yonetimlerin bu rol 'Ie fonksiyonlanru kJsaca gozden ge9ireceg

I. Konunun Takdimi ve Onem

Diinyamn erevre kaynaklaruun tUkenmez o
yerini, kaynaklann smull oldugu, iyi kul1
veya kirlenerek kullamlmaz hale gelebilecegi anlaYJ.~l
Milletler <;evre ve Kalkmma Komisyonu'mm hazuIa
raporunda,l erevre sorunlanrun uluslararasl bir nite
uluslararasl i~birligi ile erozillebilecegi beirtilmek
yerkfuede ya~lYoruz. Geli~en teknoloji ve ileti~im ara
diinyanm erevre aerlsmdan gelecegi, hepimizin ortak ge
anlaYJ.~lar

·Yrd. Do~, Dr. Kill ttBF Kamu Yonetimi Bohimu,
1
Bu Kornisyon Norve9 Basbakani Gro Harlem Brundtland'in Ba
Khalid'in Baskan Yardimciliginda 20 tilkenin uzmanlarindan, t
yilinda olusturulall bir komisyon Srocholm Konferansi'run ge9i
Rio Konferansi 'na hazirlik olarak hazirlanmistir

uluslararasl alanlara yaylldlgl i'rin, milletlerarasmda y
uluslararasl kurulu~lann da otak amayla hareket etm
konferans biitiin insanlann ve gelecek nesillerin

2Aybay, Aydin, «(evre ve HukulOl, Ed. Rusen Ke1es, Insan C;e
Kitabevi, 1997, s. 317.
3 ..
Omegin, ozon tabakasinin delinmesi, nilkleer kazalar, zararli ve t
yolmesme, su kaynaklarinin ve deniz1erin kirlenmesi gibi sorunla
durumdadir ve bUtlin insanlarin gelecegini tehdit etrnektedir.
4 ..
Unlil, HaW, Yerel Y6netim ve C;evre, IULA - EMME, Istanbul 199
5
TC;SV, Ortak Gelecegirniz, Dtinya ve (evre Kalkinrna Komisyon
Ankara 19&9, s. 68.
6Bu konferans, aralarinda Ttirkiye'nin de bulundugu 113 iilkenin
Haziran 1972 yilinda baslarnis ve 10 gUn stirmiistiir. Bu koufer
(:evre Giinii" o1arak kabul edilmistir ve her yil (esitli
kutlanmaktadir.

7

1972 Stockholm Konferansi'nin sonunda yayimlanan Birlesm
Kor!feronsi Stockholm Deklarasyorlu 'nun tam metni i~in blcz: Ye
Yil:1, Sayi 5, Tennnuz-Agustos 1995, s. 18&-190.
sBu raporda, "siirduriilebilir kalkirtma" kavrami ile kalkinma v
~ozum getirilmek istenmektedir. KalkJnma ile ~evre koruma kav
degil, tam aksine olarak birbirlerine destek veren kavramlaroldu
hem ~ok ihtiya~ duyduklari kalkiruna yabalarini yiiriitebilmesini
etmeden bu amaci elde edebilmelerinin imkan dahHinde oldugu
kalkinmanirt temel ilkesi ise, tiiketilecek dogal kaynaklarin doga
tarzda tiiketilmelerinin guvence altina alinmasidir. Yasantis, Fir
Temel Araylarl, I. Baski, Imge Kitabevi, Ankara 1995, s. 16.
9 Somnez, Necmi, «Onak Gelecegimiz Slockholm 1972 - Rio 19
<;:evre Ozel Sayisi, Yil: I, Sayi 5, Temmuz-Agustos 1995, s. 196.
IOAtmosfere biraktiklari yesitli atiklar nedeniyle Diinya ikliminin d
U1kelerin gelismekte olan ii1kelere tazminat vennesi sonu
anlasmada Turkiye gelismis iHkeler arasinda yer almaktadir. Tli
arasinda yer aldigi i~in bu anlaSlllayl imzalamamistir. Yasam
Araylari, s. 32.

