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ÖZET 

 

BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ve KÜLTÜR FAALĠYETLERĠ 

FATĠH BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ 

Yerel yönetimin yol, su, temizlik vb. klasik görevlerinin yanında halka 

vereceği birçok hizmet de bulunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de belediyelerin 

eğitim ve kültür faaliyetleridir 

Eğitim ve kültür faaliyetleri neticesinde, belediyeler kendi bünyesinde 

bulunan insanların dıĢına çıkarak seslerini daha geniĢ alanlara 

duyurabilmektedir. Ayrıca belde halkı da bu faaliyetler neticesinde birçok 

kazanımda bulunmaktadırlar. 

Bireylerin ve toplumların karĢılaĢtığı sorunların önemli bir bölümü insan 

kaynaklıdır. Çevre kirliliğinden teröre, açlık ve hastalıktan savaĢlara kadar pek 

çok sorun, insanların bilinçli ya da bilinçsiz karar ve davranıĢları sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Eğitim ve kültür de insanların yetiĢmelerinde ve toplumların 

Ģekillenmesinde etkin olan iki faktörü oluĢturmaktadır.  

Eğitim ve kültür alanında yaĢanan sorunlar sonuçta tüm bireysel ve 

toplumsal yaĢamı olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok ülkede olduğu gibi 

ülkemizde de çeĢitli eğitim ve kültür sorunlarıyla karĢılaĢılmaktadır. Bu 

alanlarda merkezi yönetimlerce üretilen çözüme yönelik politikalar, istenilen 

sonucu elde etmekte yetersiz kalmaktadırlar.  
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Bu çalıĢmada eğitim ve kültürel alanda dinamik bir aktör olarak 

belediyelerin yaptıkları çalıĢmalar incelenecektir. Bu bağlamda, belediyelerin 

eğitim ve kültürel alanda yapmıĢ oldukları çalıĢmaların neler olduğu 

araĢtırılacaktır. Yapılan bu araĢtırmanın sonucu olarak belediyelerin görevlerinin 

neler olduğu, eğitim ve kültür faaliyetlerine ne kadar önem verdikleri 

incelenerek, Fatih Belediyesi‟nin eğitim ve kültür faaliyetleri 

değerlendirilecektir. 
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ABSTRACT 

Besides the classical tasks like roads, water, sanitation etc., Local 

governments have also many services that will give to the public. One of these 

services is educational and cultural activities of the municipalities. 

As a result of educational and cultural activities ,municipalities can be 

noticed by larger areas. In addition, many local people achieve many 

acquisitions as a result of these activities. 

Major part of problems faced by individuals and communities is human 

origin. Many problems like environmental pollution, terrorism, wars, hunger and 

diseases come forward as a result of  conscious or unconscious decisions and 

behavior of people. Education and culture are two factors that are active in 

growing of people and shaping communities.  

Eventually, the problems faced in the field of education and culture affect 

individual and social life negatively. As in many countries various educational 

and cultural problems are faced in our country. Solution-oriented policies 

produced by the central governments in these areas, are insufficient to obtain the 

desired result. 

In this study, works of municipalities as a dynamic actor in the field of 

education and culture, will be analyzed. In this context, the works that 

municipalities did in the field of education and culture will be searched. As a 

result of this study, educational and cultural activities of  Fatih Municipality will 
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be evaluated by examining what the duties of municipalities are and how much 

they give importance to educational and cultural activities. 
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GĠRĠġ 

 

Kültür, bir insanın hayatındaki inançları, örf ve adetleri, gelenekleri, 

değerleri, kuralları, bilgi ve becerileri, bulunmuĢ olduğu çevreden veya toplumdan 

kazanmıĢ olduğu alıĢkanlıklardır. KiĢinin kültürü kendi hayatıdır. Her hayat bireysel 

kültürü, bireylerden oluĢan ortak kültürde toplumsal kültürü yansıtır. Eğitim ise 

yaĢamıĢ olduğumuz çevre ve toplumdan kazanmıĢ olduğumuz değerleri ve kendi 

davranıĢ biçimlerimizi geliĢtirdiğimiz hatta değiĢtirebildiğimiz süreçtir.  

Bireyin, toplumun, kurum ve kuruluĢların, devletlerin kendine özgü kültürleri 

vardır. En çekirdek kültür olan bireyin kültürü devletlerin kültürünü oluĢturur. 

Dünyadaki birçok sorun birey, toplum ve devletlerin kültür sorunudur. Dünyanın 

belirli bölgelerinde açlık ve sefaletin olması, savaĢların olması, iç karıĢıklıkları eksik 

olmaması bilinçsiz oluĢan kültürden ve eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. Bu 

manada merkezi iktidarların eğitim ve kültürel alanda ki çalıĢmalara önem vermesi 

gerekmektedir.  Merkezi iktidarın yetersiz kaldığı alanlarda halka en yakın kuruluĢlar 

olarak mahalli idarelere, özellikle özerk bütçeye sahip belediyelere de görevler 

düĢmektedir.  

Kitlesel iletiĢim araçlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

yaygınlaĢması, bilgiye ulaĢmada hız kazanılması, bireysel iletiĢimin artık daha çok 

sanal ortamlarda yapılması yeni bir tehdit olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bulunduğu 

sosyal yapıya tamamen adapte olamamıĢ, iliĢki içinde olduğu çevreyi sanal ortamda 

bulmuĢ toplum kültürü karĢımıza çıkmaktadır. Kırsal bölgelerden Ģehirlere göçler ve 

nüfus artıĢı nedeniyle Ģehirlerimiz büyümüĢ, bu büyüme sonucunda da insani ve 

komĢuluk iliĢkileri azalmıĢtır. Farklı kültürlerden gelen bu yapı içersinde kontrolsüz 

bir Ģekilde popüler kültür ortaya çıkmıĢtır.  

Belediyelerin bu manada değiĢik kültürel alt yapıya sahip toplumsal 

üyelerinin eğitim ve kültürel anlamda bir araya getirmesi ve ortak bir sokak kültürü, 

mahalle kültürü, semt kültürü, nihayetinde Ģehrin kültürünün oluĢması için çalıĢma 

yapması ihtiyaç haline gelmiĢtir. Türkiye‟de belediyecilik denilince akla gelen yol 
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yapmak, kaldırım yapmak, su ve kanalizasyon iĢleri, altyapı hizmetleri, temizlik 

hizmetleri gibi görevler bilinmekteydi. Ancak, Ģehirlerin nüfusuyla birlikte hızlı bir 

Ģekilde büyümeye devam etmesi, ülkemizin ekonomisinin büyümesi, belediyelerinde 

çıkarılan kanunlarla birlikte ekonomik gücünün artmasıyla yukarıda belirtilen 

belediyecilik faaliyetleri rutin hale gelmiĢ olup, belediyeler hem yerel hem de ulusal 

anlamda en önemli sorunlarından olan eğitim ve kültürel faaliyetlere yönelme gereği 

duymuĢtur. 

ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde tezin problemi, önemi, amacı, hipotez ve 

varsayımları, sınırlılıkları ve yöntemi ele alınmıĢtır. Bu amaçların ne olduğu, neler 

konusunda kıyaslamalarda bulunacağımızı ve sonuçta nelere ulaĢacağımızın bir 

haritası çizilmiĢtir. 

Birinci bölüm, Ġdari Sistem Ġçerisinde Belediyelerin Yeri ana baĢlığı altında 

kavram, tanımı, hukuki yapısı, belediyelerin tarihi geliĢimi, görev ve yetkileri 

iĢlenmiĢtir. Bu ana baĢlık altında belediyenin ne olduğu, kurulduğu günden itibaren 

geçirdiği evreler ile belediyenin ve belediyeciliğin görevleri ve yetkileri 

incelenmiĢtir. Ana baĢlık altında yer alan alt baĢlıklar ayrıntılı bir Ģekilde ele 

alınmıĢtır. Belediyecilik tarihinde Tanzimat öncesi ve sonrası, Cumhuriyet dönemi 

belediyeciliğin geliĢim aĢamaları incelenmiĢtir. Belediyelerin görev ve yetkileri 

önceki tarihlerde ve son değiĢikliklerle meydana gelen geliĢmeler incelenmiĢtir.  

Ġkinci bölümde, Belediyelerin yürütmüĢ oldukları Eğitim ve Kültür 

Faaliyetleri ana baĢlığı altında eğitimin ve kültürün tanımı, belediyelerin yürüttükleri 

eğitim ve kültür faaliyetlerinin kapsamları belirtilmiĢtir. Eğitim ve Kültür 

faaliyetlerinin gerçekleĢtirildiği mekânlar hakkında geniĢ bilgiler verilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın son bölümü olan üçüncü bölümde ise Fatih Belediyesi‟nin 

Eğitim ve Kültür Faaliyetleri ana baĢlığı altında incelenmiĢtir. Bu baĢlık altında Fatih 

Belediyesi‟nin yürüttüğü eğitim ve kültür faaliyetleri ayrıntılı bir Ģekilde ele 

alınmıĢtır. Fatih Belediyesi‟nin 2008 – 2009 – 2010 ve 2011 yıllarına ait faaliyet 

raporlarından yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmamızı desteklemesi için bol miktarda doküman 

kullanılmıĢ, tablolar ve grafiklerle çalıĢmaya görsel zenginlik kazandırılmıĢtır. 
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Sonuç bölümünde ise, çalıĢmamızın konusu olan Belediyelerin Eğitim ve 

Kültür Faaliyetlerinin ne olduğu ve bu bağlamda Fatih Belediyesi‟nin eğitim ve 

kültüre verdiği önem ve yaptığı katkılar üzerinde durularak bir çıkarıma varılmıĢtır. 

a.Tezin Problemi 

          Eğitim ve öğretimin önemi ezelden beri artarak devam etmektedir, insan 

geliĢmeye devam ettiği müddetçe artmaya da devam edecektir. Bir devletin, bir 

milletin, bir toplumun, geliĢmiĢlik düzeyi, onun eğitim düzeyini ile alakalıdır. 

Bilimde, sanatta, ekonomide, kültürde ilerlemek isteyip, kendini dıĢ dünyaya kabul 

ettirmek isteyen toplumlar eğitimli insan yetiĢtirerek bunu sağlamaya 

çalıĢmaktadırlar. Eğitimli topluma sahip ülkeler diğer toplumlara insan ihracatı da 

yapacak ve kendi kültürlerini diğer ülkelere empoze edeceklerdir. Eğitime önem 

vermeyen ülkeler ise dıĢarıdan gelen eğitimli insanların etkisinde kalacak ve kendi 

kültürel değerlerini koruyamayacaklardır. Bu Ģekilde bilimde, sanatta, teknoloji de 

geri kalarak dıĢ ülkelere bağımlı bir toplum haline geleceklerdir. 

Eğitim sözcüğü günümüzde değiĢik anlamlarda kullanılmaktadır. Ancak 

eğitimin daha çok "bir amaç doğrultusundaki süreç" anlamında kullanıldığı görülür. 

Buna göre eğitim; "bir insanın yaĢadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu 

değer içeren diğer davranıĢ biçimlerini geliĢtirdiği süreçler toplamı” olarak 

tanımlanmaktadır. GeniĢ anlamda eğitim, bireylerin toplumun standartlarını, 

inançlarını ve yaĢama yollarını elde etmesinde etkili olan tüm sosyal süreçleri ifade 

etmektedir. KiĢinin yaĢadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer 

davranıĢ biçimlerini geliĢtirdiği süreçlerin tümüdür.
1
 

Eğitim herkesin ortak konusudur. Toplumda herkes, kendisi veya bir yakını 

vasıtasıyla bu süreci etkilemekte ve etkilenmektedir. Dolayısıyla toplumun bütün 

tarafları aktif veya pasif olarak bu olguya dâhil olmaktadır.
2
 Eğitim denilince 

toplumumuzda akla ilk olarak, eğitim ve öğretim kurumları okullar gelmesine 

                                                 

1 Mahmut TEZCAN, Eğitim Sosyolojisi, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No: 150,  

Ankara, 1985, s. 4. 
2 KentleĢme ġûrası, „„Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu Raporu‟‟, Nisan 2009, s. 22. 

http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/sura_raporlari/kitap9.pdf, (04.02.2013) 
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rağmen, aslında eğitimin okulların dıĢında da yapıldığı veya yapılması gerektiği bir 

gerçektir. Toplumsal yapı içersinde aile, iĢyeri ortamı, arkadaĢ çevresi, yazılı ve 

görsel basın, vakıflar, dernekler, yerel yönetimler ve çeĢitli sivil toplum örgütleri de 

bireyin eğitiminde önemli rol almaktadırlar. 

Son çeyrek yüzyıldan bu yana, bir ülkedeki eğitim sistemi ve okullaĢma 

oranları ile o toplumun geliĢmiĢliği, ya da geri kalmıĢlığı arasında doğrusal bir iliĢki 

olduğu, çeĢitli yayın ve araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. Yine hızla değiĢen sosyo-

ekonomik, siyasal ve kültürel değiĢmelere uyum sağlamanın en önemli koĢulunun iyi 

bir eğitim düzeyine sahip olmak olduğu ve eğitilmiĢ olmakla demokratik 

davranabilme arasında doğrusal bir iliĢki olduğu da bilinen bir gerçektir.
3
 

Toplu kalkınmanın temel projelerinden, kiĢinin sosyal davranıĢlarına kadar 

tüm etkinliklerin yerine getirilmesinde eğitimin belirleyici gücü yadsınmamaktadır. 

GeliĢmiĢ toplumlarda yaĢamın her aĢamasında eğitim olgusunun sürekliliğini görmek 

mümkündür. Eğitim sadece okulda verilen karĢılıklı bir etkileĢim olayı değil, insan 

hayatının her anını kapsaması gereken bir süreçtir. Ġnsanların baĢarılı olması, 

yaĢadığı dünyayı kavraması ve olumlu yönde değiĢtirmesi ancak eğitim ile 

sağlanabilmektedir.
4
         

Eğitimin geçmiĢte olduğu gibi bugün de güncelliğini koruması, dünyadaki 

değiĢme ve geliĢme hızında baĢlı baĢına bir etken konumunda olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de bu konuyla ilgili olarak yapılan çalıĢmalarda 

insanımızın mevcut bilgiye ulaĢması, değiĢme ve geliĢmelere uyum sağlamasından 

daha çok, geleceğe hazırlanması, geliĢmiĢ dünya ölçüsünde nitelikli insan 

yetiĢtirilmesi hedefine yönelinmesi bunun iĢareti sayılabilir.
5
   

DeğiĢim daha çok insanla ilgilidir. Ġnsanın kendi oluĢturduğu değiĢim ve 

geliĢim sürecine uyumu, iyi bir eğitime ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca insanın 

eğitimi ya da yeni değiĢimle geleceğe hazırlanma süreci, yalnızca genç kuĢak için 

                                                 

3 Esergül Balcı BUCAK, Türkiye'de Eğitim Politikaları ve Siyasi Parti Ödülleri, Adım Yayınları, 

Ankara, 1993,  s. 20.  
4 Ankara Büyük ġehir Belediyesi, „„Yerel Yönetimler‟‟, Bem Yayınları, Ankara, 1991, s. 7. 
5 Ömer Peker, "Eğitimin YerelleĢmesi ya da ÖzerkleĢmesi", Amme Ġdaresi Dergisi, C. 28, S. 3, Eylül 

1995, s. 31. 
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değil, her yaĢtaki insan için geçerlidir. Bilginin sürekli olarak üretildiği ve 

uygulandığı günümüzde öğrenmeyi ve eğitimi acil ve sürekli olarak yetiĢkinlerin de 

ayağına götürmek gereklidir. 
6
 

Toplumları geliĢme seviyelerini eğitim ve öğretim belirlemektedir. Eğitim 

bireyin toplumsallaĢma sürecinde önemli bir rol oynamakta ve kültürün ve toplumsal 

yapının yeniden üretilmesine aracılık etmektedir.  KiĢilerin çağdaĢ bilgi ve 

becerilerle donatılmasını sağlayan eğitim ve öğretim, toplumsal geliĢmenin bir ürünü 

olmakla birlikte, aynı zamanda kendisi de bu geliĢmeyi hızlandıran bir etken 

durumundadır. Bu nedenle, toplumlar arasında geliĢme düzeyleri bakımından derin 

farklılaĢmaların bulunduğu günümüz dünyasında eğitim ve öğretim, azgeliĢmiĢlik 

düzeyini aĢmanın temel araçlarından biri ve kalkınmanın motive edici bir elemanı 

olarak kabul edilmektedir. 
7
 

Türkiye gibi coğrafi açıdan büyük ve bölgeler arası sosyo-ekonomik sorun ve 

ihtiyaçların oldukça çeĢitli olduğu bir ülkede tüm kamu hizmetlerinin sadece merkezi 

yönetim eliyle yürütülmesinin hem mümkün, hem de akılcı olmadığı genel kabul 

gören bir düĢüncedir. Bu nedenle merkezden yerel yönetimlere doğru yetki, görev ve 

kaynak aktarımı ile ilgili çeĢitli reform niteliğinde düzenlemelerin yapılması 

gerekliliği siyasal ve bilimsel platformlarda sıkça dile getirilmektedir. Eğitim ve 

kültür, her ülke için temel kamu hizmetleri içinde en üst sıralarda yer alan ya da yer 

alması gereken iki önemli hizmet türüdür. Türkiye'de eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin çağdaĢ bilim ve teknolojik geliĢmeler ıĢığında, ihtiyaç duyulan 

nitelikli, açık görüĢlü, kiĢilikli insan yetiĢtirecek Ģekilde düzenlenmesi ve 

yürütülmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev alanı içinde yer almaktadır.
8
 

Milli Eğitim Bakanlığı, bu görevlerin yaparken daha verimli ve hızlı 

olabilmesi için halkın katılımını sağlamalı, imkânlarının yetersiz kaldığı durumlarda 

diğer kamu kuruluĢlarını ve sivil toplum kuruluĢlarını harekete geçirmeli, birtakım 

                                                 

6 Peker, a.g.m., s. 31. 
7 Muzaffer Sencer, "Türkiye'de Eğitim Sisteminin Yapısal Nitelikleri ve Temel Eğitim Sorunları", 

Amme Ġdaresi Dergisi, C. 8, S. 1, Mart 1976, s. 9. 
8 Ethem Kadri PEKTAġ, „„Büyük Kent Belediyelerinin Eğitim ve Kültür Hizmetleri‟‟, 

http://www.ekitapyayin.com/id/027/birincibolum2.htm, (04 ġubat 1013) 
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görevleri bu kurum ve kuruluĢlara yaptırmalıdır. Bu konuda etkili ve faydalı 

olabilecek kuruluĢların baĢında yerel yönetimler gelmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı lise ve dengi okullar gibi ortaöğretim 

kurumlarının okul ihtiyaçlarını büyükĢehirlerde kapatılacak olan, il özel idarelerine 

yaptırmakta ve bu hizmetlere özellikle belediyeler ve köy idareleri de katkıda 

bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan okullar daha hızlı, maliyeti uygun ve daha 

sağlam yapılmaktadır. Bu Ģekilde aynı zamanda halkın katılımı sağlanmaktadır. 

Yerel yönetimlerin yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen üstlendikleri bu 

görevlerin, yasal alt yapıları hazırlandığı ve merkezi hükümet tarafından gerekli 

bütçe ile desteklendiği takdirde daha fazla katkı sağlanabilecekleri açık olarak 

görülmektedir. 

Eğitim sisteminde çağdaĢlaĢmanın sağlanmasında, demokrasi bilincinin 

geliĢtirilmesinde, eğitimin bütün süreçlerine öğrencilerin ve velilerin katılımında, 

ülke kaynaklarının verimli, hızlı ve rasyonel kullanımında eğitim hizmetlerinin yerel 

yönetimlere bırakılmasının, hiç değilse bu yönetimlere geniĢ yetkiler sağlanmasının 

etkisi büyük olacağından kuĢku duyulmamalıdır.
9
 

Bu nedenle günün koĢullarına uygun olarak eğitim ve öğretim hizmetlerinin 

merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında dengeli ve tutarlı bir bölüĢümü 

gerçekleĢtirmek zorunlu hale gelmiĢtir.
10

 

Toplumdaki eğitim ve kültür ihtiyaçları, yerel düzeyde daha etkin, daha 

verimli biçimde karĢılanabilecek düzeydedir. Yerel yönetimler, eğitim, kültür, 

gereksinmelerini karĢılamak amacıyla yerel toplumun değerlerini, geleneklerini 

yaĢatmak, geliĢtirmek, yenilerini meydana getirmek iĢlevini yüklenebilir 

durumdadırlar.
11

 

                                                 

9 Türk Belediyeciler Derneği - Konrad Adenauer Vakfı, Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Kültür 

ĠĢlevleri, Erk Yayıncılık, Ankara, Ekim 1993, s. 26. 
10 Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü, „„Kamu Yönetimi AraĢtırması (KAYA) Genel 

Rapor‟‟, TODAĠE Yayını, Ankara, 1991, s. 89. 
11 Cevat Geray, "Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Kültür ĠĢlevleri", ÇağdaĢ Yerel Yönetimler Dergisi, 

C. 3, S. 6, Kasım 1994, s. 3-4. 
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Kültür ve sanat gibi tüm toplumun malı olarak kabul edilen bir konuda, gerek 

merkezi yönetime ait kurum ve kuruluĢlar ve gerekse dernek, vakıf gibi sivil toplum 

örgütleri büyük duyarlılık göstermektedir. Bu bağlamda amacı "kültürel değerleri 

yaĢatmak, geliĢtirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, kültür 

konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarını yönlendirmek ve iĢbirliğinde 

bulunmak, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek" olan 

Kültür Bakanlığı'nın yürüttüğü hizmetlere yerel yönetimlerin de büyük ölçüde ilgi 

duyması kaçınılmazdır.
12

  

Kültür Bakanlığı'nın görevleri ile 5393 sayılı yasa ile belediyelere verilen 

görevlerin örtüĢtüğü alanlarda merkezi ve yerel yönetimlerin ortaklaĢa ve dayanıĢma 

içinde hareket etmeleri, var olan olanaklarını karĢılıklı iĢbirliğinin geliĢtirilmesinde 

kullanmaları kültür ve sanatın geleceği bakımından son derece yararlı olacağı 

görülmüĢtür.  

b. Tezin Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı; halkla birebir etkileĢime geçen belediyelerin yaptıkları 

eğitim ve kültür faaliyetleri ve bu faaliyetler çerçevesinde yerelde yaĢayan halkın 

sosyal hayattaki kazanımlarının neler olduğudur.  

Belediyelerin eğitim ve kültür faaliyetlerine verdikleri önem bölge halkının 

eğitim ve kültür seviyesini arttırmanın yanı sıra bölgede ne gibi değiĢiklikleri 

meydana getirdiği incelenmektedir. 

c. Tezin Önemi 

Türkiye'de batı tarzında ilk belediye idaresi yaklaĢık 150 yıl önce kuruldu. 

Batı tarzı belediyeler kurulmadan önce beledi hizmetler Osmanlıda geleneksel 

kurumlar olan kadılık, lonca, vakıf gibi kurumlar tarafından yerine getirilmekteydi. 

                                                 

12 Ethem Kadri PEKTAġ, „„Büyük Kent Belediyelerinin Eğitim ve Kültür Hizmetleri‟‟, 

http://www.ekitapyayin.com/id/027/birincibolum2.htm, (04 ġubat 1013) 

 

http://www.ekitapyayin.com/id/027/birincibolum2.htm
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Bu çalıĢmada Türkiye'de belediyelerin eğitim ve kültür hizmetlerini 

inceleyerek, Fatih Belediyesi‟nin eğitim ve kültür faaliyetleri üzerinde durduk. Biz 

bu çalıĢmamızda hem sosyal politikaların sürecini hem de Türkiye'de belediyelerin 

eğitim ve kültür faaliyetlerinin nasıl planlandığını, ne gibi faaliyetler yapıldığının 

üzerinde dururken, bu bağlamda Fatih Belediyesi‟ni örnek belediye olarak inceledik. 

d. Tezin Varsayım ve Hipotezleri 

Türkiye'de gerek BüyükĢehir belediyeleri ve gerekse ilçe ve belde 

belediyeleri sosyal yardımlarla baĢlamıĢ oldukları sosyal belediyecilik çalıĢmaları 

kapsamında yıllar içerisinde bu alanda harcamalarını ve hizmet çeĢitliliklerini 

artırmıĢlardır. Gelecekte bu hizmet çeĢitliliğinin daha da artacağı bugün merkezi 

hükümet tarafından yürütülen birçok sosyal hizmetin yerel yönetimlere bırakılacağını 

düĢünerek halkla birebir etkileĢime geçen belediyelerin yaptıkları eğitim ve kültür 

faaliyetlerinin neler olduğu ve bu faaliyetler çerçevesinde belediye vatandaĢlarının 

sosyal hayattaki kazanımları ile belediyelerin eğitim ve kültür faaliyetlerine 

verdikleri önem bölge halkının eğitim ve kültür seviyesini arttırmanın yanı sıra 

bölgede ne gibi değiĢiklikleri meydana getirdiği incelenmektedir. 

e. Tezin Sınırlılıkları 

Belediyeciliğin tanımı ve tarihi süreç içinde geçirdiği geliĢmeler 

incelenmiĢtir. Bu geliĢmeler sonucu giderilen sorunlar ya da artan nüfus, teknolojik 

geliĢmeler, göç, vb. sebeplerden dolayı ortaya çıkan sorunlar doğrultusunda 

oluĢturulan yeni kanunlar incelenmiĢtir.  

