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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurulması 

Koordinasyon Meselesini Çözer mi? 

 

 

 

 

 

Bu tartışma notunun amacı yeni kurulan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın, şehircilik gibi yatay bir politika alanında ortaya 

çıkan koordinasyon sorununa çözüm olarak etkinliğini 

tartışmak.  Bakanlığa verilen yetkilerin, hiyerarşik ve tek yanlı 

çözümleri akla getirdiğini, bunun da koordinasyon meselesini 

çözmede yetersiz kalacağını savunmak. 

 

 

  

(“Yerelleşme ve yerel yönetim reformu” yazı dizisinin bir parçası olan 

bu tartışma notundaki 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) 
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Giriş 

 

Mayıs 2011 tarihinden Kasım 2011 tarihine kadar geçen sürede Kanun Hükmünde 

Kararnameler (KHK) ile kamu yönetiminde önemli sayılabilecek değişiklikler yapıldı. 

Yetkinin geçerli olduğu bu altı aylık sürede 35 adet KHK ile yeni bakanlıklar kuruldu, bazı 

kurumların ve bakanlıkların kuruluş kanunlarında ciddi değişiklikler yapıldı, bazı kurumlar 

veya yapılar birleştirildi veya lağvedildi. Ne bütün bu değişikliklerin gerekçesine ilişkin 

hükümet tarafından kapsamlı ve tatmin edici bir açıklama yapıldı ne de bu 

değişikliklerin ne anlama geldiği ayrıntılı bir şekilde incelendi. Hükümete KHK çıkarma 

imkanı tanıyan Yetki Kanunu’nun gerekçesi de bu konuda yardımcı olamamaktadır. 

Gerekçe incelendiğinde bir yandan çok genel ifadelerin yer aldığı, bir yandan da 

yapılan düzenlemelerin spesifik olarak söz edilen bazı kurumlar ve konuların ötesine 

geçtiği görülmekte. Dolayısıyla değişiklikler bütünüyle değerlendirmek bu aşamada zor 

gözüküyor. 

 

Bu kadar sükûnet bu ölçekte bir değişiklik için sıra dışı bir durum sayılabilir.  Bu 

değişikliklerin çoğu re-organizasyon niteliğinde olmakla beraber yeni kurulan, kaldırılan 

veya değiştirilen bakanlıklar ve kamu kurumlarının “yetkileri” ve “işlevleri” değiştirilmek ve 

genişletilmek suretiyle bir anlamda kapsamlı bir reforma da kapı açılmış oldu. Dışarıdan 

bakıldığında değişikliklerin bir kısmının önceden tasarlanmış ve bir ölçüde kendi içinde 

tutarlı bir reform gündeminin parçası olduğu izlenimi edinilebilir. Örneğin devlet 

bakanlıklarının kaldırılması, devlet memurları özlük hakları ve statülerinin sadeleştirilmesi 

vb. gibi uygulamalar böyle bir izlenim veriyor.  Ancak kalan birçok düzenleme için, 

önceden etraflıca düşünülmüş, tartışılmış ve bütüncül bir reform paketinin parçası 

olduğunu söylemek oldukça zor.  Bu tartışma notunu izleyecek iki notta Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının kurulmasıyla “yerelleşme” ve “planlama” açısından bir politika 

karmaşası durumu ortaya çıktığını ileri sürüyoruz. KHK’ların üzerinde iyi çalışılmadığına 

ilişkin başka işaretler de var. Ama ne olursa olsun fiili olarak değişen yetkiler ve işlevlerin 

kullanılması ile zaman içinde bazı alanlarda ciddi değişiklikler gerçekleşebilir. Bu açıdan 

KHK’ların daha yakından ve ayrıntılı incelenmesinde yarar var.   

 

Farklı bakış açılarından KHK uygulamasını eleştirmek mümkün. Bir kere KHK’larla bu 

ölçekte bir değişimi gerçekleştirmenin kendisinin ne kadar yasal (veya anayasal) olduğu 

tartışmalı. Bu konuya burada girmeyeceğiz. İkinci olarak, KHK yapım sürecinde modern 

kamu yönetimi ilkelerinden olan şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ilkelerine 

uyulmadığı da ortadadır.  KHK’lar ile getirilen değişikliklerin hangi kamusal amaç ve 

hedeflere ve ne şekilde hizmet ettiği konusunda öncesinde veya sonrasında 

kamuoyuna tatmin edici bilgi verildiğini söylemek mümkün değil. Ayrıca art arda aynı 

kurumla ilgili yapılan düzenlemelerin varlığı, söz konusu KHK’ların teknik olarak da iyi 

tasarlanmadığını ve yeterince istişare edilmediğini, reform sürecinin iyi yönetil(e)mediğini 

gösteriyor.  Bunlar başlı başına ciddi zaaflar. 

 

Bu tartışma notunun ve bunu takip edecek iki notun amacı KHK’ların bütününe ilişkin bir 

tartışmadan çok bu KHK’lardan biri ile (644 sayılı KHK) kurulan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın kurulmasının ve Bakanlığa verilen bazı yetkilerin devletin koordinasyon 

meselesine yaklaşımında bir değişimin habercisi olup olmadığını sorgulamak ve 

Hükümet’in diğer hedef ve politikalarından “yerelleşme” ve “planlama”  göz önüne 

alarak değerlendirmek.  
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Sektörel Örgütlenmenin Yetersizliği ve Koordinasyon İhtiyacı 

 

Öncelikle bazı temel sıkıntılara değinmekte yarar var. Bu sıkıntı devletin genel 

organizasyonu ile ilgili. Bildiğiniz gibi devlet (sadece bizde de değil) genel olarak sektörel 

(fonksiyonel) bazda teşkilatlanmıştır. Eğitim, sağlık, adalet ve benzeri bakanlıklar bu 

sektörleri düzenlemek ve bu sektörde faaliyet göstermek üzere kurumsallaşmıştır. 

Sektörel tanımlama belli bir faaliyeti sınıflandırmak açısından uzun yılların deneyimi ve 

uluslararası standartların da yardımıyla göreli olarak daha net bir ölçüt sağlıyor. Ama 

özellikle son yıllarda bu sektörel yapılanmayı zorlayan iki temel alan söz konusu:  Yatay 

temalar ve mekân boyutu. Yatay temalardan kasıt tek bir sektöre indirgenemeyen, 

çoğu zaman birden çok sektörel kuruluşu ilgilendiren faaliyet alanları. Örneğin gençlik, 

aile, kadın, kırsal kalkınma, e-devlet, yerelleşme, bölgesel kalkınma ve benzeri 

alanlardaki politikalar birçok sektör bazıda örgütlenmiş kurumu yatay kesen alanlar. 

Mesela gençlik ile ilgili meseleler en azından hem sağlık, hem eğitim hem de çalışma 

bakanlığı ile ilişkili olabilir. Aynı şey kadın politikaları için de geçerlidir. Yerelleşme ise 

neredeyse bütün kurumları ilgilendiren temel bir politika olarak 2002 yılında gündeme 

geldi ve eğer 5227 sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu veto edilmeseydi birkaç bakanlık 

dışında bütün taşra teşkilatları il özel idarelerine ve belediyelere devredilecekti ve şimdi 

neredeyse İskandinav ülkeleri düzeyinde yerelleşmiş bir ülke olacaktık. Anlatılmaya 

çalışıldığı gibi birçok kurum bu yatay alanlarda ortak çalışmak zorunda ve bu da 

hiyerarşik olarak örgütlenmiş kamuda ciddi bir koordinasyon sorunu ortaya 

çıkarmaktadır. 

 

Mekân boyutu ise benzer bir biçimde birden çok kurumu ilgilendiren başka bir boyut 

getiriyor. Kamu yönetimine, devletin örgütlü olduğu idari kademelenmenin dışında (yani 

il-ilçe) bir mekân boyutu getirmek sektörel olarak örgütlenmiş devlet için ikinci bir 

koordinasyon problemi yaratmak anlamına gelmektedir. Örneğin AB üyelik süreci ile 

birlikte gündeme gelen ve Kalkınma Ajansları’nın kurulması ile somutlaşan BÖLGE 

boyutu, kamu yönetimi için önce bir tanımlama, daha sonra bir koordinasyon problemi 

yaratmıştır. Ajansların kurulmaya başlandığı 2006 yılından bu yana bu problemlerin 

aşıldığını söylemek mümkün değildir. Bu aralar oluşturulmaya çalışılan Bölgesel Gelişme 

