bu yüzden, ülke
yönetiminde dinamik bir unsur olarak, sürekli biçimde göze
çarpmışlardır Bu kuruluşları etkili biçimde kullanma istekleri
de, siyasi iradenin vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Bu
kez, merkezi yönetimi etkisizleştirerck, yerel yönetimlerin,
sistemin ana unsuru olmaları doğrultusundaki düzenle-
melerle karşı karşıyayız.

Türkiye'de yönetim sisteminin kuruluş ve görevleri mer-
kezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayan-
maktadır (anayasa. Madde: 123). Var olan yönetim sistemi;

• Merkezi yönetim bakımından, anayasanın 126.
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, "illerin idaresi
yetki genişliği esasına dayanır" kuralı gereği "Yetki
Genişliği",

• Yete! yönetimler bakımından ise, anayasanın 127.
maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen, "Merkezi

' Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı
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idare,...kanunda belirtilen esas ve usuller daire-
sinde idari vesayet yetkisine sahiptir" kuralı gereği
"İdari Vesayet" ilkelen esas alınarak oluşmuştur

Anayasadaki "yetki genişliği" ilkesi gereğince, il ve
ilçelerin yönetimi, valiler ve kaymakamlann başkanlıkiannda
merkezi kuruluşların taşradaki birim yöneticilerinden oluşan il
ve ilçe idare kurulları tarafından gerçekleşirken; yere!
yönetimler, bazı ıs ve işlemleri için bakanlıkların onayına bağlı
tutulmuşlardır ve merkezi yönetimce "idari vesayet" ilkesine
göre yönetilmektedirler. Öngörülen düzenlemelerle, merkezi
yönelime bağlı pek çok bakanlığın iaşrd teşkilatlarının
kaldırılması ve yerel yönetimlere devredilmesi ile, anayasadaki
"yetki genişliği" yerini, "görevler ayrılığı" ilkesine
bırakırken; yerel yönetimler üzerindeki "idari vesayet"
gevşetilerek, "yerellik" adıyla tüm yetkiler, köy, il özel idaresi
ve belediyeler olmak üzere üç türden oluşan yerel
yönetimlere aktarılmaktadır Anayasada değişiklik
yapılmadığı sürece, öngörülen düzenlemeler, anayasaya
aykırıdır. Görülmektedir ki, önümüzdeki günlerde anayasada
yapılacak kapsamlı değişikliklerin de hangi yönde
gerçekleşeceği şimdiden bellidir.

Gerçekten, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansı ile
getirilen en büyük değişiklik, tasarının sonunda verilen (I)
sayılı cetvelde sayılan 15 (onbeş) bakanlıktan, (!!) sayılı
cetvelde sayılan; 1) Dışişleri Bakanlığı, 2) Milli Eğitim
Bakanlığı. 3) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 4) Sağlık Bakanlığı,
S) Ulaştırma Bakanlığı, 6) Tan m ve Köyışlen Bakanlığı, /)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. S) Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, 9) Kültür ve Turizm Bakanlığı, 10) Çevre ve O m u n
Bakanl ığ ı g i b i o n b a k a n l ı ğ ı n taşra t e ş k i l a t ı
kuramayacaklarının belirtilmesidir. "Mücavir alan" deyimini
terk eden ve merkezi yetkilerin belediye sınırlan içinde
belediyelere, dışında ise il özel idarelerine devrini öngofen
tasarı, anılan faaliyetleri sürdüren kurumların kuruluş
yasalanna atıfta bulunmadığı gibi. öngörülen durumla
yürürlükteki durum arasında bir bağlantı da kurmamıştır.
Taşra teşkilatı bulunan kurumların, taşra teşkilatlarının
kaldırılmasıyla oluşacak yeni biçimlerinin, gerek kendi
içlerinde ve gerekse yetkinin devredileceği yerel yönetimler
içerisinde nasıl tanımlanacağına değinilmemektedir.

Bir düzine bakanlığa taşrada örgütlenme yasağı
getirilerek, yetkileri il özel idarelerine devreden Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasansı ardından, bu kez, il Ozei
idaresi Kanunu Tasansı incelendiğinde; ulaşım, çevre, tarım ve
orman, sağlık, eğitim, sanayi ver ticaret, enerji, bayındırlık ve
ıskan, koy hizmetleri, içme sulama suyu, imar, katı atık, doğal
afetler, kültürel mirasın korunması gibi sayısız faaliyetin
taşrada il özel idarelerine devredilmelerinin planlandığı
görülmektedir Bu kurumların, il özel idareleri bünyesinde
nasıl faaliyet göstereceklerine açıklık getirilmelidir. Oysa,
yetkiyi devreden bakanlıkların, kuruluş yasalarında yapılması
gereken değişikliklerin de ne zaman yapılacağı belirsizdir.

İşte tam bu noktada, merkezi yönetime ait yetkilerin
belediyelere ve il özel idarelerine devn ile birlikte, zaten

kontrolü zor olan yerel yönetimlerin, şirket ve gayrimenkul
yatırım ortaklıkları kurma, özelleştirme ve sözleşmeli personel
kullanma haklan ile birlikte verilen sınırsız yetkiler yanı sıra,
denetim birimlerinin de kaldırılmasıyla, adela bağımsız
kuruluşlar haline gelmelerine yol açılmaktadır.

Yalnızca taşra teşkilatı değil aynı zamanda denetim
birimleri de kaldırılan bakanlıkların tesislerinin, bırıa, araç,
gereç, taşınır ve taşınmaz mallarının, alacak ve borçlarının,
bütçe ödenekleri ile kadrolarının yerel yönetimlere devri ile
birlikte buyuk bir yetki aktan mı gerçekleşirken, yerel
yönetimlerde bu faaliyetlerin denetlenmesi işinin "iç
denetim" ile sınırlandırması ve denetimlerin kurum
yetkilisinin takdirine bağlı kıltnması da, lam bir soygun ve
yağma ortamının oluşmasına yol açacaktır. Öngörülen
sistem, demokratik laik cumhuriyeti etkisizleştirirken, yerine
dini eğilim almış taşralıların zihniyetini geçirmek istemekte ve
aynı zamanda yönetimde olan zihniyete ve yakın çevresine
de kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesini sağlayacak
yaklaşımlar içermektedir.

Kamu Yönelimi Temel Kanunu Tasan sı'nd a;
- Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- Çevre ve Orman Bakanlığı.
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

Kurumu genel Müdürlüğü,
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
gibi pek çok idarenin belediye sınırları içinde belediyelere

devredilecekleri belirtilmekle beraber, Belediye Kanunu
Tasarısı ve Büyükşehir Belediye Kanunu Tasarısı
incelendiğinde, soz konusu faaliyetlerin belediyelerin
görevleri içinde yer almadıktan ve il özel idarelerine
devredilmelerinin öngörüldükleri anlaşılmaktadır. II Ûzel
idaresi Kanunu Tasarısının 18., 31. ve 36. maddeleri gözden
geçirildiğinde, yukarıda belirtilen idareler yanı sıra, neredeyse
merkezi idarelerin tüm taşra teşkilatlarının görev-yetki ve
sorumluluklarının il özel idarelerine devredilecekleri
görülmektedir. Bu durum, Kamu Yönetimi Temel Kanunu
Tasarısının, kamuoyundan gelecek tepkilere göre her zaman
değiştir i lebileceğim ve diğer tasarılarla beraber
incelendiklerinde, aralarında pek çok farklılıkların
bulunduğunu göstermektedir. Türkiye'nin var olan yönetim
yapısını baştan aşağı değiştirmek isteyen taşanların,
kamuoyundan gelecek tepkilere göre tercihler yaptıkları ve
pek çok düzenlemeler içerdikleri de görülmektedir. Bu durum
geleceğimiz bakımından endişe vericidir.

Taşra teşkilatı kurmaları yasaklanan 10 bakanlığın, taşra
teşkilatlarının il özel idarelerine devri ile birlikte, Türkiye'deki
mevcut yönetim sisteminin kökten değiştirilmek istendiği
daha önce söylenmişti. Böylelikle, taşra teşkilatlan m n en üst
yöneticilerinden oluşan il ve ilçe idare kurulları da ortadan
kalkmaktadır. Bilindiği üzere, halen valilik ve kaymakamlık
sistemleri, il ve ilçe idare kurulları eliyle çalışmaktadırlar. Bu
kurulların kaldırılmasıyla, Türkiye'deki mevcut mülki idare
sistemi çözülmektedir Merkezi yönetimin, taşradaki tum
teşkilatlarının başında vali bulunuyorken, bu kez II Özel
İdaresi Kanunu Tasarısı ile (Madde: 20), bu teşkilatların
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devredileceği il Özel idarelerinin bağlı olacağı il genel
meclisinin kendi başkanını da seçmesi öngörülmektedir. Bu
durum gerçekleşirse, valilerin gücü ve konumu tartışmalı hale
gelmektedir.

Özellikle, il Özel İdareleri Kanunu Tasarısının 20.
maddesinde, il genel meclisi üyelerinin en az 2/3'ünün oyuyla
özel idare işleriyle ilgili genel görüşme açılabileceği; vali
tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, il genel meclisinin
3/4'ünün oyuyla reddedilebileceği belirtilmektedir. Valilerin,
kendilerine karşı kararlar alındığında, bundan nasıl
etkilenecekleri belli değildir? Öngörülen kurallarla, valilik
makamları tartışmalı hale gelmekte ve ardından valilerin de
seçimle işbaşına gelmelerinin önü açıl maktadır. Bu
gelişmeler, Türkiye'nin üniter yapısını bozmakla kalmayacak,
aynı zamanda eyalet veya bölgesel yönetim sistemlerinin de
yolunu açacaktır.

3. Yerel Yönetimlerde "İç Denetim",
Halkın Kararlara Katılımı ve Şeffaflık
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansı'nda, taşra teşkilatı

kaldırılan bakanlıkların denetim binenlerinin de kaldırılmaları
öngörülmektedir (Madde; 40), Sundan böyle, merkezi
idareye dahil kurum ve kuruluşlarla, il özel idareleri,
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar veya birliklerin dış
denetimi Sayıştay tarafından yapılacaktır. Yerel yönetimler
eliyle federal bir yapıya dönüştürülmek istenen yönetim
biçiminin, bu kez, merkezi denetimi de daraltılırsa, sonucun
tam bir "federalist" yapılanma olacağı söylenebilir. Yerel
yönetimlerin yalnızca Sayıştay tarafından denetleneceğinin
belirtilmesi, denetlemelerin "mali" yapılarla sınırlı olacağını
göstermektedir. Oysa, yerel yönetimlerin teknik, idari ve
hukuksal olabilen pek çok faaliyetleri de bulunmaktadır.

Yerel yönetimlerin tüm faaliyetleri merkezden
denetlenmezse, halka sunulan hizmetlerde nitelik, hız, eşitlik,
adalet, verim ve etkinlik gibi açılardan amaca ulaşılması
olanaksızdır. Hizmetlerin, iktidardaki siyasi iradenin ve
yandaşlarının istedikleri biçimde gördürülmesi ve kamu
kaynaklarının belli bazı çevrelere aktarılması önlenmezse,
sistem tam bir soyguna ve yağmaya dayalı vahşi bir biçime
dönüşebilir. Toplumsal çürümenin ve yozlaşmanın önlenmesi
bakımından, merkez* denetimin her açıdan etkili bir biçimde
yürütülmesi zorunludur. İç denetim, ita amirinin istediği bir
şekilde devreye konulacağı için, etkili olması
beklenmemelidir. Kaldı ki, bir kurumun faaliyetierinde, yasal
olmayan uygulamaların tespitinde, iç denetim yoluyla değil
merkezi kamu denetim birimleri eliyle denetim yapılması
halinde etkili sonuçların alınması olanaklıdır.

Yerel yönetimlerde, faaliyetlerin, yalnızca denetim ile
hukuka uygun hale getirilmesi olanaksızdır. Halkın ve sivil
toplum kuruluşlarının da kararlara katılmaları ve etkili
olmaları sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, Süyükşehir Belediye
Kanunu Tasarısının 26. maddesinde, "Kent Konseyi"ne yer
verilmiştir. Ancak, bu konseyin kaç kişiden oluşacağı, hangi
tarihlerde, nerelerde, nasıl toplanacağı, kararlarını nasıl
alacağı ve kararların yaptırım gücü olup olmadığının da bir

yönetmelikle düzenleneceğine yer verilmelidir. Aynı öneri,
Belediye Kanunu Tasarısının 86. maddesi için de geçerlidir.

Belediye Kanunu Tasarısının 27. maddesinde nüfusu 10
000'in üzerinde olan belediyelerde yalnızca "belediye hesap
ve işlemlerinin" denetimi için komisyon kurulması
öngörülmektedir. Oysa, kentleşmenin bir kentsel toprak
politikası, yerleşme ve yapılaşma tasarımı olduğu dikkate
alındığında, arsa ve arazilerin satışı, kiralanması, tahsisi, irtifak
hakkı tesisi yanı sıra, planlama, yapı ruhsatı, yapı kullanma
izni, yapı denetimi ve teknik alt yapı işlerinin de
denetlenmesinin ne denli önemli olduğu meydandadır.
Dolayısıyla, belirtilen faaliyetlerin denetimi için de
komisyon lan n kurulması öngörülmelidir.

30 yi! içinde %65 olasılıkla büyük bir deprem tehlikesi ile
karşı karşıya bulunan İstanbul'da ve giderek ülke genelinde ilk
oluşturulması gereken denetim komisyonlarının, nütus,
yüzölçümü ve benzeri herhangi bir önkoşul olmaksızın
planlama-imar ve uygulama konuları ile ilgili olması gerektiği
söylenebilir Kaçak yapılaşmada ve kentlerin plansız
olmasında yerel yönetimlerin hiç kusuru yokmuş gibi kurallar
içeren tasarıların, anayasanın 57. maddesi kapsamındaki
işlerden (planlı, duzenti, sağlıklı kentleşme ve konut üretimi
gibi) birinci derecede yerei yönetimleri (belediye, il özel idaresi
ve köy yönetimlerini) sorumlu tutmasını sağlayıcı kurallara
sahip olmaları sağlanmalıdır.

Ayrıca, Buyûkşehir Belediye Kanunu Tasarısının 10.
maddesinde, Buyûkşehir belediyesinin ilçe veya alt kademe
belediyelerini "tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar"a göre
denelleyeceği belirtilmektedir. Bu deyim belirsizdir ve içi
doldurulmalıdır. Denetlemelerin hangi eksiklikler veya
aykırılıklara göre ve ne şekilde yapılacağına açıklık
getirilmelidir. Hangi işlerde ve ne tür eksiklikler olduğu
takdirde, ilçe ve ait belediyelerinin denetlemeye tabi
tutulacağı ile kusurlu görülmeleri halinde ne tür yaptırımlarla
karşılaşacakları da belirtilmelidir. Ayrıca, tespit edilen
eksikliklerin ve aykırılıkların ne şekilde, sürelerde ve nasıl
giderileceği kurallara bağlanmalıdır,

4. Yerel Yönetim ve Kamu Reformuna
İlişkin Tasanlar Meler Getiriyor?
AKPli 59. Hükümetin öngördüğü sistem yaklaşımını daha

iyi anlayabilmek için, tasarı içinde gizlenmiş durumdaki bazı
konular seçilmeli ve irdelenmelidir. Bunları;

• Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları,
• Personel rejimi,
• Özelleştirme ve hizmetlerin yerel yönetimlerin

bünyelerinde kurulacak şirketler eliyle görülmesi,
• Toprak politikaları ve planlama - imar • uygulama

sistemleri,
şeklinde gruplandırmak olanaklıdır.

4.1. Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları
1982 Anayasası'nın 127. maddesinin son fıkrasında,

"...Bu idarelere (yerel yönetimlere), görevleri ile orantılı
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gelir kaynaklan sağlanır" denilmektedir. Anayasanın
belirtilen kuralı gereği, yere! yönetimler, kuruluş yasalarında
sayılmayan görevler için bütçelerine ödenek koyamazlar.
Çünkü, yerel yönetimlerde bütçe hazırlanırken, öncelikle
yasalarla kendilerine verilen gelir kaynaklarından elde
edilecek gelirler hesaplanmakta ve harcamalar da ona göre
planlanmaktadır.

Yürürlükten kaldırılmak istenen 1580 sayılı Belediye
Kanunu'nun 15. maddesinde, belediyelerin görevlerinin, "bu
madde de yazılanlarla, ayrıca tüzük ve yönetmeliklerle belirli
olduğu" hükmüne yer verilerek anayasa ile uyumlu bir sistem
yaklaşımı benimsenmiştir 74 yıldır devam eden bu
uygulamaya son verilerek, belediyelerin, ".. .kanunlarla
açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna
veriimeyen.-.her türlü görev ve hizmeti yapması..."
öngörülmektedir (Belediye Kanunu Tasarısı, Madde: 14).
Böylelikle, var olan sistem tersine çevrilmek istenmektedir.
Yerel yönetimlerin, merkezi yönetimden ayrı olarak vergi
koyma, miktarlarını belirleme ve değiştirme ve gelir
kaynaklarını belirleme yetkilerine sahip olması, ancak federal
yapılarda olanaklıdır. Vergi koyma - değiştirme - borçlanma -
yaptırım uygulama gibi yetkiler tanınmadan, sınırsız görev
yapma yetkisi verilmesi anayasaya aykırıdır. Kaldı ki,
tasarıdaki, "...kanunlarla başka bir kamu kurum ve
kuruluşuna verilmeyen..." deyiminden neyin kastedildiği
de belirsizdir, illere ve bölgelere göre değişebilen görevler
olabileceği gibi, niyetlere, kişisel ve siyasi çıkarlara göre de
değişebilen görevler olabilir. Bu durum, tasarıların her ne
kadar "idarenin bütünlüğü esastır" denilerek hazırlandıkları
befirtilse de, yerel yönetimler ve merkezi idare arasında birliği
değil ayrılığı artırabilir ve önceden kestirilemeyen ve geri
dönüşü ve telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilir. Yere!
yönetimlerin görev ve sorumluluklarını belirten maddelerde
yer alan bu kuralın {Belediye Kanunu Tasansı, Madde: 14, İl
Özel idaresi Kanunu Tasarısı, Madde: 6), anayasa İle uyumlu
olduğu söylenemez.

Belediye Kanunu Tasarısında ki, "belediye okul öncesi
eğitim kurumları açabilir" şeklindeki görev devri,
anayasanın "inkılap kanunlarının korunması" başlıklı 174.
maddesindeki "3 Mart 1340 tarihli ve 430 saytlı Tevhidi
Tedrisat Kanunu"na aykırıdır Ayrıca, kentlerin temel
sorunlarını bile çözemeyen belediyelerin. Belediye Kanunu
Tasarısı İle verilen, "belediye, sağlıkla ilgili her türlü tesisi
yapabilir ve işletebilir" şeklindeki görevi, hizmetlerde
öncelik sırasına ilişkin; 1) belediyenin mali durumu, 2)
hizmetin acilıyetİ koşulları çerçevesinde nasıl
gerçekleştirecekleri de tartışmalıdır. Sağlık ve eğitim gibi,
sosyal devletin zorunlu görevleri arasında sayılan işlerden,
merkezi yönetimin elini ayağını çekerek yerel yönetimlerin
devreye sokulmasıyla, bu işlerin ticarileşerek hizmetin
pahalılaşmasının yaratacağı sorunlar nasıl giderilecektir?

Büyükşehir belediyesi kurulan illerde, Büyükşehir
belediyesi ile ilçe ve alt kademe belediyeleri arasındaki görev,
yetki ve sorumluluk karmaşasının giderildiği de söylenemez.
Bir örnek vermek gerekirse, yürürlükteki 3030 sayılı Yasanın

6-A-k maddesinde yer aldığı üzere, "...meydan, bulvar,
cadde, yol ve sokak isim ve numaraları ile bunlar
üzerindeki binalara numara veri lmesi işlerini
gerçek leşt i rmek. . ." görevi yeniden Büyükşehir
Belediyelerine verilmiştir (Büyükşehir Belediye Kanunu
Tasarısı, Madde: 7/g). 3030 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği
1984 yılından bu yana geçen 20 yıl içinde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yalnızca iki ilçede
numaralama olarak adlandırılan çalışmaları yapabilmiştir.
Türkiye genelindeki durum da, İstanbul'dan farklı değildir.

En temel belediye faaliyetlerinin yerine getirilmemesi bir
yana; köy-ilçe-beledİye ve il yönetim sınırlarının
belirlenmesinde yaşanan uyuşmazlıklar ve numaralama
işlerindeki başarısızlıklar da, kentlerdeki bilgi sistemi
kurulumlarını olumsuz etkilemektedirler. Büyükşehir
Belediyelerinde Harita Müdürlüğü tarafından çözümlenmesi
gereken bu konularda yaşanan başarısızlıklarda, harita
mühendislik hizmetlerinin rolünün bulunmadığı söylenebilir
mi? Bu konularda hazırlanan ihale dosyalarının, bu
müdürlüklerin bağlı bulundukları daire başkanlığı veya genel
sekreterlik seviyelerinde rant pazarlıklarına konu olmadıkları
söylenebilir mi? Kentsel hizmetlerin, belediyelerin akçalı
durumları ve işlerin aciliyeti dışında pazarlık konusu
yapılmalan nedeniyle gecikmeleri üzücüdür. Böylece, kent
hizmetleri yalnızca aksamakla kalmamakta, ayrıca meslekler
de gerektiği biçimde icra edilememektedirler.

Yeni tasarı ile, "Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini
kurmak" görevi Büyükşehir Belediyelerine verilmektedir. Bilgi
sistemlerinin alt yapısını oluşturan bilgileri üreten, harita ve
kadastro mühendisliği mesleği, Büyükşehirlerde müdürlük
seviyesinden bir daire başkanlığı seviyesine yükseltilemediği
gibi, gerek ilçe ve alt kademe ve gerekse Büyükşehir belediye
encümenlerinin oluşumunda da yer alamamıştır (Büyükşehir
Belediye Kanunu Tasarısı, Madde: 16). Belediye
encümenlerinde harita müdürlüklerinin de temsil edilmesi
gerektiği her fırsatta yinelenmektedir. Belediye Kanunu
Tasarısı (Madde: 34) ile Büyükşehir Belediye Kanunu
Tasarısına (Madde: 16) yapılacak "Harita" veya "Harita,
Emlak ve Kamulaştırma" ekleriyle, harita mühendislik
hizmetlerinin belediye encümenlerinde temsilinin
sağlanmasında sayısız yararlar bulunmaktadır. Meslek
ayrımcılığının bütün hızıyla devam etmesi ve dolayısıyla,
kentsel hizmetlerin görülmesinde mesleklerin önem ve
ağırlıklarının hiç dikkate alınmaması yüzünden, yakın
gelecekte de, kent hizmetlerinin kolay, hızlı ve güvenilir
b iç imde yürütülmesi ve görülmesi olanakları
bulunmamaktadır.

4.2. Yerel Yönetimlerde Personel Rejimi
Belediyelerde, ita, atama, görevlendirme, sicil amiri

belediye başkanıdır. Belediye encümeni ve belediye meclisinin
gündemini ve görüşeceği konuları bile beiediye başkanı
belirlemektedir. Belediye memurları ve işçileri üzerinde
belediye başkanının doğrudan bir etkisi ve yaptırımı
bulunmaktadır. Kendisine verilen olağanüstü yetkilerin bir
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sonucu olarak, bir belediye başkanı, belediyede her turlu işi
belediye çalışanlarına gordurebileceğinı düşünmektedir.
Tersine davrananları, kadrolarına dokunmasa da istediği
şekilde ve yerde görevlendirebilmekte ve kolayca
sindirebilmektedir. Bazı görevlerini belediye başkan
yardımcılarına veya müdürlere devretse de, bu devir çoğu kez
şartlara tabidir. Örneğin, personel müdürlüğü atama ile ilgili,
fen işleri müdürlüğü ihale veya ihaleye katılacaklarla ilgili,
emlak müdürlüğü arsa satışı, kiralama veya tahsiste ilgili,
hesap işleri müdürlüğü hak ediş veya diğer kişilere yapılacak
ödemelerle ilgili olarak belediye başkanının izni veya onayı
olmadan işlem yapamazlar.

Belediyelerin yasa dışı gelişmeleri önlemek bir yana
özendirdikleri ve belediyelerde donen rüşvet çarkının gerek
belediye yönetimlerinde ve gerekse belediye çalışanları
arasında ahlakı çöküntünün kaynağı haline geldiği de
bilinmektedir. Belediye yönetiminin baskıcı davranışları kadar
belediyelerdeki rüşvet çarkı da, yerel yönetimler için utanç
veriddir ve önlenmelidir. Görevini layıkıyla ve kurallara uygun
yapanların sürekli cezalandın İdik lan merkezi ve yerel
yönetimlerde sürecin tersine döndürülmesi sağlanmalıdır.

Bununla birlikte, yerel yönetimlerde memurların sahip
olduklan en önemli haklar, iş güvenliği ve düzenli ödenen
aylık maaşlardır. Bunlann dışında, kurallara aykırı, kişisel veya
siyasi çıkarlar doğrultusunda davranışlara zorlanan
memurların, bu baskılara karşı çıkmaları halinde,
bulundukları konumdan hızla bir başka konuma
nakledildiklerine sıkça rastlanmaktadır. Dolayısıyla,
belediyelerde siyası erki elinde bulunduranlar dikensiz bir gul
bahçesi istemektedirler. Bunun en büyük engeli ise
anayasadır. Anayasanın 128. maddesinde, ".. .Devletin,.. .ve
diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre
yürütmekle yükümlü oldukları asli ve sürekli görevler,
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür..."
denilmektedir. Öngörülen personel sisteminin anayasa ile
uyumlu olduğu söylenemez.

Kaldı ki. Belediye Kanunu Tasarısı (Madde: 49) ve İl Özel
İdaresi Kanunu Tasansı'nda (Madde: 36), başta belediye
başkanı ve birim müdürleri yanı sıra, çevre, sağlık, veterinerlik,
teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve
iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve
danışmanlık alanlarında sözleşmeli personel çal ıştın la bileceği
belirtilmekledir. Danışmanlık dışında, belediyenin asli ve
sürekli işleri yanı sıra, birimlerdeki görevlerin sözleşmeli
personele gördürulmesiyfe, yerel yönetimlerde yeni bir
personel re j iminin devreye sokulmak istendiği
anlaşılmaktadır.

Görülmektedir ki, yerel yönetim ve kamu reformu adıyla
yapılacak düzenlemelerle, yeni personel rejiminin temelini
sözleşmelilik oluşturacaktır. Bu sistem de, yerellık sayesinde
gerçekleştirilecektir AKP iktidarı. Kamu Yönetimi Temel
Kanunu Tasarısı ile (Madde: 46), memurlann ve diğer kamu
g ö r e v l i l e r i n i n , p e r f o r m a n s Ö l ç ü t l e r i n e g ö r e
değerlendirilmesini ve ödüllendirilmesini öngörmektedir.
Performans ölçümlerinden başarıyla çıkmanın başlıca

koşulunu da. belediye başkanına veya yandaşlarına bağlılık
oluşturacaktır Çalışanların iş güvenliğim ve verimliliğini
sürekli hale getirmek gibi sosyal politikalar yerine, ayakla
kalmaları için kıyasıya rekabet halinde olmaları, amirlerine
karşı sürekli olarak kayıtsız-koşulsuz itaat ve hizmet etmeleri
gibi yaklaşımlar temel personel politikası haline gelecektir.
Tersi durumda, performans ölçümlerinden başarılı çıkmalan
olanaksızdır.

Yukarıda belirtilen ve anayasa ile uyumlu olmayan
personel rejimiyle, merkezi yönetimin taşradaki yetkılennin
devri ile birlikte, yere) yönetimlerin güçlendirilmesi değil,
adeta yere) hükümetlerin onü açılmaktadır. Ayrıca, 10 ayn
bakanlığın tüm kadrolarının il özel idarelerine aktar I ma siy la,
bu güne kadar pek fonksiyonu olmayan il özel idareleri,
birden bire olağanüstü yetkilere sahip kurumlar haline
dönüşeceklerdir. Bu durum, sozleşmeülik esasına göre
personel istihdamı ile birlikte, ilk olarak kazanılmış haklara
sahip bulunan memur ve işçileri, olumsuz biçimde
etkileyecektir. Bu tasarıların yürürlüğe girmeleri durumunda,
yerel yönetimlerde gerek memur ve gerekse işçi
sendikalarının etkili olma şansları kalmayacaktır,

Belediye Kanunu Tasarısı (Madde: 49) ve İl Özel İdaresi
Kanunu Tasansı'nria (Madde: 36), memurların yalnızca 1/10'u
kadar personele yılda iki maaş ikramiye verilmesi
öngörülmekledir. Taşanlarda, yalnızca "basan durumlanna
göre" şartı getirilmiştir. İkramiye verilecek memurların,
başanlı olma şartlan nelerdir, kimler tarafından belirlenecektir,
belli değildir* Memurlar arasında ayrım yapacak olan bu
kuralın çalışma barışını olumsuz etkileyeceği ve memurlar
arasında huzursuzluk yaratacağı şimdiden bellidir. İkramiye
verilmeyecek memurlann. itiraz haklannın ve dava açma
yollarının tanımlanmaması d* bir eksikliktir. Çalışanlar
arasında tartışma yaratacak, is, güvenliğini ve iş verimini
olumsuz etkileyecek kurallardan özenle kaçınmak
gerekmektedir

4.3. Özelleştirme ve Hizmetlerin Yeret
Yönetimlerin Bünyelerinde Kurulacak
Şirketler Eliyle Görülmesi
Bir yandan, uluslar arası şirketlerin istekleri yerine

getirilerek park, bahçe ve havuz bakımı, araç kiralama,
kontrollük, temizlik ve yemek hizmetleri; araç, bilgisayar, faks,
fotokopi benzeri teknolojik ürünlerin bakım ve onarım işleri
ihale yoluyla uçüncu kişilere gördurülmesi öngörülürken
(Belediye Kanunu Tasarısı, Madde. 66), diğer yandan yerel
yönetimlerin şirket kurmaları veya ortak otmalan yolunun
açılmasıyla yeni BİTler (veya KITler) yaratılmakta ve kentsel
rantların siyasilere peşkeş çekilmesinin zemini yaratılmaktadır
(Belediye Kanunu Tasana, Madde: 69. Buyükşehır Belediye
Kanunu Tasarısı, Madde: 25, İl Özel İdaresi Kanunu Tasarısı,
Madde: 1 Ve) Oysa bu düzenleme. Sermaye Piyasası
Düzenleme Kurulu kararlanna aykırıdır ve kamu hizmetleri
üzerinden ve şirketler eliyle, siyasilere rant aktan İmasın in
kılıfını oluşturmaktadır. Böylece, yerel yönetimler piyasa
mekanizmasına göre oluşurlarken, yönetilme ve hizmetleri
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gördürme biçimlerinde de benzer yöntemler tercih
edilmektedir.

Pek çok yerel hizmet alanı özel leşti rilirken, yeni İhale
Kanunu ile, bu işlere yerel yönetimlerin bünyelerindeki
şirketlerin de girmelerine olanak sağlanması, bu şirketlerin
rekabet olmadan yerel hizmetlerde tekel olmalarına yol
açacaktır. Buna meydan verilmemelidir. Yerel yönetimlerde
(özellikle belediyelerde), standart topoğratik harita yapımı,
fotogrametrı ve uzaktan algılama faaliyetleri, imar planı
uygulamaları, yol ve teknik alt yapı projeleri ve araziye
uygulama işlerinde de belediye şirketlerinin devreye
sokulmasıyla, harita özel sektörüne büyük bir darbe
vurulacaktır. Haksız rekabete yol açan bu ııygulamaîardan
özenle kaçınmak gerekmektedir.

Dolayısryla, harita mühendislik hizmetlerinin ihale yoluyla
tüm sektörün rekabetine ve katılmasına açılması yerine,
belediye şirketleri eliyle görülmesi tercihinin, Harita, Tapu ve
Kadastro Sektöründe ciddi sıkıntılar yaratması kaçınılmazdır.
Yalnız harita ve kadastro mesleği açısından değil, aynı
zamanda diğer meslekler açısından da benzen sıkıntılar
yaşanabilir. Bunu önlemek bakımından, yerel yönetimlerde,
jeolojilvjeoteknik etüdler, plan yapımı, topoğrafik harita
yapımı, mimari-statik-elektrik-makine projeleri yanı sıra, yol
ve teknik alt yapı projelerinin yapımı ve araziye uygulama
işlerinin, mekansal, bölgesel, çevresel, peyzaj ve rekreaktif
düzenleme ve benzeri faaliyetlerin TMMOB bünyesindeki
plancılar, mimarlar ve mühendisler tarafından yapılmaları
sağlanmalıdır.

4.4. Toprak Politika lan ve Planlama - İmar -
Uygulama Sistemleri
4.4.1.Toprak Politikaları Açısından İnceleme

Belediye Kanunu Tasansının Geçici 1. maddesinde,
1/5.000 ölçekli nazım imar planı içinde kalan hazine arsa ve
arazilerinin büyüklüğüne göre belediyelere devredilmesi
öngörülmektedir, Oysa, hazine arazilerinin belediyelere devri,
4916 sayılı Yasa ile değişik 4706 sayılı Yasada da
öngörülmekte, ancak koşula bağlanmaktadır. Buna göre,
hazine arazilerinin 3 yıllığına bedelsiz olarak belediyelere
devredilmesi, ancak bu süre içinde, 1) imar planı ve 2)
parselasyonların yapılması ve ardından 3| kamu hizmetlerine
aynlan yerlerin hazineye terk edilmesi, 4( konut ve ticarete
ayrılan yerlerin Hazinenin onaylayacağı bedelle satılması, 5)
ekde edilecek bedelin, maliye Bakanlığı, Büyükşehir belediyesi
ve ilçe/ait kademe belediyeleri arasında paylaşılması, belirtilen
sürede satış gerçekleşmezse, hazine taşınmazlarının hiçbir
şarta bağlı olmadan hazineye geri dönmesi öngörülmüştür.
Halen yürürlükte olan bu yasaya hiç değinilmeden, bu kez,
başka bir öneri getirilmektedir.

Ayrıca, "1/5000 ölçekli nazım imar planı içinde" deyimi
ile hazine arazilerinin î/1 000 ölçekli planlardaki durumlarına
bakılmaksızın devre konu yapılmaları da sakıncalıdır.
Uygulama imar planlarında, yol, meydan, park, eğitim
tesisleri, sağlık tesisleri, hal, pazar yeri v, b. gibi alanlara tahsis
edilip edilmediğine bakılmaksızın, belediyelerce 1/5 000

ölçekli plan kararlarına göre satış konusunda yetki veren
Tasan yanlıştır.

Bununla birlikte, Belediye Kanunu Tasarısının 19/j
maddesi ile il Öze! İdaresi Kanunu Tasarısının 1 l/e
maddesinde, belediyelerin ve ı! özel idarelerinin
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları" kurabilecekleri
belirti I mektedir. Böylelikle, hazine arsa ve arazileri belediyeler
ve il özel idareleri eliyle siyasilerin arpalığına dönüşeceklerdir,
Bu düzenleme, ülke topraklarının, siyasiler eliyle bir rant alanı
olarak kullanılmasının önünü açmaktadır. Taşanlarda, hazine
arazilerinin değerlendirilmesinde, "...öncelikle toplu konut
ve şehircilik hizmetlerinde kullanılır..." deyimine yer
verilmesi de tatminkar değildir. Planlama ve uygulama
konularında sicilleri bozuk olan ve her türlü denetimin
dışında tutulan yerel yönetimlerin, bu kez, hazine arazi ve
arsalarının devrini aldıktan sonra, bunları ne şekilde
kullanacaklarının hiçbir şarta bağlı tutulmaması da yanlıştır.

Belediye Kanunu Tasarısının 68. maddesinde, "üretilen
arsa ve konutların salısı, açıklık ve rekabet ilkesine uygun
olarak yapılır" denilmekledir. Belediyelerin, kendine ait veya
hazine mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yapılacak arsa ve
konut üretimini, kentin ve ihtiyaç sahiplerinin talepleri
uyarınca kullanmak yerine, gelir kaynağı olarak
değerlendirmeleri önlenmelidir. Kaldı ki, İstanbul Deprem
Master Ptanı'nda, atıl durumda olan hazine ve belediye
arazilerinin, sermaye piyasası kurallarına göre kurulacak olan
gayrimenkul yatırım ortaklıkları eliyle konut üretimi
sağlanarak, elde edilecek konutların, yüksek afet riski
bulunan bölgelerin boşaltılmasında kullanılması için
planlanması salık verilmektedir. Afet riski yüksek bölgelerdeki
sorunların çözümü yanı sıra, kaçak yapı ve gecekondu
bölgelerinde de kentset dönüşüm projelerinin uygulanması
tartışılmaktadır, Bu faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli ve
sorumlu olmaları gereken yerel yönetimlere ilişkin Taşanlarda,
belirtilen konulara ilişkin hiçbir kurala yer verilmemesi dikkat
çekicidir.

4.4.2. Planla ma-İ ma r-Uyg ulama
Sistemleri Açısından İnceleme
Buyükşehir Belediye Kanunu Tasansının Geçici 1,

maddesinde, "...Büyüksehir belediyesi, bu kanunun
yuKirlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde
Büyükşehir nazım imar planlarını yapar veya yaptırır..."
denilmektedir. Aynı Tasarının 7/b maddesinde de, ilçe ve alt
kademe belediyelerinin, nazım planların yürürlüğe
girmesinden başlayarak iki yıl içinde uygulama imar planlarını
ve parselasyon planlarını yapmamaları durumunda yetkinin
Buyükşehir belediyesine geçeceği söylenmektedir. Buyükşehir
belediyesinin süresi içinde görev yapmaması durumunda ise,
ne olacağı belirsizdir.

Oysa, planlama sürecinin sürelere bağlanması kadar,
görevlerin kesintisiz yerine getirilmesini sağlayacak seçenekli
çözümlere de ihtiyaç vardır. Belirtilen sürede görevini yerine
getirmeyen kişi veya organlara görevden men dahil caydırıcı
parasal veya cezai yaptırımlar öngörülmesi bir yana, bu
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AFET BİLİNCİ VE
HKMO AFET KOMİSYONU

Mühendislik, uygarlık gelişimine ilişkin doğal ve
yapay yaşam koşullarının, tüm ekosistem için
sürdürülebilir, geliştirilebilir ve güzelleştirilebilir
kılınması hedefine dönük çözümler üretmeye çalışan
kuramsal ve uygulanır bilgiler bütünü olarak ele
alınmalıdır. Toplumsal yaşam bakımından, sorunları,
neden sonuç ilişkileri ile derinlemesine değerlendirerek
çözüme dönük işlevsel çözümler üretmek
mühendisliğin temel felsefi sorumluluğudur.

Canlı yaşamını olumsuz kılabilen en temel sorunlar,
varoluştan ben değişik tanımlar altında sınıflandırılmış
ve günümüzde "afet" genellemesine adlandırılmıştır.
Sözlü tarihin taşıdığı söylencelerden, en eski
uygarlıklarının resimli betimlemelerinden, yazılı tarihin
kaydettiği belgelerden ve karbon testleri vb. gelişmiş
bilimsel yöntemlerle ortaya konan bilgilerden
anlaşıldığı gibi afetler varoluştan beri canlı yaşamı ile
içice bir öge olmuştur.

Mühendislik, düzenli ve disiplinli bir öğreti alanı
olarak geliştiği dönemlerden başlayarak; doğa
olaylarının canlı yaşamı üzerindeki etkilerinin olumsuz
olmamasını, güvenli ve gelişmeye açık bir ekosistem
sağlanmasını kurgulamak sorununu temel sorumluluk
olarak ele almıştır. Dünyanın en eski ikinci mesleği
kabul edilen Harita Mühendisliği de aynı sorumluluk ile
karşı karşıyadır. Binlerce yıl önce, NİI havzasında, su
taşkınları' nın önceden modellenmesi ve taşkın sonrası

"aplikasyon" sorunlarının çözülmesi örneklerinden
bilindiği gibi meslek disiplinimizin "afet" sorumluluğu
sürekli bir çalışma konusu olmuştur.

Doğa olaylan yanında, gelişen teknolojiye paralel
olarak "endüstriyel üretim süreç!eri"nin ve "endüstriyel
ürünler"İn denetimsiz ve/veya hatalı kullanımı da afet
olgularını olumsuz bir ivmeyle çeşitlendirebilmektedir.

Afet Öncesinde, anında ve sonrasında temel
sorunlar, teknik konularda düğümlenmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, devletlerin
anayasalarında yer alan "ovaların tarımsal amaçla
kullanılması zorunlu1uğu"na karşın Türkiye'den
Adapazarı, Düzce ve Japonya'dan Kobe örneklerinden
görüldüğü gibi doğa olaylarını "oluşmadan önce"
afete dönüştürebilen siyasi müdahalelere boyun eğici
etik dışı hatalı mühendislik karar örnekleri
bulunmaktadır. Afet anında, belirli ilkeler ve
yöntemlerle sürdürülen "müdahale" çalışmalarında da
lisans düzeyinde teknik öğretim görmüş
mühendislerin, önceden eğitilmemeleri dolayısıyla kriz
anında "atıl" kalabildikleri de acı ama gerçek örneklerle
yaşanmaktadır. Afet sonrasında da toplumsal
kaynakları en etkin kullanabilecek kararlar yerine
mühendislik etiğinden uzak kararlar altına imza
atılabildiği de görülmektedir.

Tarihsel ve teknolojik süreç irdelendiğinde
mühendislerin, afet konusundaki Özgörevierinin,
sorumluluklarının etik çerçeveler içerisinde ele alınması
zorunlu görülmektedir. Bu amaçla, Türk Mühendis
Mimar Odaları Birliği, kurulduğu 1954 yılından beri
hem üyelerini bilinçlendirmek hem de kamu
otoritelerini doğru yönlendirebilmek amacıyla afet
kavramını sürekli çalışma konulan arasında tutmuştur.
Afet, TMMOB tarafından yayımlanan onlarca rapor,
kitap vb eser yanında onlarca sempozyum, kongre vb.
etkinliğin de konu başlığı olmuştur. Bu aşamada şunu
da kaydetmekte yarar görülmektedir ki TMMOB
bileşeni bazı Odalar, bilinçlendirme anlamında
gösterdikleri Özeni, üyelerinin sorumluluklarının
sorgulanması ve denetlenmesi anlamında aynı oranda
sergileyememişlerdir.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, 1954

yılından günümüze dek kamu yararı ilkesinin korunması

ve geliştirilerek uygulanması anlamındaki çalışmalarında

afet ve mühendislik sorumluluğu olgusunu sürekli

gündeminde tutmuştur. Türkiye'de âfet kavramı,

deprem ile özdeşleştirilmesine karşın Odamız canlı

yaşamını zedeleyebilecek her türlü

olguyu ve kazayı afet olarak

modellemiş ve bütün çalışmalarını

bu geniş bakış açısıyla ortaya

koymuştur. Kentsel yaşam kültürü ve

bu kültüre koşut bir yerleşim bilinci

olmaksızın, gecekondu felsefesinin

apartmankondulara dönüşmesine

karşı çıkışımız, kırsal toprak

düzenlemesi anlamında toprak

reformu ve arazi toplulaştırması

kavramlarını desteklememiz,

tarımsal alanlarının yerleşime,

sanayiye veya turizme açılmasına

karşı çıkışımız da meslek disiplinimiz

penceresinden olaylara geniş bakış

açımızın örnekleridir.

Odamız, üyelerimizin çalışma

konuları gereğince "planlama,

aplikasyon, harita üretimi, harita

kullanımı, coğrafi bilgi sistemi" gibi

başlıklar altında doğa olaylarının

toplumsal yaşama izdüşümlerinin

kurgulanmasında ve dikkate

alınmasında ilgili ve sorumlu

kurumlar arasında yer almaktadır.

Mesleki açıdan Odamızın Türkiye için

afet ve kriz yönetiminde etkin rol

alması gerektiği ortadadır. Ayrıca

demokratik mesleki kitle örgütü

sıfatımız gereğince bu konuda

toplumsal sorumluluğumuz da

bulunmaktadır.

Odamızın, yukarıda sunulan

gerekçelerle yürütmekte olduğu çalışmaları daha

kurumsal bir yapıda sürdürebilmesi bakımından doğa

olaylannın Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri)

Mühendisliği bakımından modellenmesi, mühendislik

projelerinin ve uygulama haritalannın üretiminde ve

kullanımında bu modellerin dikkate alınması,

Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odamız, 1954

yılından günümüze dek
kamu yaran ilkesinin

korunması ve geliştirilerek
uygulanması anlamındaki

çalışmalarında afet ve
mühendistik sorumluluğu

olgusunu sürekli
gündeminde tutmuştur.
Türkiye'de afet kavramı,

deprem ile
özdeşleşîirilmesine karşın

Odamız canlı yaşamını
zedeleyebilecek her türiü

olguyu ve kazayı afet olarak
modellemiş ve bütün

çalışmalarını bu geniş bakış
açısıyla ortaya koymuştur.

üyelerimizin doğa olaylannın, endüstriyel üretim

süreçlerinin ve endüstriyel ürünlerin denetimsiz ve/veya

hatalı kullanımının yol açabileceği afetler hakkında

güncel, güvenilir ve işlevsel bilgilerle donatılmaları, afet

konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesi ve afet

sürecinde toplumsal dayanışmaya katılınması amacıyla

HKMO Yönetim Kurulumuzun

09.02.2004 tarih ve 92/836 sayılı

kararı gereğince HKMO Afet

Komisyonu kurulmuştur."

Komisyon çalışmaları kapsamının

binnci evresinde Toplum Afet Bilinci

geliştiri lmesi çalışmaları yer

almaktadır. Afet, afet öncesi, anı ve

afet sonrası biçimindeki üç aşamalı

doğal sürecinde ele alınmakta ve

zarar önleme ve azaltma hedefiyle

meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize

yönelik bilinçlenme eğitimleri

planlanmaktadır. Temel afet bilinci ve

İlkyardım eğitimleri için Boğaziçi

Üniversitesi Kandilli Rasathanesi

Deprem Araştırma Enstütüsü, Kızılay

Başkanlığı, AKA Arama Kurtarma

Araştırma Derneği yetkilileri ile

eğit im planlamaları için ön

görüşmeler yapılmış ve planlama

aşamalarına geçilmiş durumdadır.

Öncelikli eğitimlerimize katılmak

isteyen meslektaşlarımızın bağlı

bulundukları Şubemize başvurmaları

gerekmektedir.

Afet olgusu konusunda mesleki

b ü t ü n görüş ve öner i ler in

ortaklaştınlmasıyla gerçekleştirilecek

çalışmalar, odamız yayınlarında ve

w w w . h k m o . o r g . t r adresinde

duyurulacaktır. Ayrıca HKMO Afet

Komisyonu haber grubuna katılmak

i s t e y e n m e s l e k t a ş l a r ı m ı z , h k m o a f e t -

subscribe@yahoogroups.com adresine e-posta yoluyla

başvuruda bulunabilirler.

Tüm duyarlı meslektaşlanmız ile birlikte çalışmak

ümidi ile afetsız günler diliyoruz.

HKMO Afet Komisyonu