Belediyeciliğin temel unsuru olan insanın eğitim ve kültür ihtiyaçlarının ne 

olduğu ve bu ihtiyaçların belediyeler tarafından nasıl giderilmeye çalıĢıldığı 

incelenmiĢ, Fatih Belediyesi‟nin Fatihli olmak kavramını nasıl gerçekleĢtirmeye 

çalıĢtığı üzerinde durulmuĢtur. 
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f. Tezin Yöntemi 

 AraĢtırmada kullanılan veri toplama tekniği literatür taraması çalıĢması olarak 

belirlenmiĢtir. AraĢtırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak 

gerekli veriler toplanmıĢtır. Literatür taramasının kapsamında kitap, tezler ve süreli 

yayınlar, belediyelerin dergi, bülten ve faaliyet raporları ve internet sitelerinin yanı 

sıra ilgili konuda yayımlanmıĢ kanun ve yönetmelikler, kararname ve genelgelerden 

yararlanılmıĢtır. Bu aĢamada Üniversite ve belediye kütüphanelerinden, 

Belediyelerde görev yapan ilgili yöneticilerden ve çalıĢanlardan faydalanılmıĢtır.                                                    
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I. BÖLÜM 

ĠDARE SĠSTEMĠ ĠÇERĠSĠNDE BELEDĠYELERĠN YERĠ 

Ġdare (yönetme), Bir kurum veya kuruluĢun yönetildiği yer veya makam 

olarak tanımlanmaktadır. Türkiye‟de anayasamıza göre idarenin kuruluĢ ve görevleri, 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Merkezi yönetim, kamu 

hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla söz konusu hizmetlere dair 

karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarĢik yapısında yer alan 

örgütlerce yürütülmesi, yani yönetimin tek bir elden, tek merkezden yürütülmesi 

demektir. Mahalli idareler ise il, ilçe, belde gibi bir coğrafi alanda yaĢayan halkın 

oradaki ortak yerel gereksinimlerini karĢılayan ve genel karar organları oradaki halk 

tarafından seçilen kamu tüzel kiĢisidir. Türkiye de mahalli idareler kuruluĢları, il özel 

idareleri, belediyeler ve köylerdir. Belediyeler özerk bütçesi ve vergi toplama 

yetkisiyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Belediyeler Anayasanın 127. Maddesinde 

diğer mahalli idareler arasında yer almıĢ ve „Belediye halkının mahalli müĢterek 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kuruluĢ esasları kanunla belirtilen ve karar organları 

gene kanunla gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel 

kiĢileri‟ diye tanımlanmaktadır. 

Belediyenin manası Arapça olan ve bir insan topluluğunun yerleĢme niyeti ile 

oturduğu, ikamet ettiği yer anlamını taĢıyan “Beled-Belde” kelimesinden gelir; 

Belediye ise belde kelimesinden türetilmiĢ olup, kuruluĢ ve yönetim anlamındadır   

Türkiye‟de belediyeciliğin temelleri Osmanlının son dönemlerinde yaklaĢık bir 

buçuk asır önce atılmıĢtır. Yıkılmamak için direnen bir imparatorluğun yeni 

yapılanmaya açık olduğu, aynı zamanda geleneksel tutucu tavrı nedeniyle geliĢimin 

hızlı sağlanamadığı bir dönemde temelleri atılmıĢtır. Kendi içindeki mevcut idari 

sorunları çözemeyen Osmanlı devleti, savaĢ yıllarının da baĢlamasıyla istenilen 

manada yerel hizmet (belediyecilik) anlayıĢının bir türlü gerçekleĢtirememiĢtir. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte her alanda olduğu gibi mahalli idare sisteminde de 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. 
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Cumhuriyet döneminde Türkiye de belediyelerle ilgili 1930 yılında çıkarılan 

1580 sayılı belediye kanunu olmuĢtur. 1984 yılında büyükĢehir belediyelerin 

kurulmasını sağlayan 3030 sayılı kanun sayılmaz ise 1580 sayılı belediye kanunu 

belediyelerin kuruluĢ ve görevlerini düzenleyen temel kanun olmuĢtur. 1930 yılında 

belediye organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye baĢkanı olarak 

düzenlenmiĢ, belediye baĢkanı meclis üyeleri tarafından seçilmiĢtir. 1960 yılında 

yapılan düzenleme ile belediye baĢkanları doğrudan seçilmeye baĢlanmıĢtır. 

Ülkemizin nüfus artıĢı ve bu nüfusun kentlerde yoğunlaĢması, kırsalda Ģehre 

göçler nedeniyle 1580 sayılı kanun ihtiyacı karĢılayamaz hale gelmiĢtir. Mahalli 

idareler reformu kapsamında merkezi hükümet tarafından 74 yıl sonra 2004 yılında 

5272 sayılı kanun çıkarılmıĢ, ancak bu kanun Ģekil yönünden anayasa mahkemesi 

tarafından iptal edilmiĢtir. 5272 sayılı kanunun iptalinden sonra çalıĢmalar devam 

etmiĢ ve 13 Temmuz 2005 yılında bugünkü belediye kanunun yürürlüğe girmiĢtir. 

5393 sayılı kanun günün koĢullarına göre düzenlenmiĢ son belediye kanun olmasına 

rağmen, reform süreci devam etmektedir. 

Mahalli idareler, günlük hayatın bugünü ve yarını için özel öneme sahip 

birçok kararın alındığı, uygulamanın yapıldığı, ülkelerin ekonomik, politik ve 

hukuksal yapıları içerisinde önemli bir yer tutan kuruluĢlardır.
13

 

 

1.1. Kavram ve Tanımı 

Belediye, bir Ģehir veya ilçenin temizlik, aydınlatma ve su gibi ortak 

ihtiyaçlarını ve hizmetlerini karĢılamak için nüfusu belli bir sayının üstünde olan 

yerlerde kurulan yerel yönetimlerdir. Beldenin sorunlarını çözmek ve bazı hizmetleri 

karĢılamak amacıyla, belde halkının oylarıyla seçilen yöneticilerin görev yaptığı, 

tüzel kiĢiliği olan örgütlerdir. Ġlk olarak Ortaçağ'da Avrupa'da ortaya çıkmıĢtır. 

Derebeyin baskılarına karĢı haklarını ve çıkarlarını korumak isteyen kent halkı 

(esnaf, zanaatkâr ve tüccarlar) kurduğu Lonca örgütleri aracılığıyla kendilerinin ve 

                                                 

13 Ġsmail GüneĢ, „‟Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri‟‟, Marmara Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 

Ġstanbul 2000. 
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kentlerinin özgürlüklerini senyörlerden satın aldılar. Ortaya çıkan özgür kentlerin 

yönetim sorununu çözebilmek için, belediyeler oluĢturuldu. 

Sosyal belediyecilik, “mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve 

düzenleme iĢlevi yükleyen, kamu harcamalarını sağlık, eğitim, konut ve çevrenin 

korunması alanlarını kapsayacak Ģekilde sosyal amaca yönlendiren; iĢsiz ve 

kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanıĢmanın oluĢturulması ile sosyo-kültürel 

faaliyet ve çalıĢmaların gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının 

yapılması için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler 

arasında zayıf hale gelen sosyal güvenlik ve adaletin var olduğunu düĢünme 

anlayıĢını güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleĢtirme ve sosyal 

kontrol iĢlevleri yükleyen bir modeldir” Ģeklinde tanımlanmaktadır
14

. 

Yerel sosyal politikalardan genelde sosyal dayanıĢma sorumluluğunu ve 

Ģuurunu üstlenmiĢ olan kent halkının yerel sosyo-ekonomik sorunların çözümüne 

dönük olarak ortak akıl çerçevesinde ortaya koyulan tedbir ve faaliyetler 

anlaĢılmaktadır. Yerel sosyal politika aktörleri, malî kaynakların elverdiği ölçüde 

oluĢturacakları sosyal bütçe imkânlarıyla sorumlu oldukları bölgenin sosyal 

altyapısını oluĢturmak ve geliĢtirmekle yerel halkın sosyal standardını (hayat 

kalitesini) yükseltmek hedefini gütmektedirler.
15

 

Belediyelerin sadece altyapı faaliyetleri yürüten yerel örgütler olduğu 

Ģeklinde yerleĢik algının değiĢmesiyle bu konudaki toplumsal talepler de 

farklılaĢmaya baĢlamıĢtır. Kültürü, sosyal belediyecilik alanının bir alt baĢlığı olarak 

ele alan anlayıĢ yerini, kültürel belediyeciliğin fiziki ve sosyal belediyeciliği 

tamamlayan bir olgu olduğu düĢüncesine terk etmeye baĢlamıĢtır. 

BaĢka bir deyiĢle, Belediye sınırları içerisinde ikamet eden halkın yaĢam 

standartlarını yükseltecek mahiyette yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yanı 

sıra, her türlü kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetler bütünü sosyal 

                                                 

14 Yalçın Akdoğan, „„Ulusal Soruna Yerel Çözüm: Sosyal Belediyecilik‟‟, Eminönü Bülteni, 

Ġstanbul, ġubat Sayısı, 2002, s. 15. 
15 Ali Seyyar, „„Yerel Siyasetin GeliĢiminde Sosyal Politikaların Önemi‟‟, Yerel Siyaset Dergisi, 

2008, s. 240. 
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belediyecilik kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Bu tanımda da görüleceği üzere 

sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra belediyeler tarafından özellikle 1994 ve 

sonrasında daha fazla yapılmaya baĢlayan her türlü kültürel etkinlikler, sanatsal 

faaliyetler, sportif faaliyetler ve meslek kazandırma ve kiĢisel geliĢime yönelik 

eğitim hizmetleri sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilir
16

. 

KüreselleĢen ve diğer yandan yerelleĢen günümüz dünyasında yerel 

yönetimlerin önemi giderek artmaktadır. Türkiye'de de merkeziyetçi yapının geldiği 

noktada yaĢanan tıkanıklık ve çözümsüzlükler yerel aktörlerin ön plana çıkmasını 

gerektirmektedir. Türkiye gibi Sivil Toplum KuruluĢlarının geliĢmediği, ara korunak 

mekanizmalarının etkisiz olduğu, devletin sosyo - ekonomik fonksiyonlarını yitirdiği 

ülkelerde yerel yönetimlerin bu misyonu üstlenmeleri kaçınılmaz bir durumdur. 

Türkiye‟de yerel örgütlenme belediye, il özel idaresi ve köy yönetimi olmak üzere 

üçlü bir yapılanma Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır.    Belediyeler dıĢındaki yerel 

yönetim birimlerinin özellikle dezavantajlı toplum kesimlerine yönelen ve sosyal 

adaleti güçlendirmeyi hedefleyen faaliyetleri çoğunlukla “sosyal belediyecilik” 

kavramı çatısı altında incelenmektedir
17

. 

Sosyal belediyecilik tanımlarından da anlaĢılacağı üzere, sadece sosyal 

güçsüzlere yardım ile sınırlı bir yaklaĢım değildir. Elbette sosyal güçsüzlere yardım 

yapılacak ve onların hiç olmazsa asgari geçim Ģartlarına sahip olmaları için 

çalıĢmalar yapılacaktır. Fakat bu çalıĢmaların sağlıklı ve sürdürülebilir olması, sosyal 

güçsüzlerin yapabilirlik kapasitelerinin geliĢtirilmesi çalıĢmalarını zorunlu 

kılmaktadır. 
18

 

Sosyal belediyecilik kapsamında değerlendirilecek konuların baĢında sosyal 

doku çalıĢmaları gelmektedir. ġehirde yaĢayan insanların envanterini çıkarmaya 

yönelik olarak yapılacak en önemli çalıĢma bir sosyal doku haritası çıkartmaktır. 

Fiziki ve sosyal yatırımların yapılmasında yol gösterici olacak bu çalıĢma sayesinde 

                                                 

16 Abdülhakim Beki, Türkiye’de Sosyal Belediyecilik, Ümraniye Örneği, Ġstanbul: Sena Ofset, 

2009, s.42. 
17 Cihan Selek Öz ve Sinem Yıldırım Alp, Türkiye'de Kentsel Yoksullukla Mücadele Sosyal 

Belediyeciliğin Rolü, http://www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/oz.pdf, (15.02.2011) 
18 Hasan Can, „„Sosyal Belediyecilik ve Ümraniye‟‟, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 5, 2006, s. 

18–19. 
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Ģehirdeki nüfusun gelir, yaĢ, sağlık ve kültür bilgileri toparlanmıĢ olacaktır. 

Kamuoyu araĢtırmaları, anketler, sayımlar, diğer istatistikî yöntemler sayesinde kent 

insanının eğilimlerini belirlemek mümkün olacaktır. Kültürel, sosyal ve ekonomik 

hizmetlerin sunumunda bu veriler kullanılacak, aynı zamanda gerçek ihtiyaç 

sahiplerinin tespiti de kolaylaĢacaktır. Belediye hizmetlerinin ölçülmesi de bu 

çalıĢmalarla mümkün olacaktır. Böylece etkin hizmet sunumu kaynak israfının ve 

adaletsizliğin önüne geçebilecektir
19

. 

Çocuklar, gençler, kadınlar, yaĢlılar, engelliler, risk grupları, kriz dönemi 

hizmetleri, yaygın eğitim organizasyonları belediyelerin sosyal hizmet alanlarını 

oluĢturmaktadır.  

 

1.2. Tarihi GeliĢimi Ve KuruluĢu 

Devlet hizmetleri anlayıĢı ve uygulaması açısından büyük ölçüde Ġslam dini 

esaslarından esinlenip onun kurumlarını benimseyen Osmanlı Ġmparatorluğu 

zamanında Kadılar ve Vakıflar birçok belediye hizmetlerinin yürütülmesinde veya 

karĢılanmasında pay sahibi idiler. Ülkemizde bugünkü anlamda ilk belediye 

yönetiminin kurulması giriĢimleri Tanzimat‟ı izleyen yıllarda ve özellikle 1854–1856 

Kırım savaĢı sırasında ülkeler ile artan temas sonunda ortaya çıkmıĢ ve Fransız 

komün idaresinden örnek alınarak 1855 yılında Ġstanbul da ilk kez belediye kuruluĢu 

denemesine girilmiĢtir. 

 

1.2.1.Tarihi GeliĢimi 

Osmanlının ilk anayasası olan kanuni esaside Ġstanbul ve taĢrada belediye 

kurulacağı belirtilmiĢ, sonraki süreçte dersaadet kanunu, vilayet belediye kanunu, 

idare-i vilayet kanunu muvakkati gibi kanunlar çıkarılmıĢ ise de ilk modern 

                                                 

19 Harun Uslu, Sosyal Politika Açısından Belediyeler ve Sosyal Belediyecilik, YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Ġ.A.Ü.S.B.E., Ġstanbul: 20011, s. 28.  
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belediyenin kuruluĢu 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı kanunla olmuĢ ve 75 yıl 

yürürlükte kalmıĢtır. Bugün belediyeler 5393 sayılı kanunla faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

 

1.2.1.1. Avrupa’dan etkileĢim süreci 

Türkiye'de yerel siyasetin tarihi geliĢimini Cengiz Sunay, Ģöyle açıklamıĢtır: " 

Kent yönetiminde inisiyatif sahibi olmanın Batı Avrupa‟daki tarihsel dönüĢümünün 

sebebi; iktisadi güç dengesinin toprak soylusu aristokrasi karĢısında tüccar-burjuva 

sınıfı lehine değiĢmesiyle birlikte yeni sınıfın siyasi gücünün kentlerde temayüz 

etmesi olduğu söylenebilir. Aynı geliĢme Doğu toplumlarında da gözlenmektedir. 

Daha XV. yüzyılda Doğu toplumlarında da kent ve bölgenin ileri gelenleri gerek 

vergilerin toplanmasında gerekse angarya gibi mükellefiyetlerin organizasyonunda 

kent ya da bölge yönetimine yardımcı oluyorlardı.  

Bu durum resmi fermanlarla ilan edilmekteydi. Mahalli idarelere etkin katılım 

baĢlangıçta demokratik bir temayülün sonucu olarak gözükmemektedir. Geleneksel 

devletin kente iliĢkin olarak görülmesi gereken birtakım iĢlerin yürütülmesinde 

yaĢanan mali, personele dair ve teknik yetersizlikler, birtakım mahalli grupları 

örgütleyip “mobilize” etmeyi gerekli kılmıĢtır. Bu mobilizasyon süreci; gayri resmi 

de olsa resmi kent yöneticilerinin yanında mahallin nüfuzlu temsilcilerinden oluĢan 

istiĢari kurulları ortaya çıkarmıĢtır. Rat, Konsül ve Vesçe gibi isimler alan bu 

kurullar, zanaatçı lonca temsilcileriyle tüccarlardan oluĢmaktaydı. Ġktisadi yapıdaki 

ağırlıkları arttıkça buna paralel olarak siyasi ağırlıkları da artan bu unsurlar, mahalli 

kurulların kalıcılığını sağlamak bir yana, yetkilerinin devamlılığını da sağlamıĢlardı.  

Avrupa‟da tüccar-burjuvazinin ifa ettiği bu vazifeyi Osmanlı‟da, ayanlar ve 

lonca kethüdaları ifa etmekteydiler. Bunların tümünü temsil etmek üzere devlet 

tarafından atanan bir “Ģehir kethüdası” vardı. Ayan ve lonca kethüdalarının iĢlevleri 

ise Ģunlardı: Kadı, bazı hukuki örf ve âdete iliĢkin meselelerde bunlara danıĢırdı. 

Ayrıca narh tespiti, avarız hanelerinin tespiti ve verginin dağıtımı, sefer zamanında 

ordunun alıĢveriĢi için sürsat denen mecburi pazarlama faaliyetinde idarecilere 
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yardım için ahaliyi seferber etmek bunların iĢlevlerinden bazılarıydı. Osmanlı‟da 

resmi anlamda modern mahalli idare statüsünün ortaya çıkıĢ nedenleri ise: 

1. 19. yüzyılda dıĢ dünyaya açılma; 

2. Kentlerin büyümesi; 

3. Mali merkeziyetçilik sisteminin yerleĢmesinin gerekliliği; 

4. Azınlık unsurlarının siyasal katılma ve etnik haklarını elde etme yönünde 

dıĢ devletlerin yaptıkları baskılar; olarak sıralanabilir. 

 

1.2.1.2. Tanzimat Fermanının etkisi 

3 Kasım 1839 tarihli Tanzimat Fermanı bu sürece nasıl bir etkide 

bulunmuĢtur? Tanzimat, ülke tarihinde asayiĢin sağlandığı, tarım, ulaĢtırma, ticaret, 

eğitim gibi hususlarda merkeziyetçi bir idare modelinin ihtiyaçlarına cevap verecek 

önemli hamlelerin yapıldığı bir dönemdir. Reformların dıĢ devletlerin 

müdahalelerine fırsat vermeksizin uygulamaya geçirilmesi gerekliliği anlayıĢı 

hâkimdir. Ancak Tanzimatçı kadronun mahalli demokrasiyi geliĢtirme gibi bir 

kaygısı yoktu. Temel amaç; vergilerin düzenli ve adil bir biçimde toplanması; 

hizmetlerin iyi görülmesi; asayiĢin ve ekonomik gücün geliĢip yerleĢmesi 

Ģeklindeydi. Fakat teknolojik araçları kıt ve yapısı ilkel olan idarenin bu amaçlara 

mahalli nüfuz gruplarının yardımı olmaksızın ulaĢmaları mümkün değildi. Bu 

nedenle mahalli nüfuz gruplarıyla iĢbirliği yapmak zorundaydılar.  

Tanzimatçı bürokratik kadronun bu tutumu sonucu resmileĢen bu iliĢkiler 

mahalli idarelerin temelinin atılmasını sağladı. Tanzimat bürokrasisi böylece 

taĢradaki baĢıboĢ nüfuz gruplarına bir miktar inisiyatif alanı açarken, daha önce 

sağlayamadığı denetimi kurmuĢ oluyordu. Merkeziyetçi devlet yönetimi paradoksal 

olarak güçlenmiĢti. Böylece Tanzimat‟la birlikte mahalli idare geleneğimiz, Ġttihad-ı 

Anasır Ģiarı karĢısında dıĢ devletlerin etnik temelli âdem-i merkeziyetçi idari 
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modelleri dayatmaları karĢısında, merkeziyetçi bir eyalet yönetimi Ģeması 

çerçevesinde geliĢti
20

." 

Tanzimat dönemi her alanda olduğu gibi belediyecilik alanında da bir dönüm 

noktası olmuĢtur. BaĢlangıçtan beri var olan idari sistemin gittikçe bozulması, 

kurumların iĢlerliğini kaybetmesi ve mevcut düzenin çalıĢamaz hale gelmesiyle 

belediyecilik alanında birtakım yeni uygulamalara gitme zorunluluğu duyulmuĢtur. 

Bugünkü anlamda ilk belediye idarelerinin kurulması çalıĢmaları ancak Kırım SavaĢı 

(1853-1856) sırasında batıyla artan temaslar sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Genel ve 

ortak hizmetler daima ve çok eski tarihlerden beri var oldukları halde, bunların 

teĢkilatlanmıĢ bir yapıya kavuĢmaları uzun zaman almıĢtır
21

. Batı toplumlarındaki 

gibi belli bir geliĢme seyri izleyerek değil, kanun zoruyla, adeta suni olarak meydana 

getirilmiĢlerdir
22

. 

Tanzimat Dönemi'nde batılılaĢma yönünde gerçekleĢtirilen reformlar, 

belediyelerin doğuĢu için gerekli ortamı hazırlamıĢtır
23

. Türk modernleĢme tarihi 

içerisinde, Türk Belediyeciliğinin geliĢim sürecinin hakim tonu batı olmuĢtur. Bu 

hakim unsurun Osmanlı'dan günümüze kadar olan geliĢmeleri etkilediği, yön verdiği, 

ve dönüĢtürdüğü de bir gerçektir. Özellikle Tanzimat Dönemi'nde böyle bir 

teĢkilatlanmayı gerekli kılan iç ve dıĢ koĢullar dikkate alındığında bu olgu daha açık 

bir Ģekilde görülmektedir. Ancak batıdaki bu modern Ģehir görünümlerinin, Osmanlı 

Ģehirlerinde de uygulama alanı bulması sadece batılıların ve dönemin bürokratlarının 

bu yöndeki isteklerine de bağlanamaz. Bu dönemde toplumsal geliĢmelerin de 

etkisiyle büyüyen Ģehirler eskisine göre ciddi sorunlarla da karĢı karĢıyadır
24

.  

 

                                                 

20 Cengiz Sunay, "Türkiye'de Yerel Siyasetin Tarihi GeliĢimi", Yerel Siyaset, 2008,  Ġstanbul, s. 37–

38. 
21 Dündar Egel, Belediyecilik, Ġstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1961, s. 13. 
22 ĠçiĢleri Bakanlığı, "50 Yılda Mahalli Ġdareler", Mahalli Ġdareler Dergisi, Ekim 1973, s. 73. 
23 Bilal Eryılmaz, "Osmanlı Yerel Yönetiminde Ġstanbul ġehremaneti", Ġslâm Geleneğinden 

Günümüze ġehir ve Yerel Yönetimler, Edit. Vecdi Akyüz ve Seyfettin Ünlü, Ġstanbul, Ġlke 

Yayınları, c.I. (1996) s. 333. 
24 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, GeniĢletilmiĢ ve GüncellenmiĢ Yeni Baskı, Ġstanbul: Erkam 

Matbaası, 2007, s. 182. 
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1.2.1.3. Ġlk Belediye Denemesi 

Osmanlı yönetici ve aydınlarını Batıdaki kentlerde gördükleri idari model ve 

özellikle belediye örgütü, bu sistemi Osmanlı kentlerine, öncelikle de Ġstanbul'a 

uygulamak için giriĢimlerde bulunmaya itmiĢtir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti'nde 

ilk belediyecilik örneği olarak gösterilen Ġstanbul ġehremaneti, bu dönemin önemli 

belediyecilik uygulaması olmuĢtur. 

Ġstanbul ġehremaneti 13 Haziran 1854 tarihinde Fransız komününden örnek 

alınarak kurulmuĢtur
25

. Böylece Osmanlı Devleti'nde modern anlamda belediye 

idarelerinin ilk temelleri atılmıĢtır. ġehremanetinin kuruluĢundaki temel amaç; Ģehrin 

düzenlenmesi ile ilgili iĢlerin devlet iĢlerinden ayrılması ve özellikle tek örgütün 

yetki alanına bırakılmasıdır
26

.  

Ġlk belediye kabul edilen Ġstanbul ġehremanetinin baĢında, ġehremini adı 

verilen ve padiĢah tarafından tayin edilen bir memur bulunmaktadır. ġehremininin 

yanında, yine padiĢah tarafından atanan üyelerden kurulu, bir ġehremaneti Meclisi 

bulunmaktadır. Bu meclis 12 üyeden oluĢmakta ve üyeleri, esnaflardan ve ileri gelen 

bazı memurlardan oluĢmaktadır. Meclis, esasen bir karar ve istiĢare organı 

niteliğinde olup, kadıya yardımcı olan eski kurullara benzemektedir. ġehremanetinin 

çalıĢma usulü, organları, görev ve yetkileri, Meclis-i Vala tarafından çıkarılan 13 

Haziran 1854 tarihli bir nizamname ile düzenlenmiĢtir
27

. 

ġehremanetine verilen görevler aynı nizamnamenin 2. Maddesi'nde Ģöyle 

sıralanmaktadır: 

"Zaruri ihtiyaç maddelerinin kolaylıkla sağlanmasını ve bulunmasını 

gözetmek. Narh tespiti ve kontrolü yapmak. Yol, kaldırım yapım ve onarımı 

çalıĢmalarını yürütmek. ġehrin temizlik iĢlerini yürütmek. ÇarĢı, pazar ve esnaf 

kontrolü, fiyat, kalite, ölçü, tartı denetimini gerçekleĢtirmek, önceleri Ġhtisap 

                                                 

25 Ġlhan Tekeli - Ġlber Ortaylı, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, Belediyecilik AraĢtırma Projesi, 

Türk Ġdareciler Derneği Bilimsel AraĢtırma Dizisi:2, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1978, s.178. 
26 Tekeli - Ortaylı, a.g.e., s. 138. 
27 Ġlber Ortaylı, Türkiye Ġdare Tarihi, Ankara: TODAĠE, 1979, s. 18. 
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Nezareti tarafından toplanan devlete ait vergi ve resimleri toplayıp, maliyeye teslim 

etmektir
28

." 

Görüldüğü gibi Ģehremanetine, temelde klasik Ģehir yönetimine özgü görevler 

verilmiĢtir. 

ġehremanetinin bütçesi oldukça sınırlı olup, bağımsız gelirlere sahip değildir. 

Giderleri devletçe karĢılanmakta, topladığı gelirleri de maliyeye ödemektedir. 

Burada belediyeye özgü bağımsız bir bütçeden söz edilemez. ġehremanetinin 

kadrosu da oldukça yetersizdir. Bu nedenle, Ġstanbul ġehremaneti modern bir 

belediyecilik için iyi bir baĢlangıç olarak değerlendirilemez. DeğiĢen sadece Ġhtisap 

Nezaretinin adı olmuĢtur. Ne Ģehreminleri, ne de Ģehremaneti meclisi üyeleri bu 

konuda bilgi, beceri, hepsinden de önemlisi, özerk statü ve yetki sahibi değildirler
29

. 

Bu nedenlerle Ġstanbul ġehremaneti çalıĢmalarında baĢarılı olamadığından Bab-ı Ali 

bazı önlemler almak zorunda kalmıĢtır. Buna paralel olarak da esas görevi, kurulacak 

belediye yönetimi hakkında önerilerde bulunmak ve bir kuruluĢ tasarısı hazırlamak 

olan bir Ġntizam-ı ġehir Komisyonu kurulmuĢtur
30

.  