Ulusal Stratejisi ve bu kapsamda oluşturulan başkanlığını Başbakan’ın yaptığı Bölgesel 

Gelişme Yüksek Kurulu ve üst düzey bürokratlardan oluşan Bölgesel Gelişme Komitesi ile 

devlet içinde koordinasyon meseleleri aşılmaya çalışılmaktadır.  

 

Daha devlet teşkilatı “Bölge”yi nasıl operasyonel hale getireceğini bilemezken bu defa 

Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasıyla “Şehir” veya “Kent” ikinci bir mekân boyutu olarak 

resmen devreye sokulmuştur. “Kent”, belediyeler dışında tanımlanmış merkezi bir kamu 

politika alanı olmadığı için bir koordinasyon meselesi ve karmaşa sebebi olmaya 

adaydır. Peki, o zaman temel soruyu soralım ve cevap vermeye çalışalım: Devlet 

yukarıda anlatılanlara benzer koordinasyon meselelerini hangi araçlarla ve nasıl 

çözebilir?  

 

Koordinasyon Meselesi Hangi Araçlarla Nasıl Çözülebilir? 

 

Öncelikle burada kullanıldığı anlamda koordinasyon meselesini tarif edelim: 

Koordinasyon meselesi tek bir kurumun tanımlanmış görev alanını aşan, bu anlamda 

malumat (enformasyon) ve idari veya yönetimsel (yani yetki ve sorumluluk) sorunlarına –

belirsizliklerine yol açan politika alanları için söz konusu olur. 
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Şekil 1: 

 
 

 

Devlet yönetiminde koordinasyon meselesinin en temel çözümü politika 

koordinasyonundan sorumlu merkezi kurumların varlığını gerekli kılar. Bu merkezi kurumlar 

yürütmenin önceliklerini, bunların birbirleriyle ilişkisi ve tutarlığını, bunlarla ilişkili mevzuatın 

ve bunlara aktarılacak kaynakların koordinasyonunu yapar. Bu kurumlar ülkelerin 

kurumsal geleneklerine uygun olarak konumlanmışlardır. Başbakanlık ofisi, planlamadan 

sorumlu teşkilat ve maliye bakanlıkları genellikle bu işlevi yürütürler. Bunlara merkezi 

koordinasyon kurumları diyelim.  

 

Şekil 2: 

 

 
 

 

Bu kurumlar işlevlerini yaparken de yukarıda gösterilen süreci takip ederler. Bir politikanın 

önce hükümetin radar ekranında oluşması ve öncelikleri arasına girmesi gerekir. 

Planlama bunun için vardır. Planlar hedefler koyarlar. Ancak planlarda yer alan 

önceliklerin operasyonel hale getirilmesi programlama sürecini gerekli kılar. 

Programlama hedefleri gerçekleştirecek uygulama adımlarının tasarlanmasını ve 

önceliklendirilmesini gerektirir ve en problemli aşamadır. Bu aşamada bu merkezi 

kurumlar hem kendi aralarında hem de yürütmeyi oluşturan diğer sektörel-fonksiyonel 

kuruluşlarla iteratif bir müzakere süreci yürüterek kendilerine sunulan hedefleri hem üst 

ölçekli plan hedefleri hem de kendi içinde tutarlılıkları açısından inceleyerek bunlara 

zaman perspektifi getirirler ve kaynak tahsisi yaparlar. Fonksiyonel kurumlar kendilerine 

tahsis edilen kaynakları,  üzerinde uzlaşılan hedefleri gerçekleştirmek için kullanırlar. Bunu 

ne kadar etkin gerçekleştirdikleri hem uygulama aşamasında kurumların kendileri 

tarafından izlenir ve raporlanır hem de uygulama sonrasında yüksek denetim kurumu 

(Sayıştay) tarafından denetlenir ve raporlanır. Bu veriler sonraki plan ve programlama 

süreci için bir geribildirim sağlar ve döngü bu şekilde devam eder. Eğer bu süreç etkin 

bir şekilde çalışırsa (kapasite-veri-ortak çalışma kültürü-siyasi sahiplenme(me) gibi 

problemler belirleyici değilse) en karmaşık politikalar bile programlanıp bütçelenebilir. 

Koordinasyon meselesi yönetim süreci ve gelişmiş yönetim teknikleri tarafından bütçe 

sürecinde büyük oranda giderilir.  

 

Yatay alanlarda koordinasyon meselesini daha farklı ve bir ölçüde de daha zor kılan bir 

kaç husus vardır. Sektör/hizmet temelli yapılarda aslında programlama ve projelere 

kaynak tahsisi ve bu kaynak kullanımının yönetilmesi belirleyici olmaktadır. Yatay 

Koordinasyon 
Problemi 

Malumat Yetki/sorumluluk 

Planlama Programlama 
Maliyetlendirme-

Bütçeleme 
Performas izleme 
ve değerlendirme 

Denetleme 
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alanlarda ise belli bir yaklaşımı hayata geçirmeye dönük ilke, politika ve önceliklerin çok 

sayıda aktör arasında uyumlaştırılması belirleyicidir. İkinci zorluk alanı da tam bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Yatay alanlarda daha fazla toplumsal siyasal aktör yer aldığı için 

koordinasyon hem daha fazla önem kazanmakta hem de daha güçleşmektedir. 

Dolayısıyla bu gibi yatay alanlarda bütçe süreci aracılığıyla ve programlama tekniğiyle 

koordinasyon her zaman mümkün ve yeterli olmayabilir. O zaman farklı koordinasyon 

uygulamaları devreye girebilir. 

 

Koordinasyon meselesini çözmenin bir yolu da karar sürecine girecek malumatı 

yönetilebilir bir ölçeğe indirmektir, ölçek küçültmektir. Bu bir ölçüde yönetim 

sorumluluğunu daha alt düzeylere veya kademelere devretmek anlamına gelir. 

Yerelleştirme bunun kamuda en yaygın (ve etkin yönetim açısından sıklıkla kullanılan)  

yoludur. Yerelleştirme yönetim yetki ve sorumluluğunun vatandaşlara en yakın olan idari 

kademeye devredilmesi demektir. Bunun vatandaşların ihtiyaçlarına daha uygun kamu 

hizmeti sağlaması (dolayısıyla malumat meselesini çözmesi) beklenmektedir. Ama 

yerelleştirmenin kendisi de bir malumat ve yönetim/yetki problemi yaratabilir. Bildiğiniz 

gibi bizde uygulanan il bazında yetki genişliği sistemi dikey olarak örgütlenmiş kamu 

hizmetlerinin ilde yatay koordinasyonunu çözmek için geliştirilmiş bir modeldir. 

Bakanlıkların taşra teşkilatları aslında operasyonel olarak bakanlık merkez teşkilatına 

bağlıdır. Atamalar, bütçe, yatırımlar, performans hep bakanlık merkez teşkilatı 

tarafından belirlenir. Öte yandan ilde bütün taşra teşkilatının en üst disiplin amiri validir. 

Ama pratikte vali daha çok bir koordinatördür. Bunu da çeşitli kurullar aracılığıyla 

yapmaya çalışır. Belli başlı il müdürlerinin oluşturduğu il idare kurulları’nın yanı sıra zaman 

içinde tematik ve sektörel kurullar da oluşturulmuştur. Bunların ne kadar etkin oldukları 

ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, bu uygulama koordinasyon meselesinin 

çözümü yönünde bir model olarak değerlendirilebilir.  

 

Koordinasyon meselesinin çözmenin diğer yaygın bir yöntemi meseleyle ilgili kurumların 

temsilcilerinden oluşan kurul, komisyon veya komiteler oluşturmaktır. Bu kurullarda 

bakanlar (hatta duruma göre başbakan) ve yüksek düzey bürokratlar yer alabilir. 

Periyodik olarak toplanan ve ağırlıklı olarak bürokratlardan oluşan kurullar genellikle 

daha önce üzerinde anlaşılmış ve onaylanmış bir eylem planının takibini ve 

koordinasyonunu sağlarlar. Bu tip kurulların başarısı katılımcıların aynı kişiler olmaları ve 

burada alınan kararları kendi kurumlarına entegre edebilme yetenekleri ile ilişkilidir. Üst 

düzey; içinde başbakan ve bakanların yer aldığı kurullar üst düzey karar alma 

açısından etkili olmakla birlikte nihai olarak bu kararların etkinliği büyük ölçüde 

sekreterya rolünü üstlenen kurumun koordinasyon meselelerini çözmedeki etkinliği ile 

yakından ilişkilidir. Genellikle kurul tipi oluşumların faydasına kuşku ile bakılmasına 

rağmen karmaşık yatay meselelerin çözümünde kurulların yerini hiçbir diğer yöntem 

alamaz. Ülkemizde kurul oluşturmak suretiyle koordinasyon meselelerini çözmek oldukça 

yaygın olduğu gibi çok başarılı örnekler de mevcuttur. 

 

Koordinasyon meselesini çözmekte kullanılan diğer bir yöntem “koordinasyon gereğini 

ortadan kaldırmak” olarak adlandırabileceğimiz, hiyerarşik çözüm yöntemidir. Bu 

modelde çoğu zaman devlet hiyerarşisinin içinde yeni bir teşkilat kurulur ve konuyla ilgili 

yetkilerin önemli bir kısmını kendisinde toplar. Ancak bu yetkiler başka bazı kamu 

kurumlarının yetkileri ile çatışıyorsa veya örtüşüyorsa o zaman bir karmaşa ortamı 

doğması kaçınılmaz. Koordinasyon problemini çözmek isterken bir yönetim problemi 

ortaya çıkabilir. O yüzden genellikle bu kurumun ortaya çıkışı, önceden var olan bazı 

kurumların lağvedilmesini veya bu kurumun çatısı altında birleştirilmesini gerekli kılar. 
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Ama koordinasyon problemi, belki daha düşük yoğunlukta yeni kurum içinde de devam 

edebilir. Son KHK’larla kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tam da bu tür bir 

yöntemle kurulmuştur. SHÇEK, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile Araştırmaları 

Kurumu ve Sosyal Dayanışma Genel Müdürlüğü bu bakanlık altında toplanmıştır. 

 

Şekil 3: 

 

  
 

 

Çoğu koordinasyon yöntemlerinin bazıları ya birçoğu aynı anda veya aşamalı olarak 

kullanılabilir. Ancak zaman zaman belli bir koordinasyon problemli için bulunan çözüm 

diğer problemi artırabilir. Örneğin malumat asimetrisi için bulunan çözüm idari ve 

yönetimsel problemi artırabilir veya tersi olabilir.  

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurulması 
 

Ülkemizde her bir koordinasyon yöntemini kullanmanın örnekleri fazlasıyla vardır. Çoğu 

zamanda bu çözümler bir arada kullanılabilir. Ama bunlardan başarılı olanların sayısı 

çok fazla değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması hikayesi bu koordinasyon 

yöntemlerinin aşamalı olarak kullanılması açısından ilgi çekicidir.  

 

Kentlerin önemi ve kentsel gelişme stratejilerinin yapılması öncelikle Nisan 2007 tarihinde 

AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013) kapsamında “Sürdürülebilir Kentsel 

Gelişme için Bütünleştirilmiş Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planının Onaylanması” 

şeklinde ifade edilmiştir.  

 

Bilahare Eylül 2008 ve Şubat 2009 arasında geniş katılımla toplanan Kentleşme 

Şura’sında 10 farklı alanda komisyon toplantıları yapılmıştır. 2010 yılı kamu politika 

dokümanlarında da Kentleşme Stratejisi ve Eylem Planı’nın onaylanmasına ilişkin ifadeler 

yer almaktadır. Ancak bunların hiç birisinde Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması 

bulunmamaktadır. 

 

Nihayet KENTGES Strateji Belgesi Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı ile kabul edilmiş ve 4 

Kasım 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Bu kararla beraber bir koordinasyon ve izleme 

kurulu da oluşturulmuştur.  

KOORDİNASYON PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ 

Planlama,programlama,bütçeleme,performans izleme 

Yerelleştir-yetki devret-izle-değerlendir. 

Çok kurumlu  komite-kurul-komisyon oluştur 

Hiyerarşik çözüm: Kurum oluştur-yetkileri topla 
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Bu aşamaya gelinceye kadar KETGES ile ilgili kamusal karar alma sürecini aşağıdaki 

şekilde (şekil 4) olduğu gibi özetleyebiliriz.  

 

Şekil 4 

 

 
 

 

Kentsel Gelişme Stratejisi de yukarıda ifade edildiği gibi orta vadeli program, yıllık 

program gibi politika belgelerinde bir öncelik olarak dile getirilmiştir. Ancak bunlar 

oldukça yetersiz ifadelerdir. Kentleşme gibi yatay kesen bir konunun diğer politika 

hedefleri ile ilişkisinin de (örneğin-yerelleşme, planlama, bölgesel kalkınma vb.) bu 

politika dokümanlarında tartışılmış olması gerekirdi. Ama bu yapılmamıştır. İkinci olarak 

Kentleşme Şurası toplanmıştır. Şura, katılımcı politika tasarımı olarak nitelenebilir ve bu 

anlamda örnek uygulamalardan birisi olarak değerlendirilebilir. Komisyon çalışmaları 

sonucunda; 437 sorun alanı belirlenmiş ve bu sorun alanlarına yönelik 701 strateji ve 1200 

eylem önerilmiştir. Bu eylemlerden sorumlu 115 kurum ve kuruluş belirlenmiştir. Üçüncü 

olarak, şura sonuçlarının duyurulmasının ardından KENTGES sürecinin ikinci aşamasında 

toplantı sonuçlarına dayanarak, 75 kurumun katıldığı atölye çalışmaları ile sonuçlar 

sınıflandırılmış ve eylem planı hazırlanmıştır. Bunu da programlama süreci olarak 

tanımlayabiliriz.  Dördüncü ve son aşama olarak Kentsel Gelişme Stratejisini Belgesi ve 

Eylem Planı’nı yürütmek ve izlemek üzere; aşağıdaki üyelerden oluşan “İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur: 

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında ve bakanlığın sekreteryasında; 

 

a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 

b) İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 

c) DPT Müsteşar Yardımcısı, 

ç) Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 

d) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, 

e) Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri  

f) Vilâyetler Hizmet Birliği Genel Sekreteri  

 

İzleme mekanizması kapsamında düzenli olarak koordinasyon ve bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde stratejiler revize 

edilmektedir. İzleme ve Yönlendirme Kurulu hedeflere ulaşma ile ilgili sorunları belirlemek 

ve sorunların giderilmesi için ilgili kurumlara yönelik öneriler geliştirmekle yükümlüdür.  

 

Görüldüğü gibi KENTGES süreci aşağı yukarı standart kamu politika oluşturma süreçlerine 

tabi olarak uygulama aşamasına kadar gelmiştir. Oluşturulan yapı koordinasyon 

meselelerinin çözümü açısından standart olarak kullanılan yöntemleri içermektedir. 

Ancak bunlarla yetinilmeyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlık 

kurulurken koordinasyon problemlerine ilişkin göreli olarak hiyerarşik bir yöntemin tercih 

ettiği görülmektedir.  

 

Siyasi öncelik 
Politika 

oluşturma 
Programlama 

Kurul 
Oluşturma 

Hiyerarşik 
çözüm-
Bakanlık 
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İlk olarak 636 sayılı KHK ile Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş, ardından 644 

sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrı bir bakanlık olarak tanımlanmıştır. Son 

olarak da 648 sayılı KHK ile Bakanlığın organizasyon yapısı ve görevleri değiştirilmiştir.  

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sözü edilen düzenlemelerle kazandığı geniş yetkilerin 

başında mülkiyeti kamuya ait arazilerde her tür ve ölçekte plan yapma yetkisi 

gelmektedir. Bakanlık, ayrıca yerel yönetimlerin yasada belirlenen sürede yapı ruhsatı ve 

kullanım izni vermemeleri durumunda devreye girip yapı ruhsatı ve kullanım izni de 

verebilecektir. Deprem riski altında olan kentsel alanlarda ve gecekondu bölgelerinde 

kentsel dönüşüm projeleri uygulamak yetkileri de eskiye kıyasla güçlendirilmiştir. Bu 

yetkiler yerelleşme politikaları açısından bir geri dönüşü mü işaret etmektedir?  

 

Bakanlığa bu KHK ile verilen en tartışmalı yetkilerden birisi üst ölçekli (ulusal ve bölgesel) 

mekansal strateji planlarını yapma yetkisidir. Bunun ne anlama geldiği ve nasıl 

uygulanacağı önümüzdeki dönemde daha belirgin ortaya çıkacaktır. Ancak net tanımı 

olmayan böyle bir merkezi yetkinin, mevcut planlama pratiklerinin geleceği açısından 

en azından bir belirsizliğe yol açtığı kesindir. Bir sonraki TEPAV tartışma notunda bu 

konuyu ele alacağız. 

 

Eski Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin 

birleştirildiği bu yeni yapıda Başbakanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu’nun 

kapatılarak yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesi ve böylece yeni 

bakanlığın doğal sit alanlarında da önemli yetkilere sahip olması organizasyona ilişkin 

göze çarpan önemli değişikliklerden birisi olarak gösterilebilir. 

 

Sonuç 
 

2011 yılında çıkartılan KHK’lar ile kamu sektörünün yapılanmasında önemli değişiklikler 

yapılmıştır. Yapılanlar daha çok bir re-organizasyon gibi gözükse de yeni oluşturulan 

kurumların değişen işlev ve yetkileri yeni bir yönetim tarzına işaret etmektedir. Yapılan 

değişikliklerin bir bütün olarak nasıl bir değişime yol açacağını değerlendirmek daha 

ayrıntılı bir inceleme ve uzun bir izleme süreci gerektirmekle beraber kamu yönetiminde 

bir standartlaşma hamlesi göze çarpmakta, ayrıca devletin özellikle planlama ve 

yerelleşme gibi bazı reform önceliklerinden vazgeçtiği izlenimini vermektedir.  

 

Bu notta Şehircilik Bakanlığı’nın kuruluş süreci, Hükümetin kentsel gelişme stratejisi gibi 

yatay bir konudaki koordinasyon meselesine yaklaşımı açısından incelenmiştir. Bu 

konudaki yaklaşım, yani Bakanlığın kurulması ve doğrudan uygulama yetkileri ile 

donatılması, stratejinin başlangıcındaki katılımcı ve istişarî sürecin aksine hiyerarşik bir 

çözüm arandığı şeklinde yorumlanabilir. Bundan önce de devletin yatay tematik 

konularla ilgili koordinasyon düzenlemeleri olmuştur. Örneğin Bilgi Toplumu Stratejisi, Kırsal 

Kalkınma Stratejisi, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi vb. gibi yatay konularda daha 

katılımcı, daha müzakereci bir yöntemi tercih eden Hükümet bu defa koordinasyon 

meselesini ortadan kaldıracağını düşündüğü bir yöntemi tercih etmiştir. Ancak bunun 

koordinasyon meselesini çözüp çözmeyeceği, koordinasyon meselesini çözmeye 

çalışırken bir yönetim zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı önümüzdeki dönemde 

görülecektir. Uluslararası deneyim ve literatür kent politikaları gibi çok aktörlü karmaşık 

sistemlerin hiyerarşik yapı ve yöntemlerle yönetilemeyeceğini göstermektedir.  
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Bakanlığın bu şekilde kurulmasının bu güne kadar uygulanan planlama ve yerelleşme 

politikaları açısından da soru işaretleri oluşturmuştur. Bu meseleyi yayınlanacak politika 

notlarında ayrıca ele alacağız. Öte yandan KHK’ların çıkartılma sürecindeki oldubittici 

yaklaşım, herhangi tatmin edici bir gerekçe, açıklama ve tartışma yapılmaması, art arda 

aynı kurumla ilgili KHK’lar çıkartılması bütün bu sürecin çok da iyi tasarlanmadığını ve 

yönetilemediğini düşündürmektedir.  