Ekonomik i~birligi ve Kalkmma Te~kila
ylllardan soma kentle~me ve "evre politikalanna da one
Omegin, te:;;kilatm olu~turdugu komite1erden birisi olan
11

Gere,;ekten, Rio - 92 ile, kalkinmakta olan ulkelere, kendi e,;ab
sorunlarinin maliyetleri ile ugrasmalarinin maliyetlerini sa
stirdiirii!ebiljr kalkinma faaliyetlerini hizlandirmak amaci ile k
kaynaklari 8M "KiJresef Cevre Fomt" (Global Environment F
kuruluslardan saglarnalari imkani getirilmistir. Bu amayla kalkin
kalkinma amayli projelere, katilimlarda bulunmak iizere sanayiles
%O.7'sini ayirmalari kaul edilrnistir. Ancak, bu destekten yaral
projelerin proje giderlerinin iicte ikisini kendi ie,; kaynaklarindan ka
12
BM <';evre ve Kalkinrna Rio-92 Deklarasyonu'nun tam metni ie,;
Ozel Sayisi, Yil:1, Sayi 5, Temmuz-Agustos 1995, s,191-193,
13
Sonmez, N., s. 205,
14
Merkezi Pariste bulunanve 1960 yilinda kurulan teskilata Tiirkiye
asil an1aci, iiye tilkelerin kalkinrnasi ie,;in ekonomik isbirligini sagl
e,;alfsmalarina hem merkez! idare diizeyinde v ehem de yerel yone
teskilatin tavsuyelerini dikkate almaktadir.
15
Bn komite, 12 Mart 1992'de "C;evre Politikasi Kornitesi" oIarak ye

asIl amaCl, 0 yerel toplulugu te~kil eden insanlann, sa
her ttirlti ortak ihtiyaylanru, talepleri dogrultusunda
kar~l1amaya c;ab~maktlT. brnegin, be1ediye yonetimleri
beldede ya~ayanlann ternel ihtiyarylanru kaT§llayan o
sunmak, bu hizmetleri sunarken, gelecegi de dti~i.
kullanmak, eyevreye zarar vennernektir. Daha dog
kaynaklarun iyi yonetmektir.

16A1gan, Nesrin, «Cevre Ge1'geginin Kuresel Diizeyde Ele Alinisi»

Sayisi, Yil:l, Sayi 5, Temmuz-Agustos 1995, s. 210.
AET'nin kurulmasina esas olan 1957 Roma Anlasmasi dogruda
diizen1emeyi iyennemektedir. Ancak, topluluk anlasmasinin 100. m
pazarin islemesini dogrudan elkileyecek ulke yasalari arasinda u
maddede yer a/an "Topluluk hedejlerinin ger~eklestiri/mesini s
duzenleme bultmmayan konularda gerekli diizenlemeleri yapma
koruma <;alismalarinin baslatilabilmesi saglanmisdr. Yasamis,
Ara<;lari, s. 179

17

ba~mda

gelmektedir.

Gecekondula~ma

geryeginin altln
ve altyapl ihtiyacl giderilmi
azhgldrr. Bu nedenle kamuya veya b~kalanna ait ars
izinsiz konutlar yapl1maktadlt. Gecekondula~ma sorunu
altyaplsl tamamlamm~ kentsel yerle~me alanlanrun ha
gory edenlerin kullammma sunulabilmesidir.
planlanml~, parsellenmi~

IV.Cevre Sorunlannm C;oziimiinde Bolgesel ve Yer

<;evre sorunlatlmn yanetimi en yok etkili oldug
en yakm yonetim birimi tarafmdan yerine getirilmel
lB··

DnW, Halil, Yerel Y6netim ve t;;evre, s. 35; Yasamis, Firuz Demi
Araylari, s. 56.
19
..
Yasamis, t;;evre Y6netiminin Temel Ara~lari, s. 56; Dnm, Yerel Yo
20
Yasamis, t;;evre Yonetiminin Temel Ara<;:lari, s. 56
2)
Yasarnis, Firuz Demir, «Ulusal ve Yerel <;evre Yonetimleri Iyi
Tiirklye, c,;evre Ozel Sayisi, Yil:l, Sayi 5, Temmuz-Agustos 1995,

olusturulan farkli ybnetim dilzeyleri arasinda yetki bolusumtin
yetkinin goriilmesi gereken kamusal ihtiyaya en yakin yonetim
dlizeyin, yetkisini list dtizeye ancak mutlaka gerekli oldugunda,
gerektiginde devretmesi anlamina gelmektedir. Toplumsal ihliy
yerel ihtiyac1arin karsilanmasi i«in gereken kararlarin dogrud
gerektigi dununlarda bi! kay veya mahalle yanetimi olabilir.
gereken top1umsal ihtiyary koy veya mahalle yonetiminin boyu
e1verisli olryekte olusturu1acak yonetim, belediye ii, ya da bolg
MiUi glivenligin saglanmasi adalet gibi bo1gesel ve yerel yonetim
ihtiyarylarin ise merkez! idare tarafindan karsiJarunasi gerekir. UskU
ilzerine Diisiince Alistirmasi», Yeni Tiirkiye, Yonetimde Yen
Yi1:l, Sayi 4, Mayis Haziran 1995, s. 23.
23Keles, Rusen, «Hizmette Halka Yakinlik (Subsidiarity) Ilkesi v
Yerel Yonetimler, Cilt:4, Sayi: I, Ocak 1995, s. 4.
24Karaman, Zerrin Toprak, «Globallesmede <;:evre Faktorli ve <;:evr
Bir Yaklasinm, Yeni Tilikiye, <;evre Ozel Sayisi, Yil: I, Sayi 5, Te
2S
Birlesmis Milletler ('evre ve Kalkinma Konferansi (UNCED) Y
~esitli yillar iyill su sekilde prograrnlanmisti: 1994 Sehir Birlikl
otoriteler arasindaki bilgi ve deneyim alisverisini gelistirmek ama
atirilacaktir. 1996. <;evre i1e uyumluve siirdfuiilebilir kalkinma
disi orgiitlerin roliinli tanimak ve giirylendimlt::k tizere u1usaJ dti
disi orgutler arasinda verimli bir diyalog baslatilaeaktir. 1996 y

degistirilmesi - demografik hareketler ve surduriilehilirlik - in
iyilestirilmesi - insan yerlesim/erinin gelistirilmesi - karar perme d
enregrasyonu . Kaynak Boyurunda ise: Atmosferin korzmmasi - a
ve yonelimille bii/unciil yaklasim - ormansizlasma ile miicUde
yonetimi; ~ol/esme ve kl/raeklikJa miicadele - hassas ekosiste
edengeli dag .vane/imi - siirekli 11 edengeli tarim ve kirsa/ kalkinm
~esi/lifjgin korunmasi - biyo/eknolojinin ~evrese/ a(:idan duya
kapali, yari-kapal; denizler de dahil olmak uzere tiim denizlerin v
rrasyonel kul/anilmas; ve gelistirilmesi - ta/lisll kaynaklarinin ka
toksik kimyasallarinin ~evresel a~idan duyarli yane/imi ve t
uluslararasi yasadisi trajiginin onlenmesi - tehlikeli atiklarin ~evr
ve ve uluslararasi yasadisi trafiginin anlenmesi - ka/i atiklarin t;ev
Fe kanalozasyona iliskin konular - radyoaktij atiklarin giivenli v
sekilde yonetimi - siirekli, dengeli ve esit kalkinmada kadinlar i
dengeli ka/kinmada genyler ve ~ocllklar - yer/i halkJarin rollerinin
- hilkUme/ disi argiit/erin rolUniin grit;/endiriTmesi - bilimsel ve /
rolanim gu~Iendirilmesi. 2000 Yi/i Aksiyon/ari: 1993 - 2000
sektOriin de ka/ilimiyla se~ilmis kentlerde, yere/, bolgesel, u/u
yevresel etki degerlendirilmesi analizleri de dahl/ o/mak iizere
analizi l'e dagitimi i<;in pilot bOlgeler geryekJes/irecektir. Kaynak
2'den naklen
26
Yasamis, <;:eYre Yonetiminin Temel Aralflari, s. 44.