9 Mayıs 1855 tarihli bir Ġdare-i Seniyye ile resmen kurulan komisyonda 

Osmanlı halkından dil bilen ve Avrupa görmüĢ Müslim ve gayrimüslim kimselerle, 

baĢkentteki yabancılardan tanınmıĢ kiĢiler üye olarak yer almıĢtır. Bu komisyon, 

belediyelerin görev ve yetkileri, gelirleri ve kuruluĢları hakkında danıĢma değeri olan 

raporlar düzenlenmiĢtir. Bu kozmopolit yapılı ve nüfuzlu kimselerden kurulu 

komisyon, çok geçmeden Ticaret Nezareti'ne nakledilmiĢtir. Ancak, bu komisyon 

dağılmadan önce, birçok tespitlerde bulunmuĢ ve 1 Mart 1856 tarihinde verdiği 

mazbata ile hükümete; kaldırım, lağım ve suyollarının yapılması, sokakların 

temizliğinin sağlanması, cadde ve sokakların aydınlatılması, sokakların mümkün 

mertebe geniĢletilmesi, belediye örgütünün düzgün iĢleyen bir muhasebe teĢkilatına 

sahip olması gibi çeĢitli tavsiyelerde bulunmuĢtur. Komisyon ayrıca bir Nizamname-

i Umumi hazırlayarak Bab-ı Ali'ye sunmuĢtur. PadiĢaha onaylattırılarak Aralık 1857 

                                                 

28 Ġlber Ortaylı, Tanzimattan Sonra Mahalli Ġdareler (1840-1878), Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayımları, 2000, s. 117. 
29 Ortaylı, Türkiye Ġdare Tarihi, s. 296–297. 
30 Halil Nadaroğlu, Mahalli Ġdareler, Ġstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., 2011, s. 297. 
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yürürlüğe giren bu Nizamname „ye göre, Ġstanbul'un 14 daireye ayrılması ve her 

birinde ayrı bir belediye dairesi kurulması öngörülmüĢtür. Ancak, bu 14 belediyenin 

bir anda kurulması mümkün olamamıĢ ve Beyoğlu-Galata dıĢında ciddi bir teĢkilat 

oluĢturulamamıĢtır
31

. ġehremaneti, iĢbaĢında olanlar ile belde halkının belediyecilik 

bilgilerinden yoksun olmaları nedeniyle varlık gösterememiĢtir
32

.ġehremanetinin 

kurulmasından itibaren 3-4 ay geçmesine rağmen, göze çarpan hiçbir faaliyet yoktur. 

Yapılan faaliyetler; toplanmak, konuĢmak veya gösteriĢli birkaç teftiĢten ibaret 

kalmıĢtır. Bu nedenle Ġstanbul'da 19 tane Ģehremini değiĢtirilmiĢtir
33

. 

 

1.2.1.4. MeĢrutiyet Dönemi 

Osmanlı Devleti'nde belediye teĢkilatının gerçek temelleri I. MeĢrutiyetin 

ilanı sonrasında atılmıĢtır. 23 Aralık 1876 tarihinde yayınlanan Kanun-i Esasi'de 

"Belediye ĠĢleri Dersaadet (Ġstanbul) ve taĢrada seçimle teĢkil olunacak daire-i 

belediye meclisleriyle idare olunacak ve dairelerin nasıl kurulacağı ve görevleri ve 

üyelerinin seçilme usulü özel kanunla düzenlenecektir'" hükmüne dayanarak, gerek 

Ġstanbul'da ki baĢkent belediyesinin (ġehremaneti) gerekse taĢra belediyelerinin 

yeniden düzenlenmesi zorunluluğu doğmuĢtur. 

Bu sebeple, 5 Ekim 1877 tarihinde " Vilayet ve Dersaadet Belediye 

Kanunları" yayımlanmıĢtır
34

. Bu kanunlara göre belediyeler imar iĢleri, aydınlatma, 

temizlik, pazar denetimi v.s. gibi bugünküne benzer görevleri yerine getireceklerdi. 

Belediye organları ise; Belediye baĢkanı ve meclis üyelerinden oluĢuyordu. BaĢkan 

ve meclis üyeleri atama ile göreve geliyorlardı
35

. 

 

                                                 

31 Ortaylı, Tanzimat'tan Sonra Mahalli Ġdareler (1840-1878), s. 174–175. 
32 Egel, a.g.e., s. 14. 
33 Ġlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli Ġdareleri (1840-1880), Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 2000, s. 139. 
34 Veysel Atasoy, Türkiye'de Mahalli Ġdarelerin Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi, Türk Dünyası 

AraĢtırmaları Vakfı, 1992, s. 42–43. 
35 Kadir Dayıoğlu, Kurulusundan Günümüze Kayseri Belediye BaĢkanları, Ankara, Kayseri 

BüyükĢehir Belediyesi Kültür Yayınları, 1998, s. 5. 



 21 

 

 

 

1.2.1.5. Kanun-i Esasi 

1876 Kanûn-i Esasî'de il yönetimi ile ilgili konuların yer aldığı görülür. Ġlk 

Osmanlı Anayasası olan bu önemli hukukî metin, il yönetiminde yetki geniĢliği 

esasını getirmiĢtir. 1876 Kanûn-i Esasî döneminde, yetki geniĢliği (tevsi-i mezuniyet) 

ve görevlerin ayrımı (tefrik-i vezâif) anayasa kuralı iken, uygulamada mutlak bir 

merkeziyetçilik hüküm sürmüĢtür
36

. 

Anayasada yetki geniĢliği ve görevlerin ayırımı biçiminde giren bu yönetim 

esası, valilerin yetkilerini geniĢletiyor, görev ayırımı kavramıyla da aslında "âdem-i 

merkeziyet" ilkesi anlatılmak isteniyor. Ġlk Anayasa, vilayetlerin yönetimine iliĢkin 

meclislerle ilgili hükümler de getirmiĢtir. Buna göre "Ġdare Meclisleri" ile "Vilayetler 

Genel Meclisleri"nin oluĢturulacağı, bu meclislerin üyelerinin seçimi gibi konuların 

çıkarılacak özel bir yasayla düzenleneceği belirtilmiĢtir. Ġdare meclisleri, vilayet, 

sancak ve kaza merkezlerinde kurulan, yönetim konseyi tarzında çalıĢan kurumlardı. 

Bugünün il özel idarelerinin kaynağı olan vilayet genel meclisleri, bayındırlıktan 

sanayiye, ticaretten tarıma, eğitimden vergi konularına kadar önemli görev ve 

yetkileri olan bir yerel meclis niteliği taĢımıĢtır
37

.Bu anayasa kuvvetler ayırımı ve 

âdem-i merkeziyet temeli üzerine yeni bir taĢra yönetimi ve yerel yönetim anlayıĢı 

getirmesi bakımından yönetim tarihinin temel belgelerinden biri olmuĢtur
38

. 

 

1.2.1.6. Dersaadet Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu 

MeĢrutiyetin ilanıyla oluĢan ilk Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında, Tanzimat 

baĢından beri yapılan uygulamaların sonucunda, Ġstanbul ve diğer vilayetler için iki 

tasarı hazırlanmıĢ ve kanunlaĢmıĢtır. Bunlar, Dersaadet Belediye Kanunu ve Ġstanbul 

                                                 

36 Halil Ünlü, Yönetimler Arası ĠliĢkiler, Ġstanbul, T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Yayını, 1993, s. 152. 
37 Bekir Parlak, "Osmanlı Devleti'nin Son Yüzyılında TaĢra Yönetimine ĠliĢkin Anayasal-Yasal 

GeliĢmeler ve Cumhuriyete Yansımalar", Akademik AraĢtırmalar Dergisi, sayı 11(Kasım 2001-

Ocak 2002), s. 43. 
38 Parlak,  a.g.e., s. 44. 
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dıĢındaki kentler için hazırlanan Vilayet Belediye Kanunu'dur. Bu kanunlarla 

belediye, yönetsel bir varlık olmaktan öte, adeta bir tüzel kiĢilik kazanmıĢtır
39

. 

Ġstanbul belediye teĢkilatı, Dersaadet Belediye Kanununa göre, yine 

Ģehremaneti ile belediye dairelerine dayandırılmıĢ, ancak, daire sayısı 20'ye 

çıkarılmıĢtır. Bu kanuna göre, belediye, imar iĢlerini düzenleme ve kontrol, 

bayındırlık hizmetleri, aydınlatma, temizlik, belediye mallarının idaresi, nüfus 

sayımı, pazar ve alıĢveriĢ kontrolü, mezbaha, okul açmak, itfaiye görevi ve belediye 

gelirlerini tahsis etmek gibi görevlerle yükümlüdür. Yine bu kanuna göre, 

belediyenin organları belediye reisi ve daire meclisidir. ġehir veya kasabanın 

büyüklüğüne göre 4 yıllığına 6-12 kiĢilik bir belediye meclisi seçilir. Reis ise, bu 

üyeler arasından merkezi hükümet tarafından seçilerek tayin edilir. Meclis 

belediyenin iĢlerini tartıĢıp karara bağlar, yıllık bütçeyi hazırlar, belediye inĢaatlarına 

karar verir, daire adına sözleĢme hazırlar. Mali kontrolü yapan, personelin tayin ve 

azli görevlerini yürüten bir organdır
40

. 

TaĢrada belediye örgütü kurulmasını öngören Vilayet Belediye Kanunu ise, 

Ġstanbul dıĢındaki her kent ve kasabada bir belediye örgütü kurulması esasını 

benimsemiĢtir. Bu kanuna göre meclis, tüzel kiĢilik sahibi olup; kentin imar, su, 

itfaiye gibi önemli iĢleri görünürde de olsa bu tüzel kiĢiliğe bırakılmıĢtır. Bu 

belediyelerin üç ayrı organı olacaktır. Bunlar; reis, belediye meclisi ve cemiyet-i 

belediyedir. Nüfusu 40.000'in üstündeki beldelerde Ģubeler kurulabilecektir. Belediye 

meclisi üyeleri, halk tarafından seçilebilecek, belediye reisi de meclis üyeleri 

arasından atanacaktır. Cemiyet-i Belediye ise, ülkenin o zamanki idari 

örgütlenmesinde mevcut olan mahalli idare meclisi ile belediye meclisinin 

birleĢmesinden oluĢacaktır
41

. 

1877 yılında çıkan Vilayet Belediye Kanunu ilk kez tek dereceli seçimi 

getirmesi açısından önemli bir kanundur. Kanuna göre seçimler gizli oy, açık sayım 

esasına dayanmaktadır. Ayrıca kanunla seçmenleri belirlemek için bir kurul 

                                                 

39 Ortaylı, Türkiye Ġdare Tarihi, s. 299. 
40 Tekeli - Ortaylı, a.g.e., s. 20–21. 
41 Nadaroğlu, a.g.e., s. 299. 
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oluĢturulmuĢ ve kurulun kararlarına karĢı mahkemelere itiraz edilebilmektedir. Bu 

düzenlemeye rağmen bu dönemde de seçimle iĢbaĢına gelen belediye baĢkanı 

olmamıĢtır. Belediye baĢkan ve üyelerinin seçimle iĢbaĢına gelmesi kuralına paralel 

olarak belediyeler mali özerkliğe kavuĢamamıĢlardır. Bütçeleri, merkezi hükümetin 

kontrolünde olan "Cemiyet-i Belediye" tarafından görüĢülüp karara bağlanmıĢtır
42

. 

Belediye gelirlerinde Ġstanbul ve taĢra belediyeleri arasında eĢitsizlik vardır. 

TaĢra belediyeleri kendilerine ayrılan gelirleri tahsil edememiĢlerdir. Belediyelerin 

yapacakları hizmetler mali yetersizliklerden dolayı eksik olarak 

gerçekleĢtirilebilmiĢtir
43

. I. MeĢrutiyet ile baĢlayan Osmanlı belediyeciliğindeki 

ıslahat hareketleri, kanunda belirtilen Ģekilde gerçekleĢmemiĢtir. Yerel demokrasi 

anlayıĢı, mali bakımdan özerklik Ģartı, Osmanlı Devleti'nin aĢırı merkeziyetçilik 

eğilimleri nedeniyle uygulanamamıĢtır
44

. Belediyecilik anlayıĢının tam 

yerleĢtirilememe nedenlerinden biri de Osmanlı Devleti'nin o dönemlerde geçirdiği 

uzun savaĢ dönemleri, ekonomik durumunun giderek bozulması ve bunun sosyal 

yapıda kendini hissettirmesi olmuĢtur. Bu olumsuzluklar Batı sistemlerinin tam 

uygulanamamasına ve halk tarafından benimsenememesine neden olmuĢtur
45

. 

Türk Belediyecilik tarihinde II. MeĢrutiyet'e gelinceye kadar gerçekleĢen 

geliĢmelere dikkat edilirse, mahalli idareler üzerinde merkezi idarenin sürekli bir 

baskısı görülür. Bu döneme kadar merkeziyetçilik devam etmiĢ, mahalli idarelerin 

özerk bir yapıya kavuĢturulması mümkün olmamıĢtır. 

Ġttihat ve Terakki döneminde yerel yönetimlerle ilgili önemli düzenlemelere 

gidilmiĢtir. Ġlk olarak Ġstanbul'da vilayet örgütü kurulmuĢ ve ikisi de atamayla gelen 

vali ile Ģehremininin yetkileri çatıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu çatıĢma hem Ģehreminliğinin 

hem valiliğin aynı kiĢilere verilmesi ile çözümleniyordu. Bu uygulama, Osmanlı 

                                                 

42 Ġlber Ortaylı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği, Ankara: Gül Matbaası, 1985, 

s. 174–175. 
43 Tekeli - Ortaylı, a.g.e., s. 21 
44 Ġlber Ortaylı, Tanzimat'tan Sonra Mahalli Ġdareler (1840-1878), s. 174. 
45 Yıldızhan Yayla, Türkiye'de Belediyelerin Temel Sorunu, Onar Armağanı, Ġstanbul 1977, s. 

1015–1016. 
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Ġmparatorluğu'nun son döneminde baĢkentin yönetiminde bir gelenek haline 

gelmiĢtir
46

. 

1912 yılında çıkarılan "Dersaadet Belediyesi Hakkındaki Geçici Kanun" ile 

belediye daireleri kaldırılmıĢ, bunların yerine belediye Ģubeleri kurulmuĢtur. 

ġehremaneti Meclisi yerine de bir "Encümen" kurulması öngörülmüĢtür. ġehremini 

ise yine atama yoluyla göreve gelecektir. Ġstanbul'daki belediye dairelerinin sayısı ve 

belediye iĢlerinin yürütülmesi konusundaki kararlar zaman zaman değiĢiklik 

göstermiĢtir. Sonunda Cemil PaĢa, 30 Aralık 1912 tarihli geçici kanunla Ġstanbul'da 9 

idare Ģubesine sahip bir ġehremaneti teĢkil ettirmiĢtir. Böylece, belediye muamele, 

icraat ve harcamalarını bir merkezde toplattırmıĢtır. Bu kanunla, eski belediye 

dairelerinin hükmi Ģahsiyeti Ģehremanetinin Ģahsiyeti içinde eritiliyordu. 

Cumhuriyet'in ilanına kadar, önemsiz bazı değiĢikliklere rağmen, belediye iĢleri bu 

kanun çerçevesinde icra edildi. Bu kanun gereğince, polis ve belediye ortaklaĢa bir 

belediye zabıta talimatnamesi hazırlayacak ve buradaki konuların yürütülmesinden 

de polis sorumlu olacaktı
47

. 

 

1.2.1.7. Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkati 

1876 yılında anayasal hüviyete kavuĢan Ġl Özel Ġdaresi, 1913 tarihinde 

çıkarılan "Ġdare-i Umumiye-i Vilayât Kanunu Muvakkati" ile oldukça geliĢmiĢ, 

yetkili ve giriĢimci bir yapıya kavuĢturulmuĢtur
48

. Birinci kısmı "il genel yönetimi" 

konusuna ayıran 1913 tarihli Geçici Kanun, yetki geniĢliği ilkesini benimsiyordu. 

Yerel düzeyde yönetime katılma hususunda oldukça ileri düzeyde bir anlayıĢın 

sergilendiği bu Özel Ġdare Kanunu, yerel hizmetlerin yürütülmesini il halkının 

seçimiyle oluĢan Ġl Yerel Meclisi'ne vermiĢtir. Böylelikle günümüzde dahi merkezî 

                                                 

46 Tekeli - Ortaylı, a.g.e., s. 24. 
47 Nuri Tortop, Mahalli Ġdareler, Ankara, Türkiye ve Ortadoğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Yayınları, 

1986, s. 3 
48 Ġsmet Giritli, Kamu Yönetimi TeĢkilatı ve Personeli, Gözden GeçirilmiĢ ve DeğiĢtirilmiĢ 8. Baskı, 

Ġstanbul: Filiz Kitabevi, 1983, s. 150. 
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yönetimin yürütmekte olduğu yerel tüm hizmetler Ġl Genel Meclisleri 

sorumluluğunda Ġl Özel Ġdareleri‟ne devredilmiĢtir
49

. 

Osmanlı Devleti'nin meĢrutiyet döneminde yazılmıĢ olan ve yasa halini 

alamamıĢ bu "Kanun-u Muvakkaf'ın, il özel idaresinin tüzel kiĢiliğini, kendisine has 

görev ve yetkileri ile mal varlığını belirlemiĢ olmakla beraber, bu kurumu istenen 

özerkliğe kavuĢturduğu yine de söylenemez. Bu giriĢimle, yeni yetkilerle donatılmıĢ 

bir Ġl Mahalli Ġdaresi kurulması hedeflenmiĢtir
50

. 1913 tarihli Ġdare-i Umumiye-i 

Vilayât Kanun-u Muvakkati, "Ġlin Genel Yönetimi" ve "Ġlin Özel Yönetimi" olmak 

üzere iki bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölümde Ġl Genel Yönetimi'ne iliĢkin 

belirtilen hususlar, 1864 yılında oluĢturulan vilayet yönetiminin genel esaslarını 

korumaktaydı. 

Valileri güçlendiren ve ona yardımcı olmak amacıyla emrine verilen baĢta 

vali yardımcıları ve il Ģube müdürlerinin görev ve yetkilerini belirleyen geçici yasa, il 

genel meclisini korurken, il yönetiminde, vali ya da yardımcısının baĢkanlığında, 

naib, mektupçu, maarif müdürü, nafıa müdürü, ziraat müdürü ve müftü ile seçimle 

gelen üyelerden kurulu "Vilayet Ġdare Meclisi"ne yer vermiĢtir. Bu hukukî metnin 

getirdiği en önemli yenilik, ilin özel yönetiminde ortaya çıkmıĢtır. Ġlin Özel 

Yönetimi, vilayet ölçeğinde bir yerel yönetim kurumunu ifade ediyordu ve ilin yerel 

hizmetleri bu birimin yetki ve sorumluluğuna veriliyordu. Bugün yürürlükte olan Ġl 

Özel Ġdaresi Yasası, yukarıda temel özellikleri anlatılan 1913 tarihli bu geçici yasaya 

dayanmakta ve onun esas iskeletini korumaktadır. 1987 yılında yürürlüğe giren 3360 

sayılı Ġl Özel Ġdaresi yasası, 1913 tarihli geçici yasada değiĢiklik yapılarak 

oluĢturulmuĢtur
51

. 

 

                                                 

49 Parlak, a.g.m., s. 45. 
50 Ġsmail Hakkı Göreli, Ġl Ġdaresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 

1952, s. 17. 
51 Parlak, a.g.m., s. 43–44. 
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1.2.1.7. SavaĢ Yıllarında Belediye   

Ġstanbul Belediyesi, II. MeĢrutiyet döneminde Ģehircilik açısından bazı 

atılımlar yapmıĢtır. Bu atılımların yerel yönetim ve demokrasinin geliĢimiyle hiçbir 

alakası yoktur. 1912-1914 yıllarında ġehremini olan Topuzlu Cemil PaĢa; Balkan 

SavaĢı sebebiyle büyük devletlerin dıĢ kredi kaynaklarını kestirdiği Osmanlı 

maliyesinin kredi ihtiyacını, belediye olarak karĢılamıĢtır. Bu hareketi dıĢında yaptığı 

hizmetlerle mütareke döneminde yeniden ġehremini seçilmiĢtir. Ġstanbul'daki bu 

geliĢmeler birkaç Ģehir dıĢında her yerde tekrarlanmamıĢtır ve belediyeler henüz 

örgüt olarak oturmamıĢlardır. En önemlisi geçici yatırımların arkası gelmemiĢ ve 

hizmetler duraklamıĢtır. ġehirleĢme olayı henüz baĢlangıç aĢamasında kalmıĢtır. 

Balkan SavaĢları'yla gelen göçmen yığınları ve sınırlı içgöç dıĢında, ülkenin kentleri 

henüz büyük yapısal sorunlarla karĢı karĢıya gelmemiĢtir
52

. 

15 Mayıs 1919 sabahı, Yunanlıların Ġzmir'i iĢgal etmesi üzerine 

gerçekleĢtirilen ilk protesto mitinginin iĢgalden yaklaĢık dört saat sonra, Denizli'de 

gerçekleĢtirenler arasında Denizli Belediye BaĢkanı Hacı Tevfik Bey de vardır. Halk 

belediye binası önünde toplanmıĢ Belediye BaĢkanı Hacı Tevfik Bey ve Mutasarrıf 

Faik (Öztırak) Bey Belediye binasının balkonundaki yerlerini almıĢlar ve kalabalığa 

Müftü Ahmet Hulusi Efendi, hitap etmiĢtir
53

. Ġzmir'in iĢgali Kayseri'de de tepkiyle 

karĢılanmıĢ, Ġtilâf Devletleri Temsilcilerine, Kayseri Belediye BaĢkanı Rıfat Çalıka, 

Kayseri Ticaret Odası Temsilcileri ve Kayseri Müftüsü „nün imzalarının yer aldığı ve 

iĢgalin haksızlığından dem vuran, iĢgalin derhal sona erdirilmesini talep eden bir 

protesto telgrafı çekilmiĢtir
54

. 

Belediye BaĢkanları ĠĢgaller karĢısında, iĢgalleri protesto eden telgrafların 

hazırlanması ve bunların ilanında önemli rol oynamıĢlardır. ġehirlerde iĢgalleri 

protesto için düzenlenen mitingleri organize etmiĢler ve miting alanı da çoğunlukla 

belediye meydanları olmuĢtur. Müdafaa-ı Hukuk cemiyetlerinin örgütlenmesine 

destek verirken, cephede savaĢan askerler için yardım kampanyalarının 

                                                 

52 Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli Ġdareleri (1840-1880), s. 169–170. 
53 Tahir Kodal, "Milli Mücadelede Denizli ve Önemi", Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, cilt: 

XIV/ sayı 42, Kasım 1998, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Özel Sayısı, s. 1024. 
54 Hursit Çalıka, Ahmet Rıfat Çalıka'nın Anıları, Ġstanbul, 1992, s. 42–43. 
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düzenlenmesine de öncülük etmiĢlerdir. Çoğu belediye baĢkanı idareci olarak 

ellerindeki imkânları Milli Mücadele için sonuna kadar kullanmaktan çekinmemiĢtir.  

Milli mücadele devam ederken, tüm olumsuzluklara karĢın eğitimden sağlığa, 

hukuktan ekonomik faaliyetlere kadar her konu imkânlar dâhilinde elden geldiğince 

ve ihmale uğratılmadan gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Milli mücadele için gerekli 

olan tüm ihtiyaçlar Ģehir ve kasabalarda kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 

aracılığı ile karĢılanmaya çalıĢılırken, Mustafa Kemal'de bunun farkındalığı ile bu 

konuya gerekli önemi göstermiĢtir. Bu dönemde halka ulaĢma konusunda belediye 

baĢkanlarının ve Ģehrin önde gelenlerinin oluĢturduğu cemiyetlerin fonksiyonu 

oldukça fazladır. 

 

1.2.1.8. 1921 Anayasası 

Büyük Ģehirlerde olduğu gibi Anadolu'da da yıkılan harap olan Ģehirlerin 

yeniden imarı I. Dünya SavaĢı sonrasında üzerinde durulan önemli konulardan biri 

olmuĢtur. Daha KurtuluĢ SavaĢı yıllarında Ankara Hükümeti, I. Dünya savaĢı 

yıllarında ihmal edilen belediyecilik faaliyetlerini yeniden düzenlemek 

zorunluluğuyla karĢılaĢmıĢtır. 20 Ocak 1921 tarihinde hazırlanan TeĢkilat-ı Esasiye 

Kanunu'nda yerel yönetimlerle ilgili esaslara geniĢ yer verilmiĢtir.  

23 maddeden oluĢan 1921 anayasası 1876 yılında hazırlanan Kanun-ı 

Esasiye'ye göre oldukça kısa olmasına rağmen belediyecilik faaliyetlerine düzenleme 

getirmesi açısından oldukça önemlidir. Anayasanın 12. Maddesi'nde "Vilayet yerel 

düzeyde tüzel kiĢiliğe sahip ve özerkliği olan bir kuruluĢtur. Eğitim, sağlık, tarım, 

ekonomi, bayındırlık iĢlerini düzenleme, vilayet meclislerinin yetkisindedir" ifadesi 

ile vilayetlerin özerkliği vurgulanmaktadır. 1921 Anayasası'na göre yerel 

yönetimlerin ekonomik, mali ve adli yetkileri bulunmaktadır. Yerel yönetim ile 
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merkezi yönetim arasında bir teftiĢ mekanizması müfettiĢlerin denetimi altında 

kurulmuĢtur
55

. 

1921 Anayasası, il ve nahiyelerin tüzel kiĢiliği benimsenmiĢ üyeleri doğrudan 

doğruya halk tarafından seçilen il meclislerine geniĢ çapta yönetsel özerklik vermiĢ, 

bundan da öte Nahiye Meclislerine yargısal yetkiler devretmiĢtir
56

. Ayrıca, iller 

toplumsal ve ekonomik iliĢkileri itibariyle birleĢtirilerek "Genel Müttefiklik 

Mıntıkaları" kurulmuĢtur. Yeni olan bu uygulamaya belli bir dönem sonra son 

verilmiĢtir. Yine bu anayasa ile sancak kademesi kaldırılmıĢtır. Nahiyeyi özerk bir 

kiĢiliğe kavuĢturan ve mülkî yönetimin bir parçası olmaktan çıkarmak isteyen hüküm 

ise yürürlüğe girememiĢtir
57

. 

"Âdem-i merkeziyet" geniĢ kapsamlı bir biçimde anayasada ele alınmıĢ, yerel 

yönetimlerin muhtariyeti ve yerel görevlerin aslîliği kabul edilmiĢtir. Ancak 

Anayasa'da üzerinde durulan âdem-i merkeziyet ilkesi uygulamaya konamamıĢtır
58

. 

Aslında Türk Kamu Yönetimin yasal geliĢimi açısından oldukça ilginç özellikler 

taĢıyan bu Anayasa, hem yönetsel yapı hakkında öngördüğü, hem de bununla ilgili 

mecliste dile getirilen görüĢler yönüyle Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle ibret verici 

nitelikler taĢımaktadır. Recep Yazıcıoğlu, 1921 Anayasası'nın "Türk anayasa 

tarihinin, yerel yönetimlere ve yerinden yönetim ilkesine en fazla ağırlık vermiĢ olan 

anayasası" olduğunu belirtirken, söz konusu Anayasa'nın öngördüğü ölçüde bir 

yerinden yönetimin bugün bile Türkiye'de gerçekleĢmediğini öne sürmektedir
59

. 

1921 Anayasası, yerel yönetimlere vilayetler düzeyinde geniĢ özgürlükler 

getirmiĢtir. Fakat uygulamaya bakıldığında anayasada ifade edilen özgürlüklerin tam 

anlamıyla uygulanamadığı görülmektedir. Mütareke yıllarında, ġehremini Topuzlu 

                                                 

55 Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim Ġlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet Tefrik-i Vezaif, 

Ġstanbul, Ġ.Ü.S.B.F, 1983, s. 134. 
56 Giritli, a.g.e, s. 110. 
57 Mustafa Tosun, Türkiye'de Valilik Sistemi, Ankara, TODAĠE Yayınları, 1970, s. 12. 
58 Tanzimat döneminden sonra Osmanlı Devleti'nin tekrar güçlenmesine yönelik ortaya çıkan ve Prens 

Sabahattin'e ait olan bu görüĢ Osmanlıcılık akımından çok farklı değildir. Prens Sabahattin'in 

görüĢleri yerinden yönetim ve bireysel giriĢim ilkelerine dayanıyordu. Buna göre merkezi hükümetin 

yetkileri azaltılacak, buna karĢılık imparatorluktaki çeĢitli unsurların yönetime katılma yetkileri 

artırılacaktı. Ekonomi modeli olarakta liberalizm yanlısıdırlar. Halil Ünlü, a.g.e., s. 53. 
59 Recep Yazıcıoğlu, Bu Sistem DeğiĢmeli Alternatif Bir YaklaĢım, Erzurum: Biray Yayıncılık, 

1995, s. 13. 
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Cemil PaĢa döneminde, Aralık 1922 tarihli bir "Teşkilat-ı Belediye Kanunu 

Muvakkatı" çıkarılmıĢtır. Böylelikle, zaten uygulamada olan, belediye örgütünün 

merkeziyetçi bir esasa göre yeniden kurulması öngörülmüĢtür. Bununla birlikte, 

belediye hizmet ve örgütlenmedeki ikiliği bu kanun ortadan kaldıramamıĢtır. 

Vakıflar, nafıa, liman reisliği gibi örgütler, kent hayatının önemli hizmet alanlarında 

ya özerk ya da merkezi hükümete bağlı olup, belediyeden tamamen ayrıdırlar
60

.  

Böylece, belediye örgütü modern kent olmanın gerektirdiği bütünlüğe yine sahip 

olamamıĢtır. 

  

1.2.2.KuruluĢu 

Cumhuriyet'in kurucu lider kadrosunun ya Ġttihat Terakki içinde yetiĢmiĢ 

olması, ya da bu gelenekten etkilenmiĢ olmaları, merkeziyetçi yönetim anlayıĢının 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında da devam etmesinde etkili olmuĢtur. Bu nedenle 

Osmanlı'daki yerel yönetim anlayıĢı Cumhuriyet döneminde de önemli bir 

değiĢikliğe uğramadan geçerliliğini korumuĢtur. Yeni yönetim de yerel yönetimleri 

siyasi organlar olarak değil, daha çok idari birimler biçiminde değerlendirmiĢ, yetki 

görev ve örgüt yapısını bu anlayıĢa göre oluĢturmuĢtur. Birlik ve beraberliğin 

tehlikeye gireceği düĢüncesi ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesine tereddütle 

bakılmıĢtır
61

. Cumhuriyet'in kuruluĢ yılları olan bu dönemde, savaĢın yol açtığı 

yıkım, bulaĢıcı hastalıkların boyutları, sermaye birikimi ve yerli giriĢimciliğin 

olmayıĢı ve siyasi sistemi sağlamlaĢtırma gereksinimi merkeziyetçilik geleneğini 

daha da kuvvetlendirmiĢtir
62

.  

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden 389 belediye devralmıĢtır. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni bir yapılanmaya gidilirken Türk idare yapısında 

belediyeler de çok önemli bir yer tutmuĢ ve bu konuda pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. 

Ancak 1920'lerden 1930'lara kadar olan dönemde Türk belediyeciliği halen Osmanlı 

                                                 

60 Tekeli - Ortaylı, a.g.e., s. 22–24. 
61 Bilal Eryılmaz, "Yerel Yönetim Sendromu" , Yeni Türkiye, Sayı 4, 1995, s. 341.  
62 Korel Göymen, "Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi: Merkeziyetçi Bir Devlette 

YönetiĢim Dinamikleri", Amme Ġdaresi Dergisi, c.XXXII/ sayı 4, (Aralık 1999), s. 68. 
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Devleti'ndeki geliĢememiĢ belediyecilik anlayıĢı etkisinde kalmıĢ ve onun devamı 

niteliği taĢımıĢtır. Bu dönemde yeni yapılan düzenlemeler oldukça yüzeysel ve 

dağınık kalmıĢtır. 

1923-1930 dönemi bir çeĢit hazırlık dönemi olmuĢtur. Cumhuriyet rejimi ilk 

yıllarda önemli belediyecilik ve imar sorunlarıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Cumhuriyetin belediyecilik görüĢü, bu sorunlara aranan çözümler ve uygulamalar 

içinde oluĢmuĢtur
63

. 

Cumhuriyet hükümetleri savaĢ sonrasında iki önemli belediyecilik ve imar 

sorununu çözmek zorunda kalmıĢlardır. Sorunlardan birincisi, özellikle Batı 

Anadolu'daki kentlerin savaĢ sonrasının koĢullarına uydurulmasıdır. Yunan iĢgali 

sonrasında Batı Anadolu kentlerinin önemli bir kesimi yangın geçirmiĢtir. Yanan 

kesimlerin imar edilmesi en önemli ihtiyaç olmuĢtur. Lozan BarıĢ AnlaĢması 

sonrasında yaĢanan bir nüfus mübadelesi sonucunda kentlerde küçük üretim ve 

hizmet kesiminde önemli açıklar doğmuĢtur. Yeni koĢullarda kentlerin iĢlerliğinin 

sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.  Cumhuriyetin karĢılaĢtığı ikinci önemli 

sorun ise, Ankara'nın baĢkent olarak ilan edilmesiyle Ankara'da modern bir baĢkentin 

yaratılmasıyla ilgilidir.  

13 Ekim 1923'de, Ġsmet Ġnönü ve arkadaĢlarının bir yasa önerisi kabul 

edilerek Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin baĢkenti olmuĢtur
64

. 

Ankara'nın baĢkent olarak seçilmesi, baĢkentin dıĢa açık ve Osmanlılık imgesi ile 

bütünleĢmiĢ Ġstanbul'dan Ġç Anadolu'ya nakledilmesi kendi baĢına devrimci ve 

antiemperyalist nitelik taĢıyan bir karardır. Ankara'nın baĢkent olması kararının 

baĢarıya ulaĢması öncelikle yeni rejimin ideolojisiyle tutarlı, çağdaĢ bir kentin 

kurulmasından geçeceği düĢünülmüĢtür. Böylece Ankara'nın baĢarısı rejimin 

baĢarısıyla özdeĢleĢmiĢtir. Cumhuriyet, baĢarısının somut örneğini Ankara'da 

göstermek durumunda kalmıĢtır.  

                                                 

63 Mahalli Ġdareler Dergisi, Yıl 1, Özel Sayı, (29 Ekim 1973), s. 73. 
64 Ġlhan Tekeli, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990), Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 2009, s. 32. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkede yeni baĢkent yapılan Ankara dıĢında hızla 

büyüyen kent yoktur. Bu durum belediyelerin sorunlarını bir ölçüde hafifletmiĢtir. 

Bu nedenle Ankara dıĢında önemli bir konut ve arsa sorunu doğmamıĢtır denilebilir. 

Bu durgunluk bir yandan ülke nüfus artıĢ hızının düĢük olmasından, öte yandan 

kırdan nüfus kopuĢunun daha baĢlamamasından doğmaktadır. Oysa devlet, ülke 

nüfusunu hızla artırmayı siyasal bir amaç olarak benimsemiĢtir. Bunun için de sağlık 

koĢullarının iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Bu konuda belediyelerce yapılacak çok 

Ģey vardır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki belediye programlarında bu nedenle sağlık 

ölçütü ön plana geçmiĢtir. Göz önünde tutulması gereken diğer bir durum da, savaĢ 

koĢullarının içinde paranın enflasyon yüzünden çok değer yitirmiĢ olmasıdır. Zaten 

sınırlı olan belediye gelirleri (resimler ve vergiler), bu değer kaybı yüzünden tümüyle 

önemsizleĢmiĢtir
65

. 

Tablo 1: Yıllara Göre Belediye Sayısı 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden 389 belediye devralmıĢ ve bu 

sayıda zamanla artıĢ yaĢanmıĢtır. Belediye sayısı 1923 yılında 421'e ulaĢırken, 1924 

yılında 426'ya 1930 yılında ise 492'ye yükselmiĢtir. 1923 yılında belediyelerin 

sayısal dökümü Ģu Ģekildedir
66

: 

                                                 

65 Tekeli, a.g.e., s. 36–37. 
66 Fethi Aytaç, "Belediye Kanunu'nun OluĢumu, Uygulanması ve DeğiĢiklikler", Türk 

Belediyeciliğinde 60. Yıl Uluslararası Sempozyumu, Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, 23-

24 Kasım 1990, Ankara,  s. 89. 

YIL BELEDĠYE SAYISI 

1920 389 

1923 421 

1924 426 

1930 492 
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Tablo 2: 1923 Yılı Belediyelerin Sayısal Dökümü 

Ġçme suyu olan yerler 20 

Fenni su tesisatı olan yerler 2 

Elektrik tesisatı olan yerler 4 

Mezbaha tesisatı olan yerler 17 

Pazar yeri olan yerler 90 

Spor alanı tesisleri olan yerler 7 

Park ve bahçeleri olan yerler 29 

 

Bu rakamlar Cumhuriyet'e geçilirken Lozan AntlaĢmasıyla ülke sınırları 

içinde kalan 389 belediyeyi ifade etmektedir. Oysa Osmanlı Devleti'nde belediye 

sayısı burada ifade edilenlerden daha fazladır. Belediye sayısındaki bu azlığa 

rağmen, Cumhuriyetin kendi belediyecilik anlayıĢını oluĢturması oldukça zaman 

almıĢtır
67

. Türkiye'de, tam anlamıyla belediye teĢkilatının kurulmasına Cumhuriyetin 

ilk yıllarında baĢlanmıĢtır
68

. 

 

1.3. Hukuki Yapısı 

Ülkemizde belediyelerin yönetimine iliĢkin hususlar 1982 Anayasa dönemine 

kadar, 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanununda düzenlenmiĢ ve 

belediyelerin büyüklüğüne göre farklı bir yönetim biçimi öngörülmemiĢtir. 4 Aralık 

1981 günü çıkarılan 2561 sayılı “BüyükĢehirlerin Yakın Çevresindeki YerleĢim 

Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun” nüfusu 300.000‟i geçen 

belediyelerin çevresindeki belediye ve köylerin, yakınında bulunan ana belediyeye 

bağlanmasına olanak vermiĢtir. BüyükĢehir Belediye yönetiminin hukuki altyapısı ilk 

olarak 1982 Anayasasının 127 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasındaki 

“mahalli idarelerin kuruluĢ ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 

                                                 

67 Tekeli - Ortaylı, a.g.e., s. 25. 
68 Ali Enver Toksoy, "25 Cumhuriyet Yılında Belediyelerimiz", Ġller ve Belediyeler Dergisi, Sayı:37, 

Ekim, 1948, s. 12–15. 
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uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, büyük yerleĢim merkezleri için özel 

yönetim biçimleri getirebilir.” hükmü ile oluĢturulmuĢtur
69

.  

Ġdare teĢkilatı, idare kuruluĢunun siyasi ve hukuki dokusu niteliğinde, idare 

cihazının, belirli bir düzen görünümündeki parçalarından kurulu gövdesidir. Ġdari 

teĢkilat, idare hukukunun anatomisi ve idari faaliyetle karĢılaĢtırıldığında statik bir 

incelemesidir. Kamu hizmetleri teĢkilatının ya da kamu gücünün örgütlenmesiyle 

ortaya çıkan idari teĢkilat, siyasi yapı/rejim ile iliĢkili olduğu kadar siyasi karar 

organlarının tercihleri ile de yakından ilgilidir. Her zaman ve her yer için tek bir tür 

idari teĢkilatlanma olamayacağı gibi, bir ülkenin tüm idare kuruluĢlarının aynı 

biçimde olmasına da olanak yoktur
70

. 

1982 yılında çıkarılan 2680 sayılı yetki Kanununa istinaden 8.3.1984 

tarihinde yayımlanan 195 sayılı “BüyükĢehirler Yönetimi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” ve 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı “BüyükĢehirler Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun” 

ile belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‟de 

BüyükĢehir Belediyeleri kurulmuĢtur. 25 Mart 1984‟te yapılan mahalli idare 

seçimleri ile bu illerdeki büyükĢehir belediyeleri faaliyete baĢlamıĢtır. 

2004 yılına kadar yürürlükte kalan ve büyükĢehir belediyelerin yönetimini 

düzenleyen 3030 sayılı Kanun döneminde; 5.6.1986 tarih 3306 sayılı Kanun ile 

Adana, 18.6.1987 tarih ve 3391 sayılı Kanun ile Bursa, 20/6/1987 tarih ve 3398 

sayılı Kanun ile Gaziantep aynı tarih ve 3399 sayılı Kanun ile Konya, 7.12.1988 tarih 

ve 3508 sayılı Kanun ile Kayseri, 2.9.1993 tarih ve 504 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, EskiĢehir, Ġzmit, Mersin ve Samsun, 

14.1.2000 tarih ve sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sakarya illerindeki il 

belediyeleri büyükĢehir belediyelerine dönüĢtürülmüĢtür. 10.7.2004 tarih ve 5216 

sayılı “BüyükĢehir Belediyesi Kanunu” 3030 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıĢ ve 

büyükĢehirlerin yönetimini yeniden düzenlemiĢtir.  

                                                 

69 http://www.migm.gov.tr/MahalliIdareler.aspx?DetayId=4, (04.02.2013)  
70 http://www.idare.gen.tr/agar-kamukurumlari.htm, (04.02.2013) 
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Bu Kanunla; Ġstanbul ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyelerinin sınırları il sınırı 

olarak değiĢtirilmiĢ, diğer büyükĢehir belediyelerinde ise mevcut valilik binası 

merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak Ģartıyla nüfusu bir milyona 

kadar olanlarda yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar 

olanlarda yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükĢehirlerde 

yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükĢehir belediyesinin sınırı olarak 

belirlenmiĢtir.  

5216 sayılı Kanunla yeni kurulacak büyükĢehir belediyelerine iliĢkin olarak; 

belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleĢim 

birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il 

belediyelerinin, fizikî yerleĢim durumları ve ekonomik geliĢmiĢlik düzeyleri de 

dikkate alınarak, kanunla büyükĢehir belediyesine dönüĢtürülebileceği hususu 

düzenlenmiĢtir. Kanunla; BüyükĢehir Belediyesi; En az üç ilçe veya ilk kademe 

belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan, kanunlarla 

verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, idarî ve malî 

özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel 

kiĢisi, Ġlçe Belediyesi: BüyükĢehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesi, Ġlk 

Kademe Belediyesi: BüyükĢehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın 

oluĢturulan ve büyükĢehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara 

sahip belediye olarak tanımlanmıĢtır.  

3.6.2008 tarih ve 5747 sayılı “BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 

büyükĢehir belediye sınırları içerisindeki ilk kademe belediyelerinin tüzel kiĢilikleri 

kaldırılmıĢtır. 2011 yılı itibariyle ülkemizde 16 BüyükĢehir Belediyesi (Adana, 

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, EskiĢehir, Gaziantep, Ġstanbul, Ġzmir, 

Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun) ve bu büyükĢehirlerde 143 

BüyükĢehir Ġlçe Belediyesi bulunmaktadır
71

. 

 

                                                 

71 http://www.migm.gov.tr/Belediyeler.aspx, (04.02.2013) 
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1.4. Görev ve Yetkileri 

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı belediye kanunun çıkarıldığı tarihteki 

Ģartlara ve yaĢam koĢullarına göre çıkarıldığından günün ihtiyaçlarını karĢılayamaz 

hale gelmiĢti. 75 yıl içinde Türkiye‟nin geliĢimi, genel nüfusun ve buna paralel 

olarak Ģehir nüfusunun artıĢı, Ģehirlerin hızlı büyümesi, gelir düzeyinin artması 

nedeniyle artan ihtiyaçlar, teknolojik geliĢmeler gibi nedenlerden dolayı belediyenin 

görev ve yetkilerinde değiĢiklikler yapılarak günün koĢullarının karĢılanması 

amaçlanmıĢtır. 

 

1.4.1. Görevleri 

YaĢadığımız dünyamızda bir yandan küreselleĢme süreci yaĢanırken, aynı 

zamanda da yerelleĢme eğilimlerinin güçlendiği görülmektedir. KüreselleĢme 

eğilimi, geleneksel yönetim anlayıĢlarını uluslararası yapılanmalara 

dönüĢtürmektedir. Buna karĢılık; yerelleĢme süreci, merkeziyetçi anlayıĢları yeniden 

biçimlendirerek daha insani ve yaĢanabilir bir dünyanın yaratılmasına katkıda 

bulunmaktır. Merkezi ağırlıklı yönetim sistemlerinden güçlü yerel yönetimlere, 

temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye doğru geliĢmeleri kapsamaktadır
72

. 

Bilindiği gibi Anayasanın 127‟nci maddesine göre mahalli idarelerin görev ve 

yetki alanı mahalli müĢterek ihtiyaçlardır. Anayasanın ilgili maddesi ile Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik ġartının "Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı" baĢlıklı 

4‟üncü maddesinde öngörülen ilkelere de uygun olarak belediyelerin görev ve 

sorumlulukları düzenlenmiĢtir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde, belediyelerin görev ve 

yetkileri tek tek sayılmak yerine hizmet alanları sayılmıĢ ve kanunlarda açıkça baĢka 

bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen "mahalli müĢterek" nitelikteki her türlü 

görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esası öngörülmüĢtür. 

                                                 

72 http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3217&tipi=16, (04.02.2013) 
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Belediyenin yetki ve imtiyazlarını ikiye ayırmak mümkündür. Maddede bu 

ayırım,  (a) ve (b) fıkrası Ģeklinde yapılmıĢtır. Maddenin (a) fıkrasında, daha çok 

mahalli müĢterek nitelikte olan ve belediyelerin varlık nedenini oluĢturan bir takım 

görevler düzenlenmiĢtir. Örneğin imar, su, kanalizasyon, altyapı, zabıta hizmetleri, 

park-bahçe düzenlemeleri, evlendirme hizmetleri gibi. Maddenin (b) fıkrasında ise 

merkezi yönetimin görev alanına giren bir takım görevler sıralanmıĢtır. Örnek olarak 

okul inĢaatı, okul binalarının onarımı, sağlıkla ilgili her türlü tesis yapımı gibi. 

ġimdi sırasıyla 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenen 

belediyelerin görev ve sorumluluklarını baĢlıklar halinde inceleyelim. 

 

1.4.1.1. Belediyelerin Varlık Nedenini OluĢturan Görev ve 

Sorumlulukları 

5393 sayılı Kanunun 14‟üncü maddesinin (a) bendinde düzenlenen bu 

görevler belediyelerin baĢlangıçtan beri yürüttüğü görev ve sorumluluklar olup 

bunlar belediyelerin varlık nedenini de oluĢturur.  

Mahalli müĢterek nitelikte ve sadece belediye sınırları ile kaim olan bu 

görevler Ģunlardır: 

 Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel altyapı hizmetleri 

vermek, 

 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak, 

 Çevrenin korunması ve çevre sağlığı hizmetleri sunmak, 

 Temizlik ve katı atık hizmetleri vermek, 

 Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak, 

 ġehir içi trafik hizmetleri, 
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 Defin ve mezarlık hizmetleri, 

 Ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlara iliĢkin hizmetler,  

 Konut hizmetleri, 

 Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, geçlik ve spor hizmetleri, 

 Sosyal hizmet ve yardım, evlendirme meslek ve beceri kazandırma 

geliĢtirilmesi hizmetleri, 

 Ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetleri, 

 Kadın ve çocuklar için koruma evleri açmak. (Bu hizmeti, büyükĢehir 

belediyeleri ve nüfusu 50.000‟den fazla olan belediyeler verilir.) 

Yukarıda sayılan hizmetler, bireysel bir ihtiyacın karĢılanmasına dönük 

olamaz. Buna göre belediyeler mahalli müĢterek Ģekilde, ilgili yörede yaĢayan ve 

hemĢerilik hukuku ile bağlı tüm insanların ortak ihtiyaçlarının karĢılanmasına dönük 

hizmetleri görebilir veya gördürebilirler. 

Bununla beraber belediyeler, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna 

verilmeyen mahalli müĢterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya 

yaptırır. Ancak 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu 

Belediye Kanununun kapsamı dıĢında bulunmaktadır. 

 

 

1.4.1.2. Merkezi Hükümetin Görev Alanına da Girebilen Görev ve 

Sorumluluklar 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14‟üncü maddesinin (b) fıkrası; merkezi 

hükümetin veya merkezi hükümetin uzantısı konumundaki özel idarelerin görev 

alanına da giren bazı hizmet alanlarında, belediyeleri, görevli ve yetkili kılmıĢtır.  
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 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaat ile bakım ve 

onarımı,  

 Bu okul binalarının her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının 

karĢılanması, 

 Sağlıkla ilgili her türlü tesisin açılması ve iĢletilmesi, 

 Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımında 

önem taĢıyan mekanların iĢlevlerinin korunmasının sağlanması, bu 

amaçla bakım ve onarım yapılması; korunması mümkün olmayanların 

aslına uygun Ģekilde yeniden inĢa edilmesi,  

 Gıda bankacılığı yapabilmesi. Bu kapsamdaki görevleridir. 

 

1.4.1.3. Hizmetlerin Sunumunda Öncelik Sırası ve Yetki Alanı 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14‟üncü maddesinde belirtilen görevler 

çerçevesinde, belediyelerce verilmesi gereken hizmetlerin sunumunda iki ölçüte göre 

hareket edilmelidir. Bunlardan ilki, belediyenin mali durumudur. Ġkincisi ise 

görülecek hizmetin ivedilik derecesidir. Bu iki etkene bağlı olarak hizmetlerin 

görülmesinde veya gördürülmesindeki öncelik sıralaması belirlenmelidir. 

Bununla beraber belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en 

uygun yöntemlerle sunulmalıdır. Ayrıca hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı düĢkün ve 

dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanmalıdır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını 

kapsamaktadır. Dolayısıyla sadece belediye sınırları içindeki müĢterek ihtiyaçların 

karĢılanmasına dönük harcama yapılabilir. Bununla beraber belediye meclisinin 

kararı ile mücavir alanlara belediye hizmetleri götürülmesi mümkündür. Buna karĢın 

örneğin bir belediye, komĢu belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir amatör 
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spor kulübüne yardımda bulunamaz veya yine komĢu belediye sınırları içindeki bir 

yerleĢim biriminin katı atığını toplayamaz. 

 

1.4.2. Yetkileri 

Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaĢayan yerel topluluğun ortak 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulan, karar organları yerel halkça seçilen, görev ve 

yetkileri yasalarla belirlenen, özel gelirleri ve bütçesi olan ve kendine özgü örgüt 

yapısı ve personeli bulunan kamu tüzel kiĢileri olarak tanımlanabilir. Bu 

nitelikleriyle yerel yönetimler demokratik yönetim yapısının temel unsurlarından 

birisini oluĢturmakta ve sosyolojik etkenlerin yanı sıra, özellikle yerel kamusal 

hizmetlerin sunumunda etkinliği artırmak amacıyla hemen her toplumda bu 

yönetimlere yer verilmektedir
73

. 

Belediyelerin teĢkilat ve görevlerine iliĢkin temel yasa, 03.07.2005 tarih ve 

5393 sayılı Belediye Kanunudur. Bu Kanun, 13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıĢtır. Bu Kanunla beraber belediye yönetimleri idari ve mali 

özerkliğe sahip birer kamu tüzel kiĢiliğine dönüĢmüĢtür.  

Belediye tüzel kiĢiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi 

için belli görev ve yetkilerle donatılmıĢ olması önemlidir. 5216 sayılı BüyükĢehir 

Belediyesi Kanununu bir yana bırakarak münhasıran, 5393 sayılı Belediye Kanununu 

esas alarak, belediyelerin temel görevlerini öncelikle hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

Çünkü BüyükĢehir Belediye Kanununda özellikle düzenlenmeyen bütün alanlarda 

5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan düzenlemeler büyükĢehir belediyeleri ve 

büyükĢehir dâhilinde yer alan ilçe ve ilk kademe belediyeleri için de geçerlidir.  

Bilindiği gibi, 5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 

ile belediye idarelerine tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme 

                                                 

73 Vahide Feyza Urhan, “Türkiye‟de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, SayıĢtay 

Dergisi, Sayı 70, Ankara 2010, s. 85. 
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getirmiĢtir. Kanunun 14 üncü maddesinde "Belediyenin görev ve sorumlulukları" 

baĢlığı altında Ģu hüküm yer almaktadır:  

"Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 

kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 

yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 

ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.  

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 

karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve 

iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı 

müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 

kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir
74

.  

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

                                                 

74 http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aas_122.html, (27.06.2012)  
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Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 

götürülebilir.  

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır".  

Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müĢterek nitelik Belediye 

Kanununun ve belediye idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin 

yerine getirilmesinde gözetilecek önemli bir kriterdir.  

Gerek sahip bulunulan yetkiler gerekse bu yetkilere istinaden görevlerin ifası 

bağlamında Türk belediye sistemi, beldeden büyükĢehire kadar nüfus ve sahip 

bulundukları imkânlar bakımından önemli farklılıklar gösterir. BüyükĢehir dâhilinde 

olmayan belediyeler temel olarak 5393 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapar. 16 

BüyükĢehir belediyesi ile büyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ise; hem 5216 

sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanuna göre görev ifa ederler.  

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler 

haricinde diğer mevzuatın belediyeler tevdi ettiği görevler de vardır. Bu 

görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili 

kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiĢtir.  

Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 

775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında 

Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı ĠĢ yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına dair Kanun 

Hükmüne Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı 

Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanunun belediyelere görev 

tevdi etmiĢtir
75

.  

Belediye Kanununun 15 inci maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" 

baĢlığını taĢımaktadır. Bu maddede yer alan düzenleme Ģöyledir:  

                                                 

75 http://www.miargem.org.tr/index.php?mod=makale&m=2461, (05.02.2013) 
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Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla her türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak.  

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 

veya ruhsatı vermek.  

Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel 

hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı 

alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 

sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için 

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek 

veya iĢlettirmek.  

Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, 

raylı sistem dâhil her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve 

iĢlettirmek. 

Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  

Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 

ve mücavir alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, 

kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı 

aynî hak tesis etmek.  

Borç almak, bağıĢ kabul etmek.  
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Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu 

yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce açılmasına izin vermek.  

Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların 

anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek.  

Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 

izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar 

satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde 

geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek.  

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.  

Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 

diğer iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 

alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, 

odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve 

yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak.  

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 

belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 

üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; 

kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri 

yürütmek.  

5393 sayılı kanunun 15 maddesinin o bendinde belirtilen gayrisıhhî 

müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükĢehir 

ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.  
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Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve 

ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 

devredebilir; toplu taĢıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde 

ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya verme 

veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.  

Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 

sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 

kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıĢmalarını faiz almaksızın 

on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 

karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 

geliĢtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir bedelle 

amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.  

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve 

düĢüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.  

Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları 

hakkında da uygulanır.  

Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı 

bağıĢlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil 

edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez"
76

.  

                                                 

76 http://www.transanatolie.com/ic/gorev-yetki-sorumluluklar.htm, (05.02.2013) 
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II. BÖLÜM 

BELEDĠYELERĠN YÜRÜTTÜĞÜ EĞĠTĠM VE KÜLTÜR FAALĠYETLERĠ 

Belediyeler, hemĢerilerinin kent kültürünü benimsemelerini sağlamak,  kültür 

ve sanat alanındaki ihtiyaçlarını karĢılamak, yerel demokrasi kültürünü geliĢtirmek 

ve yerel halkın eğitim düzeylerini artırmak gibi amaçlara yönelik olarak çeĢitli 

hizmetler yürütmektedirler. Belediyeler bu yetkisini belediye kanunlarından 

almaktadır. 

Nitekim 1580 sayılı yasa belediyelerin görevlerini 15. maddesinin 33. 

fıkrasında "Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak, belediye bahçeleri, 

fidanlıkları, çocuk bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak, belediye koruları 

yetiĢtirmek, bunları korumak ve iĢlemek" 34. fıkrasında "Fakir ailelerin ikiz 

çocuklarına alelumum öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilaç, yeme, 

içme, giyme, barınma, tahsil, terbiye cihetlerinden yardım etmek, fakir hastalara 

meccanen (karĢılıksız) bakmak, ilaç vermek, fakir cenazelerini meccanen kaldırmak, 

alil, iĢten aciz olup da bakacak kimsesi olmayanlara bakmak" 59. fıkrasında 

"Belediye tiyatrosu, sineması, belediye oteli ve gazinosu, halk müzeleri ve hayvanat 

ve nebatat bahçeleri yapmak ve idame etmek ve yaptırıp iĢletmek", 72 fıkrasında ise 

"Zabıtai belediye memuru, belediye fen memuru, yapı kalfası ve yapıcı ve muhtelif 

meslek ustaları gibi beldenin ve belediye idaresinin muhtaç olduğu meslekler erbabı 

yetiĢtirmek üzere kurslar, dersler, gece ve hafta tatili günü dershaneleri ve ikmal ve 

çırak, ev kadını mektepleri açmak ve idare etmek"  belirtilmiĢ,  5393 sayılı yasaya 

kadar eğitim ve kültür faaliyetleri bu kanuna göre yerine getirilmiĢti.  1580 

kanundaki bu hükümlere istinaden belediyeler kanunda açık ifade olmamasına 

rağmen okul öncesi çocuklara kreĢ eğitimi dahi vermekteydi. 5393 sayılı kanunda 

belediyelerin eğitim ve kültürel faaliyetleri ile ilgili düzenlemeler daha açık 

belirtilmiĢtir. Kanunun 14 maddesinin b bendinde  „„Okul öncesi eğitim kurumları 
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açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 

karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve 

iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı 

müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 

kararıyla ödül verebilir.‟‟ Hükmünün „Okul öncesi eğitim kurumları açabilir‟ kısmı 

Anayasa Mahkemesi‟nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile 

ile iptal edilmiĢtir. Böylece belediyeler daha önce yapmıĢ oldukları bu görevi yerine 

getiremez hale gelmiĢtir. Ancak yinede 5393 sayılı kanun belediyelerin eğitim ve 

kültürel faaliyetlerin yapılmasına dair geniĢ yetkiler vermiĢtir. 

 

2.1. Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Kültür Faaliyetleri 

Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve 

politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, 

tanımının yapılması zor olan bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, 

inançlarını ve yaĢama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. 

KiĢinin yaĢadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranıĢ 

biçimlerini geliĢtirdiği süreçlerin tümüdür. SeçilmiĢ ve kontrollü bir çevrenin 

(özellikle okulun ) etkisi altında sosyal yeterlik ve optimum bireysel geliĢmeyi 

sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden saptanmıĢ esaslara göre insanların 

davranıĢlarında belli geliĢmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesidir. 

Eğitim, bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla kasıtlı olarak istekli 

değiĢme meydana getirme sürecidir
77

. 

                                                 

77 Hasan Can Oktaylar, Eğitim Bilimleri, Ankara, 2011, s.22. ; Esergül Balcı Bucak, Türkiye'de 

Eğitim Politikaları ve Siyasi Parti Ödülleri, Adım Yayınları, Ankara, 1993, s. 20. 
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Kültür, toplumun üyesi olan insanların öğrendikleri ve paylaĢtıklarının 

hepsini kapsayan bir kavramdır. Kültür, toplumu meydana getiren insanların 

oluĢturduğu bir bütündür ve bu nedenle toplumsal yaĢamın temel Ģartıdır. Ġnsan 

kültürü yaratır ama kültürde insanı yaratır. 

Edward B. Tylor tarafından verilen tarife göre kültür „bilgilerin, inançların, 

değerlerin, kuralların, örf ve adetlerin, toplumun üyesi olan insan tarafından sonradan 

kazanılmıĢ bütün kapasite ve alıĢkanlıkların tümü‟ „kültür‟ diye adlandırılmaktadır. 

Kültür, “tarihi, toplumsal geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerleri yaratmada, bunları gelecek kuĢaklara iletmede kullanılan, insanın 

doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” 

olarak tanımlanıyor. 

Ġnsanlar sosyal hayatta birçok değer, inanç ve toplumsal iliĢkileri öğrenerek 

toplumsallaĢır. Ġnsanların öğrendiği her Ģey kültürü oluĢturur
78

. 

Kültür, bir toplumda sosyal yaĢamın, ilerlemenin, değiĢmenin, üretimin, 

bilimin, sanatın, eğitimin ve düĢünce yapısının düzeyini belirleyen önemli bir 

faktördür. Kültür, insanlar arası etkileĢimler sonucu oluĢup geliĢtiği için toplumsal 

yaĢamın bir ürünüdür 

Kentlerde göç yoluyla yoğunlaĢan nüfusun kent kültürüne katkıda bulunması 

ancak bu nüfusun yaĢadığı çevreye uyum sağlaması ile mümkündür. Kent kültürü 

ancak, kentte yaĢayanların ortak bir kültürel atmosfer oluĢturması ve ona katkıda 

bulunma iradesi ortaya koymasıyla oluĢur. Kentlerin kendi kimliklerini oluĢturmaları 

ve gelecek kuĢaklara aktarmaları ancak kültürün etkin kullanımıyla mümkün olabilir. 

Canlı bir kavram olarak yaĢamaya, değiĢmeye ve geliĢmeye açık olabilmesi için 

kültürün yerel kaynaklar ve sivil inisiyatifler tarafından sahiplenilmesine ihtiyaç 

vardır. Merkezi yönetimler tarafından oluĢturulan kültür politikası tek sesli, tek 

merkezli ve dıĢa kapalı bir görünüm arz eder.  

                                                 

78 Oktaylar, a.g.e., s. 34. 
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Ġçinde yaĢadığımız toplumun geçmiĢten bugüne aktardığı ortak bir verim 

olarak kültür yalnızca seçkinlerin ilgi alanına giren bir kavram olmaktan çıkmalıdır. 

Toplumun ekonomik ve sosyal olarak farklılaĢmıĢ kesimlerinin tamamının kültürel 

faaliyetlerden yararlanmasının en pratik yolu belediyelerin bu hizmetleri yürütme 

konusunda cesaretlendirilmesinden geçmektedir. 

Temel ekonomik sorunlarını çözememiĢ kitlelerin kültürel alanlara ilgisinin 

az olması normal karĢılanmalıdır. Ancak bu kesimlerde kültürel faaliyetlere talep 

yaratmanın yolu yine kültürü kitlelere yakınlaĢtırmaktan geçmektedir. Toplumun en 

uç noktalarında, varoĢlarda yaĢamını sürdüren halkın yaĢattığı kültür ile seçkinlerin 

oluĢturduğu kültür arasındaki farkları ortadan kaldırmak için kültürel hizmetlerin 

yaygınlaĢtırılması önemli iĢlevler görebilir. Bu yolla varoĢlarda yaĢayanların 

hissettiği dıĢlanmıĢlık duygusu azalacak, sosyal huzursuzluğu yaratan sebepler 

ortadan kalkacaktır. Ayrıca hızlı kentleĢme sonucu kentin kenarlarında bir arada 

yaĢamak zorunda kalan inanç ve değerler olarak farklı toplum kesimleri kültürel 

çeĢitlilik ve farklılıklarını yaĢatırken kentte bir arada yaĢama pratiğini 

geliĢtirebilirler. . Kadınlar, çocuklar, yaĢlılar ve engelliler gibi görece zayıf toplum 

kesimlerinin desteklenmesi için kültürel faaliyet alanlarında yaratıcı fikirler 

geliĢtirmek mümkündür. 

Yerel yönetimlerin kültür faaliyetlerinin ivme kazanması sonucu kültürel 

belediyecilik, diğer hizmetleri bütünleyen vazgeçilmez bir öğe haline gelmektedir. 

Sonuçta yerel yönetimler eliyle bağımsız, yaratıcı ve kitlesel bir kültür anlayıĢı 

oluĢturulabilir. Kültürün insana hizmet etmesi asıl olmakla birlikte, mekâna 

kazandırdığı iĢlevsellikler, kent estetiğiyle birlikte çevresel duyarlılıklarda da 

ilerlemeler sağlayacaktır. 

1950‟lerdeki Türkiye, tarihinin en büyük kentleĢme olayıyla karĢı karĢıya 

kalmıĢtı. 1950‟ye kadar nüfusun %80‟i kırsalda yaĢarken, Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir 

dıĢında kentlerin büyük çoğunluğu içe kapalı kentler statüsünde idi. 1950‟lerden 

sonra kırda yaĢayanlar önce bu üç büyük kente, ardından da geliĢmekte olan 
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EskiĢehir, Adana, Gaziantep, Ġzmit gibi ara Ģehirlere hücum ettiler. Kent çevrelerinin 

büyük kısmı gecekondularla doldu. Kırdan gelenler yeni kentlileri oluĢturdu
79

.  

ġehirleri ruhsuz ve kültürsüz kentlere dönüĢtüren bu süreç bütün Ģehirlerde 

bir 'kimliğini bulma' arayıĢını da harekete geçirdi. Türkiye'de Ģehirlerin yeniden 

doğuĢunun bir yolunun hatta öncelikli yolunun, yerel yönetimlerin kültürel 

faaliyetlere daha ciddi eğilmesinden geçmektedir. Ama tabii ki kültürel 

faaliyetlerden ne anlaĢıldığı da çok önemlidir. ġehir kimliğinin oluĢabilmesi için her 

Ģeyden önce o Ģehirde yaĢayan insanların o Ģehirde yaĢamakla ilgili tatminleri ve 

memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir
80

.  

Yeni kentlilerin kent kültürüne katkıda bulunması ancak göç eden grupların 

yaĢanılan çevreye uyum dağlamaları ile mümkündür. Kentlerin kendi kimliklerini 

oluĢturmaları ve gelecek kuĢaklara aktarmaları ancak kültürün etkin kullanımıyla 

mümkün olabilmektedir. Bu noktada belediyelere önemli görevler düĢmektedir. 

Bugüne kadar kültür politikalarının geliĢtirilmesinde ve uygulaması merkezi 

hükümet tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak canlı bir kavram olan kültürün 

yaĢamaya, değiĢmeye ve geliĢmeye açık olabilmesi için yerel kaynaklar ve sivil 

inisiyatif tarafından sahiplenilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü devlet tarafından topluma 

telkin edilen bir kültür politikası tek sesli ve tek merkezli ve dıĢa kapalı bir görünüm 

arz etmektedir. Oysa kültür ancak çoğulcu, çok sesli, iletiĢim ve etkileĢime açık bir 

yapıyla zenginleĢebilmektedir. Bu ortamda günümüz koĢullarında yerel yönetimlerin 

kültürel hayata geçmiĢte olduğundan çok daha büyük rol ve sorumluluk üstlenmesi 

gerekmektedir
81

.  

Belediyelerin kültür alanında ki faaliyetlerine bakıldığında, birçoğunun Ģiir, 

müzik, yeme-içme, zanaatlar ve benzeri alanlarda festivaller düzenledikleri, kitaplar 

yayınladıkları, toplantı ve konferanslar organize ettikleri, Mevlana Parkı gibi temalı 

parklar iĢlettikleri ve yeni müze projelerine imza attıkları görülmektedir. 

                                                 

79 Edibe Sözen, „„Yerel Yönetimler ġurası‟‟, 01-02 Eylül 2006, Konya BüyükĢehir Belediyesi 

Yayınları, Konya, 2006, s. 113. 
80 Yasin Aktay, Yeni ġafak Gazetesi, 4 Eylül 2006, http://yenisafak.com.tr/yazarlar/ 

YasinAktay/sehirler-ve-kultur-politikalari/1345 
81 Mustafa Ġsen, Yerel Yönetimler ġurası, 01–02 Eylül 2006, Konya BüyükĢehir Belediyesi 

Yayınları, Konya, 2006, s. 15. 

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/
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Belediyelerin kültürü bir marka konusu olarak görmeye baĢladıkları ve bu amaca 

yönelik olarak yatırımlarını artırmaya baĢladıkları açıkça izlenmektedir
82

. 

Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Tahir Akyürek belediyeciliği fiziki 

belediyecilik, sosyal belediyecilik ve kültürel belediyecilik olarak üç sacayağında 

tanımlamaktadır. Fiziki ve sosyal belediyeciliğin ne olduğu konusunda birçok 

akademik çalıĢma yapılmakla birlikte kültürel belediyecilik konusu yeni bir kavram 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar sosyal belediyecilik kavramı içinde 

değerlendirilen kültürel belediyecilik yakın zamanda bir kavram olarak karĢımıza 

çıkacak gibi görünmektedir
83

. 

Kültürel belediyeciliği, sadece belli programlar düzenlemek, kültürel 

faaliyetler yapmak, konserler düzenlemek, Ģenlikler düzenlemek olarak görmenin 

yanlıĢ olduğunu belirterek, kültürel belediyeciliği sosyal dokudaki çözülmenin, kent 

kültürü ve kentlilik bilincinin aĢınmasının, kayıpların giderilmesi anlamında 

düĢünülmesi gerektiğini ifade etmektedir
84

. 

Kültürel hizmetler verilirken toplumun eğitim ve kültür anlayıĢları arasındaki 

farklılıklar da gözetilmelidir. Özellikle büyük kentlerin planlı yerlerinde yaĢayan 

eğitimli kesim ile plansız yani gecekondu vb. alanlarında yaĢayan eğitimsiz kesimin 

eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarının farklı olabileceği dikkate alınmalıdır. Çünkü göçler 

sonucu kırsaldan kentlere gelmiĢ ve kentin sağlıksız yerlerinde yaĢayan bu kesimin 

kente uyumu zor olmakta ve sorunlar yaĢanmaktadır
85

.  

1580 sayılı eski belediye kanununda kültürel faaliyetler, halk için kütüphane 

ve okuma salonu açmak, tiyatro, sinema, halk müzeleri kurmak ve iĢletmek olarak 

sayılmıĢtır. 5393 sayılı yeni belediye kanununun 13 maddesi “ Belediye, hemĢeriler 

arasında sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve kültürel değerlerin korunması 

konusunda gerekli çalıĢmaları yapar. Bu çalıĢmalarda üniversitelerin, kamu kurumu 

                                                 

82 Serhan Ada ve H. Ayça Ġnce, Türkiye’de Kültür Politikalarına GiriĢ, Ġstanbul, Ġstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2009, s. 190. 
83 Tahir Akyürek, Yerel Yönetimler ġurası, 01-02 Eylül 2006, Konya: Konya BüyükĢehir Belediyesi 

Yayınları, s. 7. 
84 Akyürek, a.g.e., s. 7. 
85 Firuz Demir YaĢamıĢ, Belediye Yönetimi, Ankara, Zirve Ofset, 1996, s. 284. 
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niteliğindeki meslek kuruluĢlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluĢları ve uzman 

kiĢilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır” demek suretiyle yukarıda 

zikrettiğimiz anlamda kültürel belediyeciliğin önünü açmaktadır. Aynı kanunun 14. 

maddesinde ise Kültür sanat turizm ve tanıtım hizmetlerinin yapılabileceğinden 

bahsetmektedir. Yine, “kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu 

amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 

olarak yeniden inĢa edebilir” diyerek bu alanda belediyelere geniĢ yetkiler 

tanımaktadır. 

5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 7. maddesinde kültür hizmetleri 

için bina ve tesisler yapmak, Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent 

tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlamak, bu 

amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 

olarak yeniden inĢa etmek. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile 

yetiĢkinler, yaĢlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal 

ve kültürel hizmetleri yürütmek, Ģeklinde zikredilen fıkralarda BüyükĢehir 

belediyelerine kültürel alanda verilen görevlerden bahsedilmiĢtir. Yine 5216 sayılı 

Kanunun 15. maddesinde sayılan 5 ihtisas komisyonundan birinin de. “eğitim, kültür, 

gençlik ve spor komisyonu” olmasıdır. Kültürel alanda daha etkin ve sürdürülebilir 

faaliyetlerin gerçekleĢtirilebilmesi için kanun belediyelere gerekli yetkileri vermiĢtir. 

 

2.2. Belediyelerin Kültür ve Eğitim Hizmetleri 

Ülkemizde 5393 sayılı yasa ile belediyelere verilen eğitim ve kültür içerikli 

görevler, ilgili yönetimlerce öncelikli olarak ele alınmamakla birlikte kent halkının 

ihtiyaçlarını belli düzeylerde karĢılamak yönünde devam etmektedir. Bu hizmetler 

genel olarak üç ana baĢlıkta toplanmaktadır: Halk Eğitimi Hizmetleri, Kültür ve 

Sanat Alanındaki Hizmetler ve Örgün Eğitim ve Öğretime Yönelik Hizmetler.  
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2.2.1. Kültür Merkezleri 

Kültürel faaliyetlerin gerçekleĢtirilebileceği mekânların baĢında kültür 

merkezleri gelmektedir. Son yıllarda il özel idareleri ve belediyelerin yaptığı 

çalıĢmalar neticesinde çok sayıda kültür merkezi inĢa edilmiĢtir. Bu merkezler sadece 

tiyatro sahneleri olan merkezler değildir. Çok fonksiyonel olarak inĢa edilen bu 

merkezlerde sinema salonları, sergi salonları, kütüphaneler, derslikler vb. birçok alan 

yer almaktadır. Bu merkezlerde sinema ve tiyatro gösterileri, konserler, opera ve bale 

gösterileri, konferans, seminer ve sempozyumlar ve çeĢitli sergiler düzenlenmektedir. 

Yine bu merkezlerde meslek edindirme ve beceri kurslarının yanında bilgi evleri, 

kütüphaneler, okuma salonları, derslikler yer almaktadır. Çok yönlü olarak inĢa 

edilen bu merkezler yoğun olarak kullanılmaktadır. 

 

2.2.2. Halk Eğitim Merkezleri 

Eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya 

bu kademelerden çıkmıĢ bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranıĢları kazandırmak 

için örgün eğitimin yanında veya dıĢında, onların; ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte, 

çeĢitli süre ve düzeylerde yaĢam boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve 

uygulama etkinlikleri çerçevesinde açılan kurslar aĢağıya çıkarılmıĢ olup, istek ve 

talepler doğrultusunda bu kursların çeĢitleri ve sayıları çoğaltılmaya çalıĢılmaktadır. 

Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslar; mesleki, teknik ve sosyal-kültürel 

amaçlı olmak üzere iki ana bölümde açılır. Düzenlenecek kurslarda tür sınırlaması 

yoktur. Ġhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir. 

 

2.2.3. Kütüphane, Kitap, Dergi, BroĢür ve Müze Hizmetleri 

Son yıllarda belediyeler kütüphane açılması konusunda önemli mesafeler kat 

etmiĢtir. Özellikle BüyükĢehirlerde birçok belediye kütüphane ve okuma salonları 

inĢa ederek açmaktadır. Bu kütüphanelere önemli kaynak eserler alınarak, kent 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96rg%C3%BCn_e%C4%9Fitim&action=edit&redlink=1
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sakinleri okumaya teĢvik edilmektedir. Yine gezici kütüphaneler vasıtasıyla 

kütüphaneler vatandaĢların ayağına götürülmektedir. 

Belediyeler kitap, dergi, film vb. yayınlar konusunda çalıĢmalar yapmaktadır. 

Bu alanda birçok belediye önemli eserler hazırlamıĢlardır. Genelde kendi yörelerin 

tanıtımını yaptıkları yayınların yanında önemli akademik eserlerde 

yayımlanmaktadır. Birçok belediye hem kendi faaliyetlerini duyurmak hem de 

bölgede olan olaylarla ilgili kentlileri haberdar etmek için dergi çıkartmaktadır. 

Ayrıca sağlık, eğitim, kültür vb. hizmetlerin sunumuyla ilgili olarak hazırlanan 

kitapçık, broĢür ve el ilanı gibi malzemeler ücretsiz olarak dağıtılarak kent halkının 

bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Belediyeler kitap fuarları 

düzenleyerek kitapla kentlileri buluĢturmaktadır. Birçok belediye tarafından 

düzenlenen Ģiir, hikâye, resim vb. yarıĢmalar sayesinde kent sakinlerinin bu alana 

yönlendirilmesi, var olan yeteneklerin ortaya çıkartılarak teĢvik edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

  

2.2.4. Kültür Gezileri 

Hızlı kentleĢmenin yol açtığı sorunlardan biride kentlilerin yaĢadıkları Ģehre, 

yaĢadıkları coğrafyaya tanımıyor olmaları dolayısıyla yaĢadıkları kente yabancılaĢma 

tehlikesidir. Kentte birçok insan yaĢadığı Ģehrin tarihi ve turistik bölgelerinden 

habersiz yaĢamaktadır. Belediyeler bu sorunu ortadan kaldırmak ve kentlilerin baĢta 

yaĢadıkları Ģehri ve coğrafyayı tanımaları için kültür gezileri düzenlemektedir. ġehir 

içi gezilerle kent sakinlerinin yaĢadıkları kenti tanımaları sağlanarak kenti 

sahiplenmeleri amaçlanmaktadır. Yine Belediyeler milli birlik ve beraberliğimizin 

pekiĢmesi, insanlarda tarih bilincinin pekiĢmesi için tarihi mekânlara geziler 

düzenlemektedir.  

Bu kapsamda en önemli durak tarihimizde dönüm noktası olarak bilinen 

Çanakkale olmak üzere birçok bölgeye kültür gezileri düzenlenmektedir. Bu 

gezilerin neden önemli olduğunu anlamak için ĠBB‟nin 2001 yılında yaptığı 

Ġstanbullu Olma Bilinci AraĢtırması‟na bakmak gerekmektedir. Bu ankette kendini 
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Ġstanbullu olarak hissetmeyenlerin oranının %43, Ġstanbul‟u zorunlu olarak 

yaĢanması gereken bir Ģehir olarak görenlerin oranının ise %51 seviyesinde olduğu 

görülmektedir. Kendini Ġstanbullu hissetmek istemeyenlerin oranı ise % 11 dir. Bu 

oran göz önüne alındığında kente aidiyetin artırılması için bu gezilerin ne kadar 

önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

2.2.5. Sinema ve Tiyatro Etkinlikleri 

Belediyeler insanların kültür ve sanat dünyalarının zenginleĢtirmek amacıyla 

sinema ve tiyatro çalıĢmaları yapmaktadır. Vizyon veya klasik filmleri gerek açık 

havada, gerek kültür merkezlerinde, gerek okullarda izleterek bu alanda önemli bir 

hizmeti yerine getirmektedir. Bu alanda ilginç bir çalıĢma Ġstanbul Sultanbeyli 

Belediyesi tarafından yapılmıĢ, ilçede yaĢayan ve hiç sinema görmeyen ilköğretim 

öğrencisi 30.000 öğrenci belediye kültür merkezinde sinemayla tanıĢmıĢtır. Özellikle 

son yıllarda açık hava sinemaları bir çok belediye tarafından yapılmakta bir nostalji 

yaĢatılmaya çalıĢılmaktadır. Belediyelerin sinema ili ilgili yaptıkları film 

izlettirmekten ibaret değildir. Konulu kısa metraj film yarıĢması, eğitici çizgi film 

hazırlayarak çocuklara dağıtmak ve izletmek, tarihi belgeseller hazırlama, sponsorluk 

vb. çalıĢmalar belediyelerin sinema faaliyetleri olarak sayılabilir. 

Yeni bir çalıĢma alanı olan tiyatro konusunda belediyeler çalıĢmalar 

yapmaktadır. Belediyelerde yeni bir alan olmakla birlikte Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi ġehir Tiyatrolarının temeli 1914 yılına dayanmaktadır. Belediye BaĢkanı 

Cemil (Topuzlu) PaĢa, Belediye Meclisi‟nden çıkarttığı kararla, bugünkü ġehir 

Tiyatroları‟nın temeli olan, Osmanlı Güzellikler Evi anlamına gelen Darülbedayi-i 

Osmanî‟nin kurulmasını sağlar. Aynı kurum bugün 10 sahnesinde her gün 2000 

seyirciyle buluĢmaktadır. Bunun yanında özellikle BüyükĢehirlerde belediyelerin 

tiyatro kursları ve kendi tiyatro grupları bulunmaktadır. Bu gruplar çocuk ve gençlere 

kültürel, sosyal ve eğitsel amaçlı; çocuk tiyatrosu, gezici çocuk tiyatrosu, gençlik 

tiyatrosu, kukla tiyatrosu dıĢında geleneksel Türk oyunlarından olan orta oyunu ve 

meddah, Hacivat ve Karagöz gibi gölge oyunları faaliyetleri sunmaktadırlar. Bazı 

belediyeler ise açık hava tiyatroları kurarak oyunlar sergilemektedirler. 
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2.2.6. Sanat ve Meslek Edindirme Kursları 

Meslek ve beceri edindirme kurslarının açılması çok eskiye 

dayanmamaktadır. Bu alanda ilk kurs Ankara BüyükĢehir belediyesi tarafından 1994 

yılında, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından 1995 yılında açılmıĢtır. Bu 

kursların açılması süreci hızlı bir Ģekilde devam etmektedir. Hala 16 BüyükĢehir 

belediyesinin 12‟si meslek ve beceri kazandırma amacıyla kurslar tertip etmekte ve 

çok sınırlı sayıda il ve ilçe belediyesi tarafından bu tür kurslar açılmaktadır. Nitekim 

2005 yılı itibariyle nüfusu 50 bini aĢan 206 belediye üzerinde yapılan bir çalıĢma 

ankete cevap veren 95 belediyenin sadece %30,5’i hemĢerilerine vasıf ve beceri 

kazandırmak için meslek kursları düzenlediklerini belirtmiĢlerdir. Göç ve kentleĢme 

belediyelerin sanat ve meslek edindirme kurslarını açmalarında ki en önemli 

nedendir. Göç ve kentleĢme BüyükĢehirlerde hızlı bir Ģekilde devam etmektedir. 

Kente yeni gelen insanların kente uyum ve kentlilik bilinci oluĢturmak için en geçerli 

yollardan biride belediyelerin sanat ve meslek kurslarını açmalarıdır. 

Diğer bir neden de kente aidiyet oluĢturma gerekliliğidir. Kente aidiyet 

hissetmeyenlerin kente verdikleri zarar bugünlerde çok daha açık bir Ģekilde 

görülmektedir. Kente aidiyet hissetmeyenlerin kente, kentliye, parklara, kentsel 

donanımlara zarar vermeleri kaçınılmazdır. Göç yoluyla kentlere gelenlerin 

adaptasyon ve uyum süreçlerine kent yöneticilerinin müdahalesi ve katkısı bir 

zorunluluk olarak kendini hissettirmektedir. 

Sanat ve Meslek edindirme kurslarında yetiĢkin eğitimi alanındaki mevcut 

boĢluğu doldurmak ve toplumsal bir fayda sağlamak amacıyla ve istihdama yönelik 

mesleki ve teknik eğitim branĢlarının yanı sıra, hobi içerikli ve el becerilerini 

geliĢtirmeye yönelik el sanatları eğitimleri, geleneksel Türk el sanatları eğitimleri, 

çağın gereklerinden olan bilgisayar ve dil eğitimleri, sağlıklı yaĢam için sağlık-spor 

eğitimleri, müzik eğitimleri ve süreli eğitimler gibi oldukça geniĢ bir branĢ 

yelpazesinde faaliyette bulunmaktadır. Bu kurslara katılanları kurs eğitiminin 

yanında yeni bir çevre edinme, toplumsal birlikteliğin sağlanması, farklı kültür ve 
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inanıĢtan insanların birbirini tanıma imkânı bulduğu yerler olarak da görmek 

gerekmektedir.  

Nitekim amaç doğrultusunda Ġstanbul ve Ankara BüyükĢehir belediyeleri 

tarafından açılan kurslarda bugüne kadar eğitim görenlerin sayısı yüz binlerle ifade 

edilmektedir. YetiĢkin eğitimi, kırdan kente yeni göç edenlerin ve kentlilerin kentsel 

mesleklere yöneltilmeleri, eğitilmeleri, iĢ edindirilmeleri, kentle bütünleĢebilmeleri 

ve dolayısıyla kent kültürünü benimseyerek kentlileĢebilmeleri, kısaca „„kentsel 

yaĢama uyumda karĢılaĢtıkları sorunların çözümlenebilmesine yönelik tüm 

giriĢimler‟‟ olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi, belediyeler tarafından yerine 

getirilen yetiĢkin eğitimi kentlileĢme, kente uyum, kentte karĢılaĢılan tüm sorunların 

çözümüne yönelik giriĢimleri kapsayan oldukça geniĢ amaçlar taĢımaktadır. 

Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz, yerel yönetimlerin yetiĢkin eğitimi alanındaki 

faaliyetleri aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Toplum ve Emek Piyasaları Ġle Entegrasyona ĠliĢkin Eğitimler: Birçok 

Ģehirde yetiĢkin eğitimi, topluma ve emek piyasalarına yeniden uyum programlarını 

kapsamaktadır. Çünkü günümüz toplumlarında iĢsizlik, sadece gelir değil sosyal 

iletiĢim ile bilgi ve deneyim kazanma fırsatları bakımlarından da olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Dünyada birçok belediye, iĢsizleri için eriĢilebilir eğitim programları 

düzenlemektedir.  

Sosyal Bakım: YetiĢkin eğitimi kapsamında engelli, yaĢlı, fiziki veya 

psikolojik sorunlu ve bundan dolayı toplum içinde yaĢama güçlüğü içinde bulunan 

bireyler için çeĢitli eğitimler düzenlemektedir. Bu özel grupların sosyalleĢmesi 

amaçlı eğitim programlarında, kimseye ihtiyaç duymadan ev idaresine yönelik 

yemek piĢirme, çamaĢır yıkama, ev aletlerini kullanma, ev bütçesini yönetme, 

bilgisayar kullanma gibi kurslar sunulmaktadır.  

Kültürel Uyum: YetiĢkin eğitimi, kentlere göç eden kiĢilerin kent kültürünün 

benimsemesi ve farklı topluluklar arasında kültürel uyumun sağlanabilmesinde 

önemli bir araçtır. Bu çerçevede dil kursları ve sosyal uyum programlarının yanı sıra 

kentlere yeni göçerlere yaĢam kalitesini yükseltmeye yönelik eğitimler tertip edilir. 
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Örneğin, ev idaresi, çocuk büyütme, çalıĢma, eğitim, gönüllü çalıĢma vb. alanlarda 

eğitimler verilir.  

YaĢlı Eğitimi: Dünya nüfusu giderek yaĢlanmakta ve yaĢlılar, kiĢisel geliĢim, 

toplumsal yaĢama katılım alanlarında geniĢ bir eğitim ihtiyacı içinde bulunmaktadır. 

YaĢam dengesi, manevi konular, güvenlik, sağlık, zihni melekeleri koruma, kimseye 

ihtiyaç duymadan yaĢama, bütçe idaresi ve miras konuları yaĢlılara yetiĢkin eğitim 

kapsamında sağlanan eğitimlerdir.  

Gönüllü Eğitimi: Gönüllüler toplumu birbirine bağlayan çimento iĢlevi 

görmektedir. Gönüllülük ve gönüllülerin yerine getirdiği iĢlevler ise oldukça 

kompleks olduğundan dolayı uzmanlıklarını artıracak, niteliklerini geliĢtirecek 

eğitimlere ihtiyaç vardır. Hükümetler ve yerel yönetimler liderlik, halkla iliĢkiler, 

yönetim ve organizasyon kursları veya gönüllü grubun faaliyet alanıyla ilgili 

eğitimler düzenleyebilir.  

Sağlık Eğitimi: Bu alandaki koruyucu eğitimlerle ev ve yakın çevresinde 

meydana gelebilecek kazalar ile hastalıklar önlenebilir. Diyet, egsersiz, stresle baĢa 

çıkma, kiĢinin kendiyle barıĢık olmasına yönelik eğitimler kiĢileri daha sağlıklı kılar. 

Üstelik bu tür faaliyetler sağlık maliyetlerinden tasarruf sağlar. Sağlık sektörü ise 

koruyucu eğitimlere çok fazla yönelemediği için bu açık yaygın eğitim faaliyetleri ile 

kapatılmalıdır.  

Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik: Küresel ısınma çevrenin korunması 

konusunda toplumun bilgilendirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Örgün eğitimin 

yanı sıra yaygın eğitimle çevre korumaya yönelik giriĢimler yapılabilir.  

Sanat ve Kültür: Kültürel katılımın geliĢtirilmesi toplumların önceliğidir. 

Yaygın eğitim kurumları çeĢitli programlarla sanatın değerinin anlaĢılmasına hizmet 

edebilir ve müzik, tiyatro, resim, heykel gibi yaygın sanatsal alanlarda kurslar tertip 

edebilir. Bu tür faaliyetler, bir kültürel kimlik oluĢumuna ve diğer kültürlerin 

anlaĢılmasına ve takdir edilmesine imkân sağlayabilir.  
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2.2.7. Diğer Kültür Ve Sanat Faaliyetleri 

Belediyelerin yukarda sayılan faaliyetleri dıĢında yaptıkları kültürel ve 

sanatsal faaliyetleri de bulunmaktadır. Belediyeler milli ve dini günlerde programlar 

düzenlemektedir. ġiir gecesi, müzik dinletisi, konferans, seminer, panel, anma 

programları Ģeklinde faaliyetler ile Ramazan ayında yapılan etkinliklerde tiyatro 

gösterimi, Hacivat, Karagöz, meddah, ramazan ayının ruhuna uygun konserler gibi 

birçok program düzenlenmektedir. Belediye Kanunu, kültürel faaliyetler kapsamında 

değerlendirilebilecek olan fuar, panayır ve sergi hizmetlerine de yer vermiĢtir.  

Belediye kanununun 67. maddesine göre; belediyeler, bu tür faaliyetleri ihale 

yoluyla üçüncü kiĢilere yaptırabileceklerdir. Belediyelerin çoğu; fuar, festival, Ģenlik 

ve panayır gibi kültürel faaliyetleri gerçekleĢtirerek hemĢerilik bilincinin 

güçlendirilmesi, tanıtım ve kültürel hareketlilik sağlamaktadırlar. Belediyeler sergi 

salonlarında gerek beceri kurslarında eğitim görenlerin eserleri, gerekse 

koleksiyoncu veya sanatçıların eserleri sergilenerek sanata merakı, ilgisi ve yeteneği 

olan insanlar sanatla buluĢturulmaktadır. Pek çok belediye beldenin simgesi olarak 

folklor çalıĢmalarını doğrudan ya da dolaylı desteklemektedir. Bazı belediyeler 

orkestra kurmuĢtur. Belde orkestrası belediye bandosu çeĢitli yer ve zamanlarda 

konserler vermektedir. Bazı belediyelerde ise bu olay giderek konservatuvar 

durumuna dönüĢmektedir. Bu kapsamda bazı belediyeler mehter takımı, müzik 

koroları kurarak farklı zaman ve mekânlarda konserler vermeye devam etmektedir. 
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III. BÖLÜM 

FATĠH BELEDĠYESĠ’NDE EĞĠTĠM VE KÜLTÜR FAALĠYETLERĠ 

Fatih belediyesi eğitim ve kültürel faaliyetlerini diğer belediyeler gibi 5393 

sayılı belediye kanunu çerçevesinde yapmaktadır. 2009 yılına kadar tarihi yarımada 

da Fatih ve Eminönü belediyesi bulunmaktayken, 5747 sayılı yasa ile Eminönü 

belediyesi fatih belediyesine katılmıĢtır. Tarihi yarımadada bugün tek belediye 

hizmet vermektedir. Eminönü‟nünde katılımıyla Ġstanbul‟un en eski yerleĢim yerinin 

tek çatı altında toplanması bu ilçenin yaptığı her türlü faaliyetler (eğitim, sağlık, 

kültür, sanat, sosyal vs.) kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Çünkü bu bölge hem 

yerli ve yabancı turist çekmekte, hem de ticari potansiyeli nedeniyle diğer ilçelerde 

veya illerde yaĢayan birçok esnafın ticari bağı bulunmaktadır. Belediyenin 

faaliyetlerine geçmeden önce Fatihi tanıtmak ve daha sonra uygulamalara geçmek 

daha doğru alacaktır. 

3.1. Fatih Belediyesi 

Fatih Ġstanbul‟un en eski yerleĢim yeridir. Burası Bizans zamandan beri 

surlarla ve üç tarafı denizlerle çevrili tarihi yarımada olarak bilinir. 1984 yılına kadar 

Ġstanbul belediyesinin Ģubesi olarak hizmet alan tarihi yarımada da, 3030 sayılı 

BüyükĢehir Kanunu ile Eminönü ve Fatih olmak üzere iki belediye oluĢturulmuĢtur. 

5747 sayılı yasa ile de Eminönü Belediyesi Fatih Belediyesine katılarak yarımada da 

bütünlük sağlanmıĢ ve bugünkü son halini almıĢtır. 

            3.1.1. Tarihi Süreç Ġçinde Fatih 

Bizans surları, Haliç ve Marmara‟nın çevrelediği bölge, Tarihi Yarımada 

Fatih‟tir. Kuzeyinde Eyüp ilçesi, kuzeydoğusunda Haliç, güneyde Marmara Denizi, 

batıda Zeytinburnu ve kuzeybatıda BayrampaĢa ilçelerine komĢu olan Fatih, üç yanı 

denizlerle çevrili bir yarımada görünümündedir. Binlerce yıllık tarihi içinde pek çok 
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uygarlığa ev sahipliği yapan bu coğrafya, bugün Ġstanbul‟un en önemli tarihi, turistik 

ve ticari merkezidir. Bölgeye Suriçi Ġstanbul‟da denilmektedir
86

. 

Asya ve Avrupa arasında bir geçiĢ yolu olan bölge, Paleolitik, Neolitik ve 

Tunç çağlarından itibaren çeĢitli yerleĢimlere ev sahipliği yapmıĢtır. Tarihi 

Yarımada‟nın tarihi ile ilgili ilk buluntular Neolitik çağa ait buluntulardır ve 

Yenikapı‟da, Marmaray kazıları esnasında ortaya çıkarılmıĢtır. MÖ 6500 yıllarına 

denk gelen Neolitik dönem, ilk defa insanoğlunun tarımsal üretime baĢladığı, bitki ve 

hayvanların evcilleĢtirildiği bir dönemdir. Bu dönemde yazı, takvim, matematik, yapı 

sanatı ve kent kurma bilinci geliĢmiĢtir
87

. 

Sarayburnu‟nda da Sultanahmet Meydanı‟nın altında yapılan kazılarda ise 

MÖ 5000-3000 yıllarına tarihlenen buluntular ortaya çıkarılmıĢtır. Bu bulgular 

ıĢığında bölgenin yaklaĢık 8500 yıldır yerleĢim yeri olduğu söylenebilir. 

Tarihi Yarımada‟daki ilk önemli uygarlık, Akdeniz‟in doğusunda, Akdeniz 

ticaret ağının bir parçası olmak ve buğday ticaretinden yararlanmak isteyen 

Megaralılardır. Megaralılar, bir koloni kurmak amacıyla MÖ 660-670 yıllarında 

Sarayburnu bölgesine yerleĢmiĢtir. Bu bölgede, Megaralılardan önce Traklar, Frigler 

ve Britinyalıların yaĢadığı da bilinmektedir. Megaralılar, Sparta geleneğine göre bu 

bölgede yaĢayan halkı köleleĢtirerek, Bizanstion Ģehrini kurmuĢlardır
88

. Bu kent 

deniz ticaretinden beslenmektedir ve bu kentin limanı, Sarayburnu‟ndan Haliç‟e 

dönünce ilk koy, Prosphorion Limanı‟dır. 

Bizantion‟dan yaklaĢık 100 yıl kadar önce kurulan Roma ise fetihlerle 

büyümüĢ ve Akdeniz‟deki en önemli güç haline gelmiĢti. Akdeniz üzerindeki canlı 

ticaret ağı, Roma Ġmparatorluğu‟nun hem siyasi ve hem de ekonomik gücünün 

güvencesiydi. Ġmparatorluk yaĢlandıkça, etkisi ve gücü azalmaya baĢladı. 

Ġmparatorluk, MS 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı. Kuzeyden 

gelen baskılara dayanamayan Batı Roma Ġmparatorluğu, MS 476 yılında tarih 

                                                 

86 Kolektif, „„Fatih Rehberi‟‟, Fatih Belediyesi Kültür Yayınları, Ġstanbul, 2011, s. 12 
87 Kolektif, „„Dünden Bugüne Fatih (Fatih Rehberi)‟‟, Fatih Belediyesi Kültür Yayınları, Ġstanbul, 

2004, s. 2–4. 
88 Dünden Bugüne Fatih, a.g.m, s. 5. 
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sahnesinden çekilirken, yerini ticari hayatın tüm canlılığı ile sürdüğü Doğu Roma 

Ġmparatorluğu‟na, yani Bizans‟a bıraktı. 

Doğu Roma (Nea Roma), Batı Roma‟nın yıkılmasından sonra bin yıl kadar 

daha tarih sahnesinde kaldı. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Yeni Roma‟nın 

siyasal bir baĢkent olmasının yanı sıra, büyük bir liman ve bir imalat merkezi olması 

ve kenti çevreleyen güçlü surlardı. Surlar, uzun dönem Ģehri iĢgallerden korumuĢtu. 

Ancak bölgedeki aktif ticaret hayatının Venedikliler ile Cenovalılar‟ın elinde olması, 

Nea Roma‟nın sonunu hazırladı. Kent, 1204 yılındaki Latin Ġstilası‟na kadar, Avrupa 

uygarlığının baĢkenti olmasına rağmen, istila sonrası eski gücünü yitirdi ve 1453‟te, 

Fatih Sultan Mehmed‟in ordularına teslim oldu
89

. 

Osmanlı‟nın yeni baĢkenti olan Suriçi Tarihi Yarımada, kısa zamanda, Latin 

Ġstilası‟ndan önceki görkemli görünümüne kavuĢtu. Fatih Sultan Mehmed, fetihten 

hemen sonra, Ģehri imar faaliyetine giriĢti. Ġlk olarak fetih esnasında harap olan surlar 

tamir edildi. Bakımsız ve harap durumda olan Ayasofya, tamir ettirilerek camiye 

dönüĢtürdü. Fatih‟te, Sultan‟ın adını taĢıyan Camii ve Külliye ile Topkapı Sarayı‟nın 

inĢası baĢladı. Fatih Külliyesi bünyesinde kurulan ve bugünkü Ġstanbul 

Üniversitesi‟nin temellerini oluĢturan Sahn-ı Seman Medreseleri de aynı dönemde 

hizmet vermeye baĢladı. Bu dönemde, Bizans‟tan kalan su yolları tamir edildi ve 

KapalıçarĢı inĢa edildi. Ayrıca, bu dönemde Ģehrin belediye teĢkilatı oluĢturuldu. 

Fatih Sultan Mehmet, Hızır Çelebi‟yi ġehremini (belediye baĢkanı) olarak atadı. 

Ayrıca fetihten sonra Ģehrin kalkındırılması için yeni iskân bölgeleri 

oluĢturuldu. Anadolu ve Rumeli‟den Müslüman nüfus Ģehre göçe özendirildi. ÇeĢitli 

bölgelerden Hıristiyan ve Yahudi nüfus da Ģehre getirilerek belli yerlerde iskân 

edildiler. Tarihi Yarımada‟nın merkezini oluĢturduğu Ġstanbul, fetihten 50 yıl sonra 

Avrupa‟nın en büyük Ģehri, bir ilim ve sanat merkezi haline geldi. 

16. yüzyıla damgasını vuran ve “Küçük Kıyamet” olarak anılan 14 Eylül 

1509 depremi Ģehre büyük zarar verdi. 45 gün süren deprem neticesinde binlerce 

                                                 

89 Süleyman Faruk Göncüoğlu, Ġstanbul'un Kitabı Fatih, Fatih Belediye BaĢkanlığı, Ġstanbul, 2011, 

s. 18–20. 
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bina harap oldu, yıkılmadık tek minare kalmadı. ġehrin merkezi olan Tarihi 

Yarımada‟da da pek çok eser yıkıldı veya zarar gördü
90

. 

Sultan II. Bayezid (1510) tarafından Ģehir, 80.000 kiĢinin istihdamıyla 

neredeyse yeniden kuruldu.  

Tarihi Yarımada da, bu ihyadan nasibini aldı ve o tarihten günümüze pek çok 

ölümsüz eser ulaĢtı
91

. 

Kanuni Sultan Süleyman‟ın tahtta kaldığı 1520-1566 yılları arasındaki 46 

yıllık dönem, devlet için olduğu gibi Ġmparatorluk BaĢkenti Ġstanbul için de bir 

yükseliĢ dönemi oldu. Bu dönem boyunca Ġstanbul‟da birçoğu günümüze de ulaĢmıĢ 

çok sayıda paha biçilmez eser inĢa edildi. ġehir yeni bentler, su kemerleri, su yolları 

ve çeĢmelerle bol suya kavuĢtu. Medreseler, kervansaraylar, hamamlar, hasbahçeler 

ve köprülerle donatılan Ġstanbul, tam bir baĢkent görünümü kazandı. Yine bu 

dönemde Haliç Limanı Akdeniz‟in en iĢlek limanlarından biri haline geldi. 

Kanuni döneminde özellikle Mimar Sinan tarafından yapılan eserler, Ģehre 

yepyeni bir görünüm kazandırdı. Süleymaniye Camii ve Külliyesi, ġehzadebaĢı 

Camii ve Külliyesi, Sultan Selim Camii ve Külliyesi, Mihrimah Sultan Cami, 

Hürrem Sultan adına yaptırılan Haseki Külliyesi ve Haseki Hamamı bu dönemde 

inĢa edildi. Süleymaniye Medreseleri de Ġstanbul‟a bir eğitim ve bilim merkezi olma 

özelliği kazandırdı. 

Kanuni dönemi Ġstanbul‟u bazı büyük felaketlere de Ģahit oldu. Veba 

salgınları bu dönemde Ġstanbul‟u sık sık etkiledi. 1554‟te çıkan yangın Ayasofya‟dan 

Tahtakale‟ye kadar olan kısmı büyük hasara uğrattı.  

1554‟teki Ģiddetli fırtınada ise denizin kabarması sonucu dereler taĢtı, birçok 

insan boğuldu. 1563‟teki aĢırı yağmur neticesi oluĢan seller ise bundan da büyük 

zararlara yol açtı
92

. 

                                                 

90 Göncüoğlu, a.g.e., s. 19. 
91 Dünden Bugüne Fatih (Fatih Rehberi), a.g.e, s. 22. 



 63 

 

 

 

Lale Devri‟nde Ģehir, birçok yenilikler ve değiĢiklikler yaĢadı. Sadrazam 

NevĢehirli Damat Ġbrahim PaĢa özellikle Paris ve Viyana‟dan getirttirdiği projelerden 

esinlenerek Ġstanbul‟un imarına el attı. Ġlk önce Haliç ıslah edildi ve Haliç kenarları 

gezinti yerleri haline getirildi. Suriçi ve SurdıĢı‟ndaki semtlerde birçok köĢk ve 

bahçe yapıldı. Daha önce yangınlarla harap olmuĢ semtler yeniden inĢa edildi. 

Tanzimat dönemi ise, 3 Kasım 1839‟da Topkapı Sarayı‟nın Gülhane 

Bahçesi‟nden halka okunmasıyla baĢladı. BatılılaĢma sürecinin hızlandığı bu 

dönemde Ġstanbul ve Tarihi Yarımada mimariden yaĢama tarzına, eğitim 

kuruluĢlarından sanayi kuruluĢlarına kadar bir çok alanda yenilikler yaĢadı. ġehir, bu 

dönemde Suriçi‟nden Bakırköy‟e, Galata‟da ise TeĢvikiye yönüne doğru yayılmaya 

baĢladı. Boğaziçi‟nde Sarıyer‟e ve Anadolu yakasında Bostancı ve Beykoz yönünde 

büyüdü. 

Tanzimat döneminde klasik Osmanlı mimarisi terk edildi ve yeni yapılar 

barok, rokoko, neogotik ve ampir gibi Batılı tarzlarda inĢa edildi. Hatta bu üslup 

değiĢmesi cami mimarisine kadar nüfus etti
93

. 

Bu yıllar, altyapı ve kent hizmetlerinde de önemli geliĢmelere sahne oldu. 

Haliç üzerine köprü yapılması, tünel (metro), Rumeli Demiryolu, kent içi deniz 

taĢımacılığı yapan ġirket-i Hayriye‟nin açılması, ġehremaneti (Belediye) örgütünün 

diğer belediye dairelerinin kurulması, ilk telgraf hattının çekilmesi, Zaptiye 

Nezareti‟nin kurulması ve ona bağlı karakolların açılması, Vakıf Gureba 

Hastanesi‟nin hizmete girmesi bu geliĢmelerin sadece bazılarıdır
94

. 

Tanzimat döneminde Ġstanbul tarihinde yeni sayfa açıldı. (31 Ağustos 1876). 

Ancak kısa süre sonra baĢlayan Türk-Rus SavaĢı (27 Nisan 1877) Ģehri paniğe 

boğdu. Bu savaĢta Rumeli cephesine yakınlığı nedeniyle Ġstanbul savaĢın birçok 

acısını yaĢadı. Kentin içinden batıya asker sevki, öte yandan cepheden gelen hastalar 

ve yaralılarla savaĢtan kaçan Rumelili muhacirler kentte birçok sıkıntıya yol açtı. Bu 

                                                                                                                                          

92 Erhan Afyoncu, Ġlber Ortaylı, Vahdettin Ergin, Payitaht-ı Zemin Eminönü, Bir Dünya BaĢkenti, 

Eminönü Belediyesi, C.1, Ġstanbul, 2008, s. 45. 
93 Afyoncu, Ortaylı, Ergin, a.g.e., s. 56. 
94 Dünden Bugüne Fatih, a.g.e, s. 6. 
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muhacirler sefalet içinde cami ve medreselerde ve boĢ alanları saran tahta ve teneke 

barakalarda yaĢamaya çalıĢıyorlardı. 

Bu dönemde Ġstanbul Tarihi Yarımada, büyük bir deprem felaketi de yaĢadı. 

Halk arasında “Üç yüz on Depremi” denen 1894 depreminde Suriçi, çok zarar gördü. 

Ama büyük süratle yapım onarım çalıĢmalarına giriĢildi. 

ĠĢgal ve Mütareke yıllarında Tarihi Yarımada pek aĢina olmadığı büyük 

gösterilere Ģahit oldu. 19 Mayıs 1919‟da Sultanahmet Meydanı‟nda ilk kez kadın 

hatiplerin de konuĢma yaptığı Fatih Mitingi yapıldı. Mitinge 50 binden fazla insan 

katıldı. 

Cumhuriyet döneminde, bölgede özellikle Menderes‟in imar hareketleri 

döneminde (1954-1960) yoğun göçle birlikte yapı ihtiyacı ortaya çıkınca, çok katlı 

beton yapılar da artmaya baĢladı. ġehrin merkezi olan Tarihi Yarımada‟da geniĢ 

caddeler açıldı ve 1950‟den sonra baĢlayan iç göç hareketi kentin sosyo-kültürel 

dokusunu da değiĢtirmeye baĢladı
95

. 

Tarihi Yarımada, Doğu Roma‟dan Bizans‟a, Osmanlı‟dan günümüze kadar, 

önemini hep korudu. 13 Ekim 1923‟te Ankara‟nın BaĢkent olmasıyla ülkenin 

yönetim merkezi olması özelliğini yitirdi. 1. Dünya SavaĢı‟nın getirdiği 

olumsuzluklar ve baĢkentin Ankara‟ya taĢınması, Ġstanbul‟un (Tarihi Yarımada) bir 

süreliğine fakir kalmasına neden oldu. Fakat daha sonra stratejik konumu ve doğal 

yapısından dolayı yeniden toparlanarak ticaretin, sanayinin ve turizmin merkezi oldu. 

Bugün, Ġstanbul Valiliği ve BüyükĢehir Belediyesi‟nin yönetim merkezleri 

Tarihi Yarımada sınırları içinde yer almaktadır. 

29 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5747 sayılı kanunla Suriçi‟nde yer 

alan Eminönü ve Fatih ilçeleri birleĢtirilerek, Ġstanbul‟u fetheden kumandan Fatih 

Sultan Mehmet‟in adıyla anılan tek bir ilçeye dönüĢtürüldü.   

 

                                                 

95 Afyoncu, Ortaylı, Ergin, a.g.e., C. 2, s. 86. 
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3.1.2. Günümüzde Fatih 

Fatih bölgesi, Eminönü ile birleĢmesi ile beraber Türkiye'nin en tarihi ve 

turistlik bölgesi konumuna gelmiĢtir
96

. 

Fatih, Ġstanbul‟un tarihi yarımadada ki en eski ilçedir ismini Fatih Sultan 

Mehmet'ten alır. Fatih, Ġstanbul'un Fethinden sonra hızlı bir Ģekilde klasik Türk Ģehri 

haline dönüĢtürülmüĢtür. Fatih'in, camileriyle, türbeleriyle mistik bir havası vardır. 

Esas Ġstanbul olarak anılmaktadır
97

.  

Fatih ilçe sınırındaki surlar buradaki en önemli anıtsal yapı olan Fatih Camii 

yine Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıĢtır. Fatih Camii'nin Osmanlı Tarihi 

açısından bir diğer önemi de açılan ilk medreselerin bu camiinin bünyesinde 

olmasıdır. ġu anda hala bu medreseler üniversite öğrencileri tarafından 

kullanılmaktadır Tarihi değere sahip Zeyrek Camii kiliseden camiye çevrilmiĢtir. 

Ġskender PaĢa Camii, Hırka-i ġerif Camii, Vefa Camii yine bölgedeki en önemli 

anıtsal yapılardır 

Fatih'i Beyazıt'a bağlayan ana cadde olan Fevzi PaĢa Caddesi Roma 

döneminden beri aynı iĢlevini sürdürmektedir. Yine çok önemli bir yapı olan tarihi su 

kemeri aynı bölgede bulunmaktadır. 

Fatih semti oldukça yüksek bir yerde kurulmuĢtur. ÇeĢitli manzara 

noktalarından Haliç ve Ġstanbul Boğazı rahatlıkla izlenebilir. Fatih ilçesi kuzeyde 

Eyüp ve Haliç, doğuda Eminönü, batıda Zeytinburnu, güneyde de Marmara Denizi 

ile çevrilidir. Ġlçenin tümü, Ġstanbul kentinin tarihsel çekirdeği olan suriçinde yer alır. 

Fatih Belediyesi 1984'e kadar Ġstanbul Belediyesi'ne bağlı bir Ģubeyken, yapılan bir 

düzenlemeyle Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı bir ilçe belediyesi durumuna 

getirilmiĢtir. Köy yerleĢimi olmayan ilçede 102 mahalle vardır
98

. 

 

                                                 

96 Afyoncu, Ortaylı, Ergin, a.g.e., C. 2, s. 107 
97 Kolektif, Fatih Rehberi, a.g.e., s. 16. 
98 Afyoncu, Ortaylı, Ergin, a.g.e., C. 2, s. 186. 
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3.1.3. Fatih Belediyesi Ġdari Yapısı 

Belediye idaresi, verilen hak ve imtiyazlarla birlikte sadece kendisine verilen 

görevleri gerçekleĢtirmek üzere kurulan bir idari yapı kimliğinden öte, beldede bazı 

kamusal hizmetlerin üretilmesinde söz sahibi olan ve günlük yaĢamın iĢleyiĢine 

yardımcı olan ve düzenleyen bir organizasyondur. Beldenin yönetimi için belediye 

üç temel organa sahiptir: belediye baĢkanı, encümen ve belediye meclisi. 

Tablo 3: Fatih Belediyesi Ġdari Yapısı 

 

 Bu yapı esasen norm kadro çerçevesinde belirlenmesi zorunlu olan ve benzer 

belediyelerde de geçerli bir modeldir. Tabloda görülmemekle beraber, hiyerarĢik 

olarak müdürlüklerin altında kazanılmıĢ hak olarak kadrolarında müdür yardımcılığı 

yapan memurlarımızla, norm kadroda müdür kadrolarının altında oluĢan Ģeflik ara 

kademeleri de bulunmaktadır.
99

  

                                                 

99 Fatih Belediyesi, 2008 Faaliyet raporu, s. 13. 
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3.1.3.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Geçtiğimiz yıllarda kamu idaresinin çalıĢma esas ve usullerine dair çok 

sayıda hukuksal düzenleme yapıldı. Bugünlerde belediyecilik açısından, nispeten 

daha az sayıda kanun, tüzük, yönetmelik değiĢiklikleri olmaktadır. Bu dönemde bu 

hukuksal düzenlemelerin uygulama sonuçları elde edilecek ve değerlendirilecektir. 

Dolayısıyla yetki görev ve sorumluluklara iliĢkin önceki mevzuat düzenlemelerini 

tekrarlamakla yetineceğiz. 

BüyükĢehir Ġlçe Belediyeleri‟nin görev ve sorumlulukları temel olarak iki 

belediye kanunuyla düzenlenmiĢtir; Bunlar 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi 

Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu‟dur. BüyükĢehir sınırları içinde yer almakla 

ilçe belediyelerinin görev ve yetki alanındaki kimi öncelikleri 5216 sayılı kanundaki 

düzenlemelere tabidirler. Bu yasa, BüyükĢehir sınırları içindeki BüyükĢehir 

Belediyesi ile diğer ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların 

dağıtılmasını düzenlemektedir. Öte yandan belediyelerin görev ve sorumluluklarını 

düzenleyen baĢka birçok kanun da bulunmaktadır
100

. 

 

3.1.3.2. BüyükĢehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu 

5216 sayılı Kanun‟un BüyükĢehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev 

ve sorumluluklarına iliĢkin 7. maddesinde BüyükĢehir Belediyesi‟nin görev, yetki ve 

sorumlulukları (a-z) bentlerinde sayılmaktadır. Söz konusu görevler bentler halinde 

sayıldıktan sonra maddenin ikinci fıkrasında; “...BüyükĢehir belediyeleri bu 

görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe 

belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” denilmektedir. Dolayısıyla 

maddenin (a-z) bendindeki BüyükĢehir Belediyesi‟nce devredilecek hizmetler ancak, 

devredildiklerinde BüyükĢehir Ġlçe Belediyeleri‟nin görev ve sorumlulukları dâhiline 

girmektedir. Bu hususu böylece belirttikten sonra anılan maddede devamla esasen 

                                                 

100 Fatih Belediyesi, 2011 Faaliyet raporu, s. 5. 
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ilçe belediyelerinin yetkilerinin sayıldığı görülmektedir. Bu görevler esas ve 

öncelikli görevlerdir.  

Bahse konu maddede ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: 

a) Kanunlarla münhasıran BüyükĢehir belediyesine verilen görevler ile birinci 

fıkrada sayılanlar dıĢında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak 

ve aktarma istasyonuna taĢımak. 

c) Sıhhî iĢyerlerini, 2‟nci ve 3‟üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık 

istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence 

yerleri ile parkları yapmak; yaĢlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 

sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, 

eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat 

varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların 

ve iĢlevlerinin geliĢtirilmesine iliĢkin hizmetler yapmak. 

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.  

Bu Ģekilde BüyükĢehir ve Ġlçe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların 

dağıtımı ve paylaĢımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve münhasıran 

BüyükĢehir Belediyesi‟ne görev olarak verilmemiĢ olan diğer hususlar 5393 sayılı 

Belediye Kanunu‟nun hükümlerinden çıkarsama yapılarak ilçe belediyelerinin diğer 

görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.  

5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun Belediye‟nin görev ve sorumluluklarına 

iliĢkin 14. maddesinde; 

Madde 14- Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
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kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 

yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 

ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi 

hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 

karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve 

iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı 

müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi 

kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 

götürülebilir. 

 

3.1.3.3. Fatih Belediyesi ile Ġlgili Öncelikli Diğer Yasal Düzenlemeler 

Bilindiği üzere belediyelerin yetki ve sorumlulukları çok sayıda yasal 

mevzuatla düzenlenmiĢtir. Bu mevzuatın belediyemiz ve ilçemiz açısından görev 
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önceliklerimize göre en öne çıkanı ise Tarihi Yarımada‟nın bir parçası olarak kültür 

varlıklarına yönelik hukuksal düzenlemelerdir
101

.  

Bunlardan öncelikle 21.7.1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu‟nu belirtmek gerekir. 2863 sayılı Kanun hükümleriyle 

kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yerel yönetimlerin Belediye 

Kanunu‟yla paralel koruma ve onarım faaliyetlerinde bulunmasının yasal zemini, 

14.7.2004 tarih ve 5226 sayılı Kanun‟la 2863 sayılı Kanun‟da yapılan değiĢiklik ve 

ilavelerle hazırlanmıĢ ve kamu, vakıf ve hatta özel taĢınmazların onarımına belediye 

bütçesinden ödenek ayırmaya yasal yetkiler sağlanmıĢtır. Bu dönemde salt yetki 

sağlanmamıĢ; öte yandan TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı 

Payına Dair Yönetmelik‟le emlak vergilerinin tahakkuklarına % 10 pay konularak 

gelir sağlanmıĢtır.  

Diğer çarpıcı bir geliĢme ise 16.6.2005 tarihli ve 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi 

ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun” ve 14.12.2005 Tarih 26023 Tarihli Resmi Gazetede 

Yayımlanan “Yıpranan Tarihi Ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”un Uygulama 

Yönetmeliği‟dir. 

Böylece yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuĢ; Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu 

bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin geliĢimine uygun olarak yeniden inĢa ve 

restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları 

oluĢturulması, tabiî afet risklerine karĢı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taĢınmaz 

varlıkların yenilenerek korunması ve yaĢatılarak kullanılmasını sağlayıcı 

düzenlemeler yapılmıĢtır
102

. 

 

                                                 

101 Fatih Belediyesi, 2010 Faaliyet raporu, s. 12. 
102 Fatih Belediyesi, 2011 Faaliyet raporu, s. 18. 
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4.2. Fatih Belediyesi’nin Eğitim ve Kültür Faaliyetleri 

ÇalıĢmamızın ana konusu olan Fatih Belediyesi‟nin eğitim ve kültür 

faaliyetleri doğrultusunda Fatih ilçesinin, Ġstanbul ve Türkiye için ne denli bir öneme 

sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Fatih‟te meydana gelen geliĢmeler 

Ġstanbul‟un bir vitrini niteliğindedir. 

Bireylerin ve toplumların karĢılaĢtığı sorunların önemli bir bölümü insan 

kaynaklıdır. Çevre kirliliğinden teröre, açlık ve hastalıktan savaĢlara kadar pek çok 

sorun, insanların bilinçli ya da bilinçsiz karar ve davranıĢları sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Eğitim ve kültür de insanların yetiĢmelerinde ve toplumların 

Ģekillenmesinde etkin olan iki faktörü oluĢturmaktadır.  

Eğitim ve kültür alanında yaĢanan sorunlar sonuçta tüm bireysel ve toplumsal 

yaĢamı olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

çeĢitli eğitim ve kültür sorunlarıyla karĢılaĢılmaktadır. Bu alanlarda merkezi 

yönetimlerce üretilen çözüme yönelik politikalar, istenilen sonucu elde etmekte 

yetersiz kalmaktadırlar. 

Ġnsanın niteliği ve yaptığı iĢin kalitesini belirleyen temel insan sermayesi 

unsurları eğitim, sağlık ve beslenme gibi insana yapılan harcamalardan oluĢmaktadır. 

Bu unsurlar içinde yer alan eğitimin toplumsal ve ekonomik kalkınmanın 

gerçekleĢmesinde önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Eğitim kısa dönemde bir 

tüketim harcaması olarak görünmesine rağmen, uzun dönemde bir yatırım harcaması 

özelliği taĢımaktadır. Genel olarak eğitime yapılan harcamalar geliĢmiĢlik düzeyinin 

bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bir ülkede Gayri Safi Milli Hâsıla‟nın 

içinde eğitimin aldığı pay, okur-yazarlık oranı, ilkokullaĢma, ortaokullaĢma ve 

yüksek okullaĢma oranları gibi eğitime ait göstergeler, sosyo-ekonomik kalkınma 

düzeyini belirleyen baĢlıca unsurlardandırlar
103

. 

Fatih Ġlçesi Belediye BaĢkanı Mustafa Demir, Fatih için düĢüncelerini Ģu 

Ģekilde anlatmaktadır.   BaĢkan DEMĠR “ÇalıĢmalarımızın üzerinde yükseldiği asıl 

                                                 

103 Mehtap Tunç, "Türkiye'de Eğitimin Kalkınmaya Etkisi", DEÜ ĠĠBF Dergisi, C. 8. , S. 2. , 

Ġzmir, 1993, s.1. 
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anlayıĢımız ise, kapsamlı bir toplumsal dönüĢüm projesidir. Amaç, sadece tarihi ve 

kültürel mirası turizme açmak ve Fatih halkının sadece ekonomik yaĢamına katkıda 

bulunmak değil; Fatih‟te sosyal ve kültürel bir canlanmayı da sağlamaktır. Bu amaca 

ulaĢmanın olmazsa olmaz koĢullarından biri de katılımcı bir anlayıĢı hayata 

geçirmektir.‟ 

Fatih‟in yeniden bir kültür merkezi haline getirilmesi de toplumsal dönüĢüm 

projesinin bir baĢka ayağını oluĢturuyor. Resim sergileri, tiyatro ve film gösterimleri, 

konserler, fotoğraf sergileri, paneller, konferanslar, sanat atölyeleri ve Ģenlikler 

uygulamaya geçirilen etkinlikler arasında. Fatih Belediyesinin asıl hedefi, bu 

etkinliklerin bizzat Fatih halkı tarafından gerçekleĢtirilmesini sağlayacak bir kültür 

altyapısını oluĢturmaktır. Bunun için de üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve sanat 

dünyası ile iĢbirliği içinde daha kapsamlı ve kalıcı projeleri hayata geçirmek 

istemektedir. Geçtiğimiz dönem BüyükĢehir Belediyesinin katkılarıyla tamamlanarak 

hizmete açılan Ali Emiri Kültür Merkezi da bu projelerin hayata geçtiği yeni 

mekânlardan biri oldu.  

Gençlerin sokaklardan kurtularak enerjilerini daha yapıcı bir biçimde 

kullanmaları amacıyla spor tesislerini yaygınlaĢtırma çalıĢmalarını Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesinin desteği ile Fatih‟e spor tesisleri kazandırılıyor. 

Edirnekapı‟daki Fatih Spor Kompleksimiz çok yakında olimpik yüzme havuzu, 

squash, boks, güreĢ, halter, masa tenisi ve bilardo salonları, konferans salonları, aletli 

jimnastik ve kondisyon salonları ile hizmetine giriyor. Mimar Sinan Stadı da 

uluslararası ölçülerde modernize edilerek, yenileniyor. ÇalıĢmalar tamamlandığında 

amatör kulüplerin antrenman sahası olarak kullanıma açılacak olan statta, futbol, 

voleybol ve basketbol sahaları yer alıyor...
104

 Ģeklinde görüĢlerini dile getirmiĢtir. 

Fatih Belediyesinin eğitim ve kültür faaliyetleri, Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Fatih Belediyesince Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğünün kültür ve eğitim alanındaki görevleri aĢağıdaki Ģekliyle 

düzenlenmiĢtir.  

                                                 

104 http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=14&cid=47, (06.02.2013) 
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 Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında;  konserler, sergiler, sempozyumlar, 

konferanslar, söyleĢiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, 

mahalle Ģenlikleri organizasyonları yapıp halka sunmak. 

 Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalıĢmalar yapmak. 

 Önemli gün ve gecelerde çeĢitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini 

sağlamak. 

 Ödüllü ve ödülsüz yarıĢmalar düzenlemek. 

 Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren ilçe dahilindeki, sivil toplum 

örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluĢlara her türlü desteğin sağlanması ve 

ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalıĢmalar yapmak. 

 Belediyeye bağlı kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır 

olmasını sağlamak ve mekânların tahsislerini koordine etmek. 

 Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak. 

 Ġlçe halkı içinde mağdur, engelli, yaĢlı, düĢkün, dar gelirli, kimsesiz, 

korunmaya muhtaç olarak yaĢayan insanlarımıza sosyal hizmet ve 

yardımlarda bulunmak. 

 Ġlçe dahilinde bulunan fakir ve yardıma muhtaç vatandaĢlara; barınma 

yardımı, sıcak yemek yardımı ve dağıtımı yapmak. 

 Spor tesislerinde; vatandaĢlara spor yapma imkanı sağlamak. 

 Ġlçe halkına, meslek edindirme ve el sanatlarına yönelik hizmet vermek. 

 Kamu Kurum ve Sivil Toplum KuruluĢlarına yardımda bulunmak. 

 Ġlçedeki öğrencilere yönelik bilgi evleri açmak. 

 Ailenin korunması yönünde eğitici çalıĢmalar yapmak. 

 Engelli bireylere sosyal yaĢama katılabilmeleri ve en iyi belediyecilik 

hizmetlerini alabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

 Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalıĢmalar 

yapmak. 

 Ġlçe halkına yönelik tarihi mekan ve müze gezileri, türbe ziyaretleri vb. 

geziler düzenlemek. 
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3.2.1. Fatih Belediyesi’nin Eğitim Faaliyetleri 

Fatih Belediyesi eğitim alanında ilçe halkına yönelik; 20 dalda, 6 meslek 

edindirme ve el sanatları birimlerinde eğitim vermektedir. Diğer taraftan Bilgi evleri 

üzerinden öğrencilere yönelik internet ortamında ders çalıĢma imkânının sağlanması; 

derslerinde takviye mahiyetinde kurs verilmesi ve ödevlerinde yardımcı olunması 

gibi hizmetler sunulmaktadır
105

. 

 

3.2.1.1. Eğitim seminerleri 

Tablo 5: Fatih Belediye‟sinin Okullara Yönelik Sosyal Bilinç Düzeyi GeliĢtirme 

ÇalıĢması (2009) 

FAALĠYET GERÇEKLEġME 

DURUMU 

UYGULAYICI 

MÜDÜRLÜK 

Aile Ġçi ĠletiĢim Seminerlerinin Düzenlenmesi 62 Seminer Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

Çevre Konulu Seminer Düzenlenmesi 25 Seminer Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

Liseli Gençlerin 18 Mart Çanakkale Zaferinin 

Yıldönümünü Anmak Ġçin Çanakkale‟ye 

Götürülmesi 

73 Gezi GerçekleĢtirildi. 

3120 Öğrenci Katıldı 

Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

7-14 YaĢ Grubundaki Öğrencilere Yönelik Yaz 

Spor Okullarının Açılması 

645 Öğrenci Katıldı Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

Okul BaĢkanları Gençlik Meclisinin Fatih 

Belediyesi Desteğiyle Toplanması ve Alınan 

Kararların Ġlan edilmesi 

1. ve 2. Eğitim-Öğretim 

Döneminde Ġki Defa Ġlan 

Edildi 

Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

UyuĢturucuyla Mücadele Kapsamında Gençlere 

Oyun Gösterimi 

14 Lise  

1000 Öğrenci 

Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü 

 

Tablo 6: Fatih Belediyesi‟nin Okullara Yönelik YarıĢma Etkinlikleri (2009) 

FAALĠYET 
GERÇEKLEġME 

DURUMU 

UYGULAYICI 

MÜDÜRLÜK 

Edebiyat ve Sanat Alanında Makale, ġiir 

ve Resim YarıĢması 

3 Defa YarıĢma 

Düzenlendi. 

Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

 

                                                 

105 Fatih Belediyesi, 2011 Faaliyet raporu, s. 2. 
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3.2.1.2. Eğitim kurumlarına destek 

2010 yılı içinde Fatih Belediyesi, ilçe dâhilindeki okullara imkânları 

dâhilinde birçok alanda destek vermiĢtir. Okullara tiyatro salonu, spor salonu, çok 

amaçlı salon, bahçe düzenlemesi, boya, bakım, onarım çalıĢmaları, malzeme ve 

teknik donanım düzenekleri alımı konularında hizmetler sunmuĢtur. 

Yine okullara, 2774 teneke boya, 11 adet basketbol potası,  60 tane tenis 

masası seti, 2 adet çok amaçlı salon,  3 okulda sınıf düzenlemesi, 1 okulda teknoloji 

sınıfı, 939 akıllı tahta alımı, 738 adet beyaz tahta, 818 adet projeksiyon cihazı, 7 adet 

ses sistemi, 894 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 3 adet klima, 

7 adet güvenlik kulübesi, 272 adet sandalye, 8 adet masa, 63 adet dolap, Temizlik 

malzemesi, 80 adet bank ve piknik masası verilmiĢtir. 

26 okulda asfaltlama çalıĢması yapılmıĢtır. Ayrıca 23.819 adet çiçek dikimi,  

çit yapımı, 781 adet ağaç ve çalı dikimi, 1222 m² çim ekimi yapılmıĢ ve tüm 

okulların ağaçları budanmıĢtır
106

. 

 

Tablo 4: Fatih Belediyesi‟nin Okullara Verdiği Bilgisayar Desteği (2009) 

 

FAALĠYET 
GERÇEKLEġME 

DURUMU 

UYGULAYICI 

MÜDÜRLÜK 

Okullara Bilgisayar Desteği 

Verilmesi 

24 Okul Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlü 

 

                                                 

106 Fatih Belediyesi, 2008 Faaliyet raporu, s. 14. 
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Tablo 8: Fatih Belediyesi‟nin Eğitim Kurumlarına Destek Faaliyetleri (2011) 

OKUL ADI YAPILAN ÇALIŞMA MİKTAR

Ek derslik açılan sınıflar 12 adet Akıllı Tahta 12 Adet

Ek derslik açılan sınıflar 12 adet Beyaz Tahta 12 Adet

Ek derslik açılan sınıflar 12 adet Projeksiyon Cihazı 12 Adet

Ek derslik açılan sınıflar 12 adet Bilgisayar 12 Adet

Emin Ali Yaşın İ.Ö.O, Hırkai Şerif İ.Ö.O, Melek Hatun 

İ.Ö.O, Uzun Yusuf İ.Ö.O, Silivrikapı İ.Ö.O, Çapa 

Ana.Öğr.Lisesi, Şehremini Anadolu, Cibali Lisesi, 

Hattat Rakım İ.Ö.O, Gelenbevi Anadolu, Fatih Kız 

Lisesi, Edirnekapı İ.ö.o, Yavuz Selim İ.Ö.O, Atikali 

İ.Ö.O, Mimar Sinan İşt.Eng. İ.Ö.O, 

İst.KızTek.veMes.Lisesi, Katip Çelebi İ.Ö.O, Sultan 

Selim Kız Mes.Lisesi, Yedikula Anadolu 

Lisesi,MuhittinAkdiki.ö.o. Cevrikalfai.ö. Vasıf Çınar 

i.ö.AliKuşcui.ö.S.SuphipaşaTic.lis.Atatürki.ö.Cibalii.ö.

Ahmet Rasim lis.Çem.AnadoluLis.

Basket Potası 28 adet

Tüm İlköğretim ve Liselere Boya 2.476 kova

Melek hatun İ.Ö.O, Sultan Selim Kız Meslek Lisesi Çok Amaçlı Salon 2 adet

Melek Hatun İ.Ö.O, Topkapılı Mehmet bey İ.Ö.O, 

Mimar Sinan İşt.Eng.Lisesi, Atikaliİöo,Yavuz Selim İöo, 

Tarık Us İöo, Sultanahmet End.Mes.Lis,Katip çelebi 

İöo.

Sınıf düzenlemesi  

(ek derslik)  

yapılan okullar

8 Adet

Ahmet Rasim Lisesi, Çemberlitaş Anadolu, Ali 

Kuşcuİöo, Atikaliİöo, Şeyhülislam Hayri Efendi İöo, 

Tarık Us İöo, 29 Mayıs İöo, Ali Suavi İöo, Hattat Rakım 

İöo, Hacı Süleyman Bey İöo, Selçuk Kız Mes.Lis, Suphi 

Paşa Sultanahmet Tic.Mes.Lis, Cibaliİöo, 

DavutpaşaLisesi,Çağdaş Yaşam Lis.Riyaziyeci Salih Zeki 

i.ö.Neslişahi.ö.Genç Osman i.ö.Katip Çelebi 

i.ö.Yedikulei.ö.Katip Kasım i.ö.

Ses Sistemi 21 Adet

Koca Mustafa Paşa Lisesi, Melek Hatuınİöo, Muallim 

Naci İöo, Topkapılı Mehmet Bey İöo, Atatürk İöo, 

Atikaliİöo, Çapa İöo, Hacı Süleyman Bey İöo, Kadırga 

İöo, Cevri Kalfa İöo.

Güvenlik Kulübesi 10 Adet

Tüm ilköğretim okulları
Antivirüs Programı 

yüklendi.
60 Adet

Çapa İöo, Genç Osman İöo, Mehmet Akif İöo, Oruç 

Gazi İöo, Sultan Selim Kız Meslek Lisesi, Gazi İöo, 

Akşemsettinİöo, Yedikule Anadolu Lisesi.

Asfaltlama 8 Okul

 

 

3.2.1.3. Akıllı tahta projesi 

Okullarda ilk olarak akıllı tahta uygulaması Fatih Belediyesi tarafından 

baĢlatılmıĢtır. Daha sonra bu proje hükümet tarafından Fırsatları Arttırma ve 
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Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi Projesi (Fatih Projesi) adı ile geliĢtirilerek Türkiye 

geneline yayılmıĢtır. Fatih ilçesindeki okullara belediye tarafından 2009-2010-2011 

yılları arasında 951 dersliğe 951 akıllı tahta verilmiĢtir. Ġlçede akıllı tahta olmayan 

derslikler bulunmamakta olup, yeni derslik açıldığında baĢvurular neticesinde talep 

karĢılanmaktadır. 

 

3.2.1.4. Bilgi evleri 

Bilgi evleri, ilköğretim ve lise çağındaki gençlere kütüphaneye gitme ve kitap 

okuma alıĢkanlığı kazandırmayı hedefleyen; geleneksel kütüphanecilik anlayıĢının 

dıĢında, bilgisayar, internet ve kitapların bir arada olduğu, okul derslerine ve SBS‟ye 

hazırlık kursları ile çocukların eğitimini destekleyen, farklı seminer ve yarıĢmaların 

düzenlendiği, çocuklarımızın sosyal geliĢimini sağlayan, çağdaĢ bilgi ve teknoloji 

merkezidir. Fatih belediyesinin Balat Bilgi Evi, Hekimoğlu Bilgi Evi, Müftüali Bilgi 

Evi, NiĢanca Bilgi Evi, Silivrikapı Bilgi Evi, Marmara Bilgi Evi olarak 6 adet bilgi 

evi bulunmaktadır. Bilgi evlerinde aĢağıdaki etkinlikler düzenlenmektedir; 

 ġiir ve hikâye yazımı. (YarıĢmalarda dereceye girenlere küçük ödüller verilir 

ve duyurusu yapılır.)  

 “Kendi tiyatronu kendin yaz” adı altında tiyatro metni yazımı. (Seçilen oyun, 

yılsonunda sahnelenir.)  

 Proje çalıĢmaları. (Öğrencilere proje çalıĢmalarında önerilerle yol gösterilir, 

destek sağlanır.)  

 AraĢtırmalar. (Öğrenciler, kütüphanemizden ve internet kaynaklarından 

yararlanarak araĢtırma yapma konusunda teĢvik edilir ve araĢtırma metotları 

hakkında bilgi verilir.)  

 Müzik ve halk oyunları çalıĢmaları. (ÇalıĢmalar öğretmen gözetiminde 

yapılır, yılsonunda konser düzenlenir.)  

 Resim çalıĢmaları. (Resimler yılsonunda sergilenir.)  

 Kitap okuma yarıĢmaları. (Kütüphaneden en çok kitap alan ve okuyan 

öğrenciye ödül verilir.)  
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 Animasyon ve film gösterimleri. (Çocukların kiĢisel geliĢimine katkı 

sağlayacak, dünya klasiklerinden çizgi film ve sinema filmleriyle moral 

desteği sağlanır.)  

 Okullarda yapılan etkinliklere destek. (Çocukların etkinliklerde katılımlarını 

ve baĢarılarını sağlamak amacıyla destekleyici eğitim verilir.) 
107

 

 

3.2.2. Fatih Belediyesi’nin Kültürel Faaliyetleri 

Fatih Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü; Kültür-Sanat ve eğitim alanının yanı sıra sosyal ve sportif alanlarda 

da faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Kültür ve Sanat alanında her yıl baĢta Sultanahmet Ramazan Etkinlikleri 

olmak üzere Sempozyumlar, Fetih ġölenleri,  Konferanslar, Paneller, Konserler, 

Festivaller, BuluĢmalar, Dinletiler, Zirveler, ġuralar, Tiyatrolar, Kültürel Geziler, 

Sohbetler, Seminerler, Yöresel Geceler, Sergiler,  SöyleĢiler, Gösteriler, Anma 

Günleri, Kültür Günleri, ġenlikler ve Festivaller düzenlemektedir. 

Sportif alanda ise Yavuz Selim YaĢam Merkezi, Mimar Sinan Stadyumu ve 

Cundi Spor tesislerinde; futbol, voleybol, basketbol dallarında vatandaĢlara ve 

öğrencilere yaz ve kıĢ spor okulları vasıtasıyla spor yapma imkânı sağlanmakta olup, 

baĢta atletizm ve futbol olmak üzere çeĢitli sportif yarıĢmalar ve turnuvalar 

düzenlenmektedir. 

Öte yandan Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, kültüre katkı sağlayacağı 

düĢünülen ve ilçeyi tanıtıcı kitapların yayınlanması yönünde de çalıĢmalar 

yapmaktadır. Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında;  konserler, sergiler, 

sempozyumlar, konferanslar, söyleĢiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, 

festivaller, mahalle Ģenlikleri organizasyonları yapıp halka sunmaktadır. 

                                                 

107
 http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=645&cid=3397, (26.12.2012) 

 

http://www.fatih.bel.tr/bpi.asp?caid=645&cid=3397
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Kültür kapsamı içinde yer alan hizmetler, ağırlıklı olarak yayın ve 

kütüphanecilik, sahne sanatları, sinema, müzik, güzel sanatlar ve müzelerle ilgili olan 

hizmetlerden oluĢmaktadır.  

Cumhuriyet'in kuruluĢundan bu yana geçen dönem içinde Türk kültür 

politikalarının genel geliĢim çizgisine bakıldığında ülkemizde sürekli ve birbiriyle 

uyumlu politikaların izlendiğini söylemek zor görünmektedir 

 

3.2.2.1. ġehrin önemli Ģahsiyetlerini anma 

Fatih belediyesi Fatihte yaĢamıĢ, Ģehre hizmetleri olmuĢ önemli Ģahsiyetleri 

anma ve tanıtma düzenlemiĢ, ilçenin yeni sakinlerine önemli Ģahsiyetleri 

unutturmamaya çalıĢmıĢtır. 

 

Tablo 9: Fatih Belediyesi‟nin Düzenlediği Fatih‟te YaĢamıĢ Önemli ġahsiyetleri 

Genç Nesillere Tanıtma Seminerleri (2009) 

 

FAALĠYET GERÇEKLEġME DURUMU 
UYGULAYICI 

MÜDÜRLÜK 

Önemli ġahsiyetleri 

Anma ve Tanıtma 

Etkinliği 

5 Etkinlik GerçekleĢtirildi Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

 

3.2.2.2. Kenti Tanıtma Faaliyetleri 

Fatih Belediyesi Fatih‟te yaĢayanların kentlilik bilincinin geliĢtirilmesi, kenti 

tanıtmak, deniz kültürünü yaygınlaĢtırmak ve sevdirmek, öğrencileri tarihi mirasın 

korunması konusunda bilinçlendirmek için yıl içerisinde çeĢitli etkinlikler 

düzenlenmiĢtir. 
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Tablo 10: Fatih Belediyesi‟nin Kenti Tanıtma Faaliyetleri 

FAALĠYET 
GERÇEKLEġME 

DURUMU 

UYGULAYICI 

MÜDÜRLÜK 

Semt Gezilerinin 

Düzenlenmesi 

68 Gezi GerçekleĢtirildi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü 

Tekne Gezileri 

Düzenlenmesi 

10 Gezi GerçekleĢtirildi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü 

Kurumlar ve Semtler 

Arası Spor Turnuvaları 

Düzenlemek 

9 Kategoride Turnuva 

Yapıldı 

15000 KiĢi Katıldı 

Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü 

 

 

Tablo 11: Fatih Belediyesi‟nin Okullara Yönelik Müze Gezileri (2011) 

 

 

 

3.2.2.3. Deniz Kültürünü YaygınlaĢtırmak ve GeliĢtirme  

 

Üç tarafı denizlerle çevrili tarihi yarımadada Fatih belediyesi her sene balık 

sezonu açıldığında Balat sahili, Samatya meydanı veya Kumkapı meydanında balık 

festivalleri düzenleyerek, balık ekmek dağıtarak tanıtım yapmaktadır.  

Geziler(2010-2011) Okul 

Katılan Öğrenci 

Sayısı 

Panorama Müzesi Ġlköğretim 4. Sınıflar 4883 

Buz Pateni Ġlköğretim 3. Sınıflar 2700 

Havacılık Müzesi Ortaöğretim 9. sınıflar 4020 

Ġslam Bilim ve Teknoloji Müzesi Ortaöğretim 10. Sınıflar 3208 

Topkapı Sarayı Müzesi Ortaöğretim 11. Sınıflar 3260 



 81 

 

 

 

Tablo 12: Fatih Belediyesi‟nin Düzenlediği Deniz Kültürünü YaygınlaĢtırmak ve 

GeliĢtirme Etkinliği (2009) 

 

FAALĠYET GERÇEKLEġME DURUMU 
UYGULAYICI 

MÜDÜRLÜK 

Ġstanbul Balık 

Festivali 

2 Defa GerçekleĢtirildi Kültür ve Sosyal 

ĠĢler Müdürlüğü 

 

3.2.2.4. Turizm Alanında Yapılan ÇalıĢmalar 

Turizm elçileri projesi kapsamında, 289 gönüllü öğrenci turistlere her konuda 

yardım etmek amacıyla Tarihi Yarımadanın turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri 

bölgelerde iki ay boyunca hizmet vermiĢlerdir. Tarihi ve turistik değerlerimizin 

korunması ve tanıtımı amacı ile geziler (Çanakkale Gezisi) yapılmıĢ ve konferanslar 

düzenlenmiĢtir.  

 

3.2.2.5. Kültürel mirasın korunması 

Tarihi kimliğe ve dokuya sahip fatihte yıpranan tarihi kent dokusunun 

yenilenerek korunması ve yaĢatılması göç olgusundan etkilenmiĢ bölgelerde mevcut 

yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmek, yerel sakinlerinin katılımını ve sahiplenmesini 

teĢvik ederek onarılmıĢ ve korunmuĢ tarihi eser sayısını artırmak hizmetleri Etüt 

Proje Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ġlgili müdürlük Yenileme Alanları 

ÇalıĢmaları,TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Korunup YaĢatılmasına Yönelik 

Faaliyetler ve diğer Münferit Projeleri gerçekleĢtirmektedir. AĢağıdaki tabloda Etüd 

Proje Müdürlüğünün ilçenin kültürel mirasının koruması adına 2005-2012 yılları 

arasında yapmıĢ olduğu çalıĢma tablo halinde sunulmuĢtur.  
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Tablo 13: Fatih Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü 

PROJE ADI  ADET  

Smö Yapılara Ait Proje ĠĢleri  192 

Anıt Eserlere Ait Proje ĠĢleri  50 

ÇeĢmelere Ait Proje ĠĢleri  202 

Smö Restorasyon ĠĢleri  10 

Anıt Eser Yapıların Restorasyon ĠĢleri  23 

8 Adet Yenileme Alanında Yapılan 793 Adet Smö Yapı  

Proje ÇalıĢmaları  128 Adet Anıt Eser  

KapalıçarĢı Yenileme Alanı 4678 Adet Tescilli Dükkan Ġle 

26 Adet Han Yapısı   Proje ÇalıĢmaları  

Kaynak: Fatih Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
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SONUÇ 

Halka hizmet fikrinin doğuĢu ve geliĢmesi, hem ulus devlet ve demokrasi ile 

hem de endüstrileĢme ile yakından ilgilidir. Yönetim alanında meydana gelen 

geliĢmelerle birlikte topluma hizmet götürmenin önemi daha da artmıĢtır. 

Belediyenin temel politikalarının ve önceliklerinin baĢında kentin tarihi ve 

kültürel mirasının korunması ve iĢlevlendirilmesi ve bir cazibe merkezi haline 

getirilmesi yer almaktadır. Kentin klasik belediye hizmetlerinden baĢka daha uzun 

soluklu bir strateji ve politika çizgisinde, fiziksel dönüĢümünün de sağlanması 

gerekmektedir
108

.  

Türkiye gibi coğrafi açıdan büyük ve bölgeler arası sosyo-ekonomik sorun ve 

ihtiyaçların oldukça çeĢitli olduğu bir ülkede tüm kamu hizmetlerinin sadece merkezi 

yönetim eliyle yürütülmesinin hem mümkün, hem de akılcı olmadığı genel kabul 

gören bir düĢüncedir. Bu nedenle merkezden yerel yönetimlere doğru yetki, görev ve 

kaynak aktarımı ile ilgili çeĢitli reform niteliğinde düzenlemelerin yapılması 

gerekliliği siyasal ve bilimsel platformlarda sıkça dile getirilmektedir ve bu 

gereklidir.  

Türkiye‟de batı tarzında ilk belediye idaresi yaklaĢık 150 yıl önce kuruldu. 

Batı tarzı belediyeler kurulmadan önce beledi hizmetler Osmanlı‟da geleneksel 

kurumlar olan kadılık, lonca, vakıf gibi kurumlar tarafından yerine getirilmekteydi. 

Türkiye ilk belediyenin kurulmasında günümüze kadar geçen sürede belediye 

hizmetleri artarak devam etmiĢ, ilk belediyeye yayınlanan nizamname ile verilen 

vergileri ve resim toplamak, zorunlu ihtiyaç maddelerinin teminini kolaylaĢtırmak, 

narh koymak, pazar denetimi ve ölçü tartı denetimi yapmak, temizlik hizmetlerini 

yürütmek, yol ve kaldırımların bakım ve onarımı yapmak gibi hizmetler 1990‟lı 

yıllara kadar neredeyse değiĢmeden devam etmiĢtir. 1990‟lı yıllara gelindiğinde artan 

                                                 

108 Fatih Belediyesi, 2008 Faaliyet Raporu, s. 20. 
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kentsel nüfus ve beraberinde ortaya çıkan iĢsizlik, yoksulluk, farklı kültürlerin bir 

arada yaĢama zorunluluğu gibi nedenlerle belediyelerin sosyal politika alanında 

sorumluluklarını artırmıĢtır. Merkezi yönetimin sosyal hizmet alanında yetersiz 

kalması da belediyeleri bu alanda aktif olmaya zorlamaktadır. Yine 2000‟li yıllarda 

yapılan yasal düzenlemeler sosyal ve kültürel uygulamaları belediyelerin görevleri 

haline getirmiĢtir. Özellikle Ġstanbul ve Ankara BüyükĢehir Belediyeleri klasik 

belediyecilik anlayıĢının dıĢından eğitim, sağlık, konut alanlarında önemli hizmetler 

üretmeye baĢlamıĢlardır. 

Yerel yönetimlerin, tarih içinde geçirdiği evreler sonucunda belediyecilik 

fikri ĢekillenmiĢ ve hizmetler daha da geliĢmiĢtir. Belediyelerin topluma sundukları 

fiziki hizmetlerin yanı sıra, toplumun ihtiyaçları olan kültürel ve eğitim hizmetleri de 

sunması gerekmektedir. Bu hizmetin sunulmasının nedenlerinden biri de belediyenin 

kendi bölgesini daha iyi tanıtmak ve toplumun tanıma ihtiyacının giderilmesini 

sağlamaktır. 

Türkiye'de kültür ve sanatla ilgili hizmetler merkezi düzeyde değiĢik 

kuruluĢlarca yürütülmüĢtür. Bu hizmetler önceleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

iken daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı içinde ayrı bir müsteĢarlık olarak 

örgütlenmiĢ ve son olarak 24 Ocak 1989 tarih ve 354 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Kültür Bakanlığı oluĢturulmuĢtur. Her toplumun amacı kendi kültür 

ve sanatını korumak, geliĢtirmek, tanıtmak, yaymak ve onları evrenselleĢtirmektir. 

Bu amaca yönelik olarak ülkemizde de çeĢitli yasalarla örgütler kurulmuĢ ve gerekli 

tedbirler alınmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak kültür ve sanatla ilgili düzenlemeleri birkaç 

yasa içinde toplamak ve tek bir kuruluĢun tekeline bağlamak olanaksız 

görünmektedir.  

Eğitim ve kültür, her ülke için temel kamu hizmetleri içinde en üst sıralarda 

yer alan ya da yer alması gereken iki önemli hizmet türüdür. Türkiye'de eğitim ve 

öğretim hizmetlerinin çağdaĢ bilim ve teknolojik geliĢmeler ıĢığında, ihtiyaç duyulan 

nitelikli, açık görüĢlü, kiĢilikli insan yetiĢtirecek Ģekilde düzenlenmesi ve 

yürütülmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev alanı içinde yer almaktadır.  
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Bakanlık, bu görevlerin yürütülmesinde hizmette verimi sağlamak, hızı 

artırmak, halkın katılımını temin etmek gibi belli amaçlarla, diğer kamu kuruluĢları 

ile iĢbirliğinde bulunmak ve birtakım görevleri onlara yaptırmak durumundadır. Bu 

konuda en etkili ve yararlı olabilecek kuruluĢlar da yerel yönetimlerdir.  

Özellikle son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı, doğrudan kendisi tarafından 

yürütülen lise, meslek lisesi ve imam hatip lisesi gibi ortaöğretim kurumlarının 

inĢaatlarını, ödeneğini artırmak suretiyle il özel idarelerine yaptırmakta ve bu 

hizmetlere belediyeler ve köy idareleri de katkıda bulunmaktadır. Bu yöntemle 

yapılan okullar daha çabuk, daha ucuz ve sağlam yapılmakta ve önemli ölçüde halkın 

katılımı sağlanmaktadır. Belediyelerin ve köylerin yasal bir zorunluluk olmaksızın 

üstlendikleri bu görevler, yasallaĢtırıldığı ve gerekli finansal kaynak aktarımı 

sağlandığı takdirde bu yönetim birimlerinden daha fazla katkı sağlanabileceği açık 

olarak görülmektedir. 

Merkezi yönetimin, kamu hizmetlerinin bir kısmını yerel yönetimlere 

aktarması sürecinde eğitim hizmetlerini de belediyelere devretmekte sakınca 

görmemesi gerekmektedir. Çünkü belde halkının çocuklarının daha iyi yetiĢmesi, 

ulusal ölçekte baĢarılı olabilmesi için yerel yönetimleri, merkezi yönetime oranla 

daha etkin bir biçimde denetlemesi sonucu, eğitim düzeyinin yükselmesi 

sağlanabilecektir. Ayrıca yerel halkın ve velilerin eğitim düzeyinin yükselmesi için 

maddi ve manevi katkılarda bulunabilecekleri, hatta kendilerini buna mecbur 

hissedecekleri düĢünülebilir. Bu durumun yerel yönetimlerin de aynı Ģekilde baĢarılı 

olma yarıĢına girmeleri sonucunu doğuracağı belirtilmektedir
109

. 

Kültür ve sanat gibi tüm toplumun malı olarak kabul edilen bir konuda, gerek 

merkezi yönetime ait kurum ve kuruluĢlar ve gerekse dernek, vakıf gibi sivil toplum 

örgütleri büyük duyarlılık göstermektedir. Bu bağlamda amacı "kültürel değerleri 

yaĢatmak, geliĢtirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, kültür 

konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarını yönlendirmek ve iĢbirliğinde 

bulunmak, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek" olan 

                                                 

109 Murat Katoğlu, Türkiye Tarihi, ÇağdaĢ Türkiye 1908-1980,  C.4, Cem Yayınevi, Ġstanbul, 1992, 

s. 483. 
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Kültür Bakanlığı'nın yürüttüğü hizmetlere yerel yönetimlerin de büyük ölçüde ilgi 

duyması kaçınılmazdır. Bu bağlamda yerel yönetimler eğitim ve kültür hizmetlerine 

ağırlık vermiĢlerdir. ÇalıĢmamızın örnek konusu olan Fatih Belediyesi de eğitim ve 

kültür alanında yapmıĢ olduğu faaliyetlerle dikkat çekmektedir.  

Tarihi Yarımada Fatihin geçmiĢinin Marmaray projesi kazıları esnasındaki 

buluntulardan 6500 yıllık neolotik çağa kadar uzandığı ortaya çıkmıĢtır. Bu bölgede 

Traklar, Frigler, Britanyalılar, Megaralıların yaĢadığı artık bilinmektedir. Doğu 

Roma Ġmparatorluğuna baĢkentlik yapan Ģehir, Fatih Sultan Mehmet‟in 1453 yılında 

Ġstanbul‟u fethinden sonrada Osmanlı imparatorluğuna baĢkentlik yapmıĢtır. Çok 

eski bir yerleĢim merkezi olan tarihi yarımadanın her yerinde tarihi ve anıtsal eserle 

bulunmaktadır. Bu bölge buram buram tarih kokmaktadır. Çünkü pek çok 

medeniyetlere ev sahipliği yapması ve imparatorluklara baĢkent olması itibariyle 

tarihi geçmiĢi onu Ġstanbul‟ un kültür, din ve inanç turizminin merkezi haline 

getirmiĢtir. Ayrıca, turizm sanat ve kültür merkezi olmanın yanı sıra coğrafi konum 

gereği ticari potansiyelini sürekli artırmaktadır. Özellikle Eminönü bölgesinde ticaret 

yoğun olarak yapılmaktadır. Gece nüfusu 50 binlerde olan Eminönü bölgesinde 

gündüz 2-3 milyon insan sirkülasyonunun olduğu tahmin edilmektedir. Böyle tarihi, 

kültürel, ticari ağırlığı olan bir Ģehrin kültürel faaliyetleri ayrıca önem taĢımaktadır. 

Fatih belediyesi kendisine kültürel miras olarak kalan tarihi eserlerin 

restorasyon ve yenileme çalıĢmalarını yapmıĢ, kaybolmuĢ eski eserleri yeniden tescil 

ettirerek tarihine sahip çıkmıĢtır.  Fatihte yaĢamıĢ, Ģehre hizmetleri olmuĢ önemli 

Ģahsiyetleri anma ve tanıtma programları ile birlikte, ilçede yaĢayanların kentlilik 

bilincinin geliĢtirilmesi, kenti tanıtmak, deniz kültürünü yaygınlaĢtırmak ve 

sevdirmek, öğrencileri tarihi mirasın korunması konusunda bilinçlendirmek için 

etkinlikler düzenleyerek vatandaĢlara Ģehre aidiyetlik duygusu katma çabası 

içersinde olmuĢtur. Turizm elçileri projesi kapsamında, 289 gönüllü öğrenci turistlere 

her konuda yardım etmek amacıyla Tarihi Yarımadanın turistlerin yoğun olarak 

ziyaret ettikleri bölgelerde hizmet vermiĢ ve ülkemizin tanıtımına önemli katkılar 

sağlanmıĢtır.  



 87 

 

 

 

Fatih Belediyesi eğitim alanında ilçe halkına yönelik; meslek edindirme ve el 

sanatları birimlerinde eğitim vererek vatandaĢlarına vasıf kazandırma gayreti 

içersinde olmuĢtur. Ġlçe dâhilindeki okullara imkânları dâhilinde tiyatro salonu, spor 

salonu, çok amaçlı salon, bahçe düzenlemesi, boya, bakım, onarım çalıĢmaları, 

malzeme ve teknik donanım düzenekleri alımı konularında hizmetler sunmuĢtur. 

Okullarda ilk olarak akıllı tahta uygulaması Fatih Belediyesi tarafından baĢlatılmıĢ 

olup, bu alanda ülke eğitim sistemine de yön vermiĢtir.   Bilgi evleri projesi ile 

ilköğretim ve lise çağındaki gençlere kütüphaneye gitme ve kitap okuma alıĢkanlığı 

kazandırmak, bilgisayar, internet, hazırlık kursları, seminerler, yarıĢmalar gibi 

hizmetler vererek ilçedeki tüm öğrencilerin geliĢimine katkıda bulunmuĢtur. 

ġehirler sadece fiziki yapılarıyla değil, kültürel yapılarıyla da 

tanımlanmamaktadır. Tarihi, sosyal, fiziki mekansal, insan yapısı ve eğitim düzeyi 

vb. özellikler Ģehrin kültürünün bir parçasıdır. ġehirde yaĢayanlar değiĢebilir, ancak 

kültürünü değiĢtirmeden mevcut değerleri koruyarak muhafaza etmek merkezi 

idarenin değil, yerel yönetimlerin görevidir. Çünkü merkez ülkenin bütününe hitap 

ederken yerel yönetimler sadece kendi bölgelerine hitap etmektedirler. Bu anlamda 

belediyelerin bulunduğu Ģehrin misyonuna uygun faaliyetler yapması gerekmektedir. 

Fatih belediyesi Ģehrin tarihi ve kültürel pozisyonuna uygun olarak kültürel 

faaliyetler yapmıĢ, eğitim alanında milli eğitim bakanlığına bağlı birimlerine 

yardımları ve özellikle akıllı tahta projesiyle eğitimde neler yapılabileceğinin bir 

örneğini göstermiĢtir. 

Sonuç olarak, bu gün yerel yönetimlerin günümüze kadar olan süreçte 

ülkemizdeki belediyeler idari ve mali kısıtlar altında dahi, eğitim, sağlık, sosyal 

yardım, sosyal ve kültürel hizmetler ile konut alanında önemli fonksiyonlar yerine 

getirmiĢlerdir. Ancak, özellikle Ģehrin geliĢimi için eğitim ve kültürel faaliyetlerin 

benimsenerek yapılması gerekmektedir. Bu hizmetleri yürütürken belediyeler seçici 

olması gerekmektedir. Bulunduğu bölgenin misyonuna uygun faaliyetler içersinde 

bulunması gerekmektedir. 
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