
tepav  Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  
Eylül2011 
N201150 

 www.tepav.org.tr   1 

 
 

P
O

L
İT

İK
A

N
O

T
U

 

Selçuk SERTESEN
1
 

Araştırmacı, Yönetişim Etütleri  

 

 

 

 

 

 

 

Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun 

Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan 

Temsil Sorunları 

 

 

 

 

 

 

Bu notun amacı, son dönemde yeniden ivme kazanan 

kamu yönetimi reformu gündeminin yerelleşme boyutuna 

ilişkin sorunlu alanlarından biri olan yerelde temsil konusunu 

tekrar gündeme getirmek ve tartışmaya açmaktır.  

 

(Bu not, ülkemizde kamu reformu gündeminin bir parçası olan 

“yerelleşme ve yerel yönetim reformu” konusunda yayınlanacak 

bir dizi tartışma notunun ilkidir. Bundan sonra önem sırasına bağlı 

olmadan yayınlanacak notlar yerel yönetimlerin özerkliği, kamu 

yönetiminde yerelleşme-merkezileşme eğilimleri, demokrasi 

açığı, kent bazında hizmet koordinasyonu, hizmet kademelerinin 

çakışması ve reform önerileri gibi konuları kapsayacaktır. Sağlıklı 

bir tartışma süreci başlatmayı amaçlayan bu notlardaki 

değerlendirme ve öneriler okurların katkılarına açıktır. Görüş ve 

öneriler bilahare yayınlanacak ve metinler bunlar dikkate 

alınarak gözden geçirilecektir. Görüşlerinizi iletmek için: 

selcuk.sertesen@tepav.org.tr) 

  

                                                           
1 http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/96/Selcuk+Sertesen 
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Ülkemizde 2000 sonrası gerçekleşen kamu yönetimi reformlarının kayda değer bir kısmını 

yerel yönetimler alanında yapılan kanun değişiklikleri oluşturmaktadır.2 Bu değişikliklerin 

başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu’nun gerekçesinde mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap 

verme mekanizmasının kurgulanması ve harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin 

kurulmasına yönelik bir vurgu bulunmaktadır. Bu kanunu takiben yürürlüğe konulan 

belediye ve il özel idareleri kanunları ile merkez-yerel arası vesayete dayalı ilişki biçimini 

daha etkin bir işbölümünü içeren ilişki biçimine dönüştürmek hedeflenmiştir. Reform 

süreci başlamadan hemen önce reformun genel çerçevesini ortaya koymak üzere 

Başbakanlık tarafından yayınlanan politika dokümanında bu “dönüşümün yerel yönetim 

ayağındaki temel hedefinin ağır merkezi vesayet ve yetersiz mali kaynaklara sahip yerel 

yönetimlerin güçlendirilmesi” olduğu belirtilmekte, yereldeki dönüşümün ana ilkelerinin 

yerindenlik ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması olduğu ifade edilmektedir.3  

  

Bu değişim süreci belli alanlarda olumlu gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Özellikle 

yukarıda bahsedilen 2005 sonrası yürürlüğe giren kanunlarla il özel idareleri ve 

belediyeler idari özerklik anlamında geçmişe oranla güçlenmiş, bağımsız karar alma 

kabiliyetleri artmıştır.  

 

Bu olumlu gelişmelere rağmen eski düzenlemelerin getirdiği bazı sorunlar halen devam 

etmektedir. Bu sorunlardan biri yerel yönetimlerin siyasi sorumlulukları ve hizmet 

sundukları kitleye karşı hizmetin kalitesine ilişkin sorumluluklarının tam olarak 

örtüşmemesidir. Bir yanda vatandaşla doğrudan bir hizmet sunum ilişkisi olmasına 

rağmen sunduğu hizmetin kalitesiyle ilgili sadece merkezi yönetime hesap verme 

zorunluluğu olan merkezi yönetimin taşra teşkilatları, bir tarafta ise yerel seçim 

sistemindeki yetersizliklerden ötürü hizmet ettiği kesimi temsil (ve dolayısıyla hesap 

verme) kabiliyeti eksik kalan yerel yönetim birimleri bulunmaktadır. Belediye ve il genel 

meclisleri vatandaşın yerel ihtiyaçları temelinde karar alan ve vatandaş adına ilgili yerel 

yönetimin uygulamalarını izleyen ve denetleyen bir mekanizmadır. Ülkemizde yurttaş ve 

yerel yönetim arasında ideal bir demokratik ilişkinin olmadığı seçmen olan her yurttaşın 

malumudur. Sorunun çok karmaşık boyutları olsa da temel sorunların başını en basit 

yapısal sorun çekmektedir: Temsili demokrasimiz yeterince temsili değildir.  

   

Bu tartışma metninin konusu olan temsil kabiliyeti ile ilgili sorun alanlarına geçmeden 

önce yerel seçim sistemimizin yerel meclislerin oluşumuna ilişkin ilkelerini kısaca 

özetlemek gereklidir. 2972 sayılı Kanun’a göre il genel meclisi nüfusu 25.000’e kadar olan 

ilçeler için 2 üye, bundan sonra her 25.000’lik artış için 1 üye artacak şekilde 75.000-

100.000 arası nüfusa sahip ilçelerde 5 üye, 100.000'nin üstündeki ilçelerde ise her 

100.000’lik artış için artı 1 üye ayrılacak şekilde düzenlenmiştir. Yine aynı Kanun’da 

belediye meclisi üye sayısı için nüfusu 10.000’e kadar olan beldelere 9 üye ayrılırken 

nüfusu 500.000 ile 1.000.000 arasında olan beldelerde 45 üye ayrılmıştır.  

 

 

 

  

                                                           
2
2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 

yılında ise 5393 sayılı Belediye ve 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunları yürürlüğe girdi. 
3 
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Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve  

Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları 

 
 www.tepav.org.tr    3 

 

 

Yerel yönetimlerin karar organı konumunda olan il genel meclisleri ve belediye 

meclislerinde seçim sisteminden kaynaklanan temsil sorunları şu şekilde özetlenebilir: 

  

 İl özel idarelerinin hem belediye sınırları içinde hem de dışında yerine getirmesi 

gereken görevleri bulunmaktadır. Dolayısıyla karar organı konumundaki il genel 

meclislerinin hem mücavir alan içinde hem de dışında yaşayan vatandaşları 

dengeli bir şekilde temsil edebilmesi gerekmektedir. Fakat mevcut sistemde il 

genel meclislerinde nüfusu az olan ilçelerin temsil oranı daha yüksektir. Örneğin 

Ankara İGM'de son yerel seçimlerin yapıldığı 2009 yılı nüfusuna göre Evren 

ilçesinden bir üye 1,911 kişiyi temsil etmekteyken Çankaya ilçesinden bir üye 

yaklaşık 72,000 kişiyi temsil etmektedir. Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu durum 

bize küçük nüfuslu, daha kırsal nitelikli ilçelerin il genel meclisinde daha yoğun 

olarak temsil edildiğini göstermektedir. Ankara İGM üyelerini ve temsil ettikleri 

nüfusu şu şekilde özetleyebiliriz: 

 

  Nüfus 
İGM Üye 
Sayısı 

İGM Üyesi 
Başına Düşen 
Nüfus 

Nüfusu 300.000'den 
büyük ilçeler 
(Çankaya, 
Keçiören,Yenimahalle, 
Mamak, Sincan, Etimesgut, 
Altındağ) 3900000 65 60000 

Diğer İlçeler 
(Evren, Çamlıdere, Güdül, 
Ayaş, Kalecik, 
Kızılcahamam, Nallıhan, 
Haymana, Bala, 
Şereflikoçhisar, Akyurt, 
Kazan, Beypazarı, Çubuk, 
Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı) 741000 55 13473 

 
Kaynak: ADNKS verileri, TÜİK 
 

Tablodan da görüldüğü gibi İGM’nin büyük nüfuslu ilçeleri temsil yeteneği küçük 

nüfuslulara kıyasla çok daha düşüktür. Oysa günümüzde il özel idarelerinin 

sadece kırsal alana yönelik değil aynı zamanda belediye sınırları içerisinde de 

kentsel yatırımların finanse edilmesi, (okul ve sağlık merkezlerinin inşası) gibi önemli 

bir görevi bulunmaktadır. Daha da önemlisi kamu yönetimi reformu sürecinde il 

özel idarelerinin yetkilerinin genişletilmesinin önümüzdeki dönemde gündeme 

gelmesi muhtemeldir.4 Geçtiğimiz aylarda kamuya duyurulan 633 numaralı KHK 

ile SHÇEK’in kapatılması ve kurumun taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet 

kuruluşlarının personel ve tüm varlıklarının il özel idarelerine devredilmesi bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Bu gelişmelerle birlikte bakıldığında kentsel nüfusun 

bu denli düşük temsili daha da derin bir sorun haline gelecektir.  

                                                           
4
 2004 yılı Temmuz ayında kamuoyuna duyurulan “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri Ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Kanun” birçok bakanlığın taşra teşkilatlarının yetki ve sorumluluklarını belediye ve il özel idarelerine devretmeyi önermiştir. 

Buna paralel olarak yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi, bu yetkilere orantılı olarak kaynak sağlanması 

öngörülmüştür. Fakat kanun dönemin Cumhurbaşkanı Sezer tarafından Anayasa’da öngörülen tekil devlet yapısına, 

“idarenin bütünlüğÜ”,”yetki genişliği” ve “idari vesayet” ilkelerine ve kamu yararına uygun düşmediği gerekçesiyle veto 

edilmiş, ardından Hükümet tarafından da rafa kaldırılmıştır.  
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 Benzer bir sorun belediye meclisleri için de geçerlidir. Özellikle büyükşehir 

belediye meclislerinde düşük nüfuslu belediyeler geniş oranda temsil 

edilmektedir. Büyükşehir belediye meclisleri, belediyeyi oluşturan her ilçenin 

belediye meclisi üye sayısının beşte birinin bir araya gelmesinden oluşur. Yani 

büyükşehir belediye meclislerinde toplam üye sayısını belirleyen unsur kapsadığı 

nüfus değil, ilçe sayısıdır. Bu nedenle belediye meclisi ve il genel meclisinde nüfus 

ile kurulan bağlantı büyükşehir belediyelerinde kurulamamaktadır.5 Bu da meclis 

üyelerinin temsil ettikleri nüfus büyüklüklerinde farklılaşmalara yol açmaktadır.  

Aşağıdaki grafikte tüm büyükşehir belediyelerinde belediye meclisi başına düşen 

nüfus görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi meclis üyesi başına düşen nüfus 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde 1300 seviyesindeyken Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi’nde 50.000’in üstündedir.  

 

            
 

Kaynak: ADNKS verileri, TÜİK 

 

 BBM’lerde karşılaşılan bir diğer temsil sorunu ise (il genel meclislerinde yaşanan 

soruna benzer olarak) düşük nüfuslu belediyelerin daha yüksek derecede temsil 

edilmesidir. Örneğin Ankara BBM’de Çankaya ilçesinden gelen bir üye 8.000 kişiyi 

temsil ederken Kalecik ilçesinden gelen bir üye 1.600 kişiyi temsil etmektedir. 

 

 BBM’lerde ortaya çıkan bir başka sorun meclis üyelerinin aynı zamanda ilçe 

belediye meclislerinde de üye olmalarından dolayı oluşan çift kimliklilik 

meselesidir.6 Siyasi sorumlulukları ilçelerdeki seçmene yönelik olan meclis üyeleri 

doğal olarak önceliklerini ilçe belediyesi yönünde kullanmaktadır. Bu da BBM’nin 

                                                           
5 

Arıkboğa, E., 2007, Büyükşehirlerde Kararları Kim Alıyor? Büyükşehir Belediye Meclislerinde Temsil Sorunu ve Çözüm 

Önerileri, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 16, Sayı 1 

6
 Arıkboğa, E., 2007, Büyükşehirlerde Kararları Kim Alıyor? Büyükşehir Belediye Meclislerinde Temsil Sorunu ve Çözüm 

Önerileri, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 16, Sayı 1 
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sorumlu olduğu alan için bütüncül bir bakış açısı ile politika geliştirmesini 

güçleştirmektedir.  

 

 Belediyelerde vatandaşı temsil sorununun bir diğer boyutu ise özellikle büyük 

şehirlerde ilçe seçim çevrelerinin çok geniş olması sonucu farklılaşan siyasal 

tercihlerin yeterince temsil edilememesidir. Nüfusu 800.000'e yaklaşan bir ilçeyi 45 

kişilik bir mecliste farklılaşan ihtiyaç ve tercihlere duyarlı bir şekilde temsil etmek 

çok zordur. Seçim çevresinin çok geniş olması seçmen ile seçilen meclis üyeleri 

arasındaki ilişkiyi zayıflatmaktadır. Bununla birlikte büyükşehir olmayan 

belediyelerde seçim çevresi bile yoktur. Milyona yaklaşan nüfuslara sahip 

belediye sınırlarında meclis üyeleri herhangi bir mahalleyi/semti/bölgeyi temsil 

etmemektedir. Sonuç olarak seçmenin karşısında hizmet performansı açısından 

değerlendirme yapabileceği bir muhatap bulması zorlaşmaktadır. Bu da 

vatandaşa karşı hizmet sorumluluğu ve siyasal sorumluluk ilişkisinin takibini 

zorlaştırmaktadır.  

 

Yukarıda sıralanan sorunları gidermek için nüfus büyüklüklerine daha duyarlı, hizmet 

sunucular ile vatandaşlar arasında hizmetin kalitesinden sorumlu olma ve hesap sorma 

ilişkisini sağlayacak bir yapı geliştirilmelidir. Bu yapı geliştirilirken temel ilke seçim çevreleri 

ve hizmet sunulan bölgelerin mekansal anlamda örtüşmesidir. Bu şekilde bir yapılanma 

sayesinde vatandaşlar yerel seçimlerde oy verirken kendi hizmet bölgelerinden sorumlu 

olan meclis üyelerinin performanslarını daha etkili bir şekilde değerlendirebilecek ve 

yönlendirebilecektir.  

 

 

 