mlicavir alanlar dl~mda kalan yerlerde ise, valiliklere
planlar diger planlardan baglmslz olmaylp, lilke, be
haZlrmanacak sosyal, ekonomik, flziksel veya yevre
iyinde olmasl gerekir. Bu ayldan baklldlgmda, bo
kararlanmn bOlge, iilke ve uluslararasl ~evr
entegrasyon i~inde olmaSI gerekir.

il ozel idaresi Kanunu'nun 78. maddesinin 1
idaresi, il'in mahalli hizmetlerini kalkmma plam il
olarak ve il'in imk.an ve ihtiyaylanm da gozonlinde bu
haZlrlamak ve uygulamakla gorevlidir»

Hava Kalitesinin Korunmasl Y6netmeligi de 5
«temiz hava planlam> yapacagml hUkrne baglamakta

lnsan <;:evTSe Konferansi Stockhom Deklarasyonu'nun rnetn
Ozel Sayisi, Yil:1, Sayi 5, Temmuz-Aguslos 1995. s.188-190
28
.•
Yasamis, Etkenlik Olyiitleri, 250.
29.·
Unlfi, Yerel Yonetim ve <;:evre, s. 37.
27 BM.

derlenmesi, slmflandmlmasl ve depolanmaSldrr.
genellikle, veri ve bilgilerin "parsel" bazmda bil
bilgisayarlara aktanlmaktadrr. Ulkemizde de bu sistem
ada/parsel bazmda uygulanabilir. 32

Bilgi ve veri toplanmasl ilk planda
ken
ve sorunlann tesbit edilmesine; ikinci pla
periyodik tekran saglanarak yevresel kalitede meyda
belilenmeye s;ah~llacak ve bOylece yevreseI kalitenin
edilmesi miirnkiin oJacaktu. U~tincti planda ise, kentsel
kaynaklann izlenebilmesi mtimkiin olacaktlr. Bu fayda
kentsel yevre mevzuatmm etkili bir ~ekilde diizenlenme
beJirtmek gerekir. 33
anla~llmasma

30

,-

YaS3mis, Etkenlik OlyUtleri, 250.
3IToplanan bul bilgiler bir envanter seklinde sakanabilecegi gibi, stire
veri bankasi haleine de getirilebilir.
32
Yasamis, <;evre Yonetirninill Temel Ara((lari, s. 63.
31
<;evre Yonetiminin Temel Ara((lari, s. 64.

koyabileeekler; kentsel yevre kalitesi
baglanml~ olacaktlr.

aylklanml~

v

Belediyeler, zablta yonetmelikleriyle, ken
ilgilendiren hava ve su kirliligi, giiriilru, katlatlklar
pankart, ve levhalann rahatslz edici gori.inti~ii) ula
kenterin genel temizligi ve ye~i1alan1ar gibi temel ryev
imkinlarma sahiptirler. J5

Belediyelere verilen ryevre ile ilgili diizenleme
dtizenleme yetkisi, "saghk zablta yonetmelikleri"dir
"Umurni Hlbssthha Kanunu'nun 266 mel maddesine
bakanllklarmm uygun bulmasl ~artlyla, her ~ehir ve k
ve kasabanm ihtiyaylarrna gore, bir saghk zabltasl yon
ve gorevi ile yiiktimlil k111l1rm~t1T. Bu y6netmelikle
Kanunu"nun hilkiimlerini belediye s1l11rlan iyeris
34

Yasamis, <;evre Yonetiminin Temel Araylari, s, 45.
35Yasamis, <;:evre Yonetiminin Temel ArayLari, s. 57.

1. Ruhsat Venne Yetkileri

Bolgesel ve yerel idarelerin yevrenin konm
balommdan en anemli yetkilerinden biri de yah~ma
slIasmda saghk aylSlndan olumsuz sonuylar dogurabile
baglama yetkisi"dir. 36 (,:ah~ma iryin bir iOO belgesi anla
ryah~ma ~artlanm da igerir. Ancak bu ~artlarl ta~Iyan i~y
atyllmasma izin verilir. ~artlar yerine getirilmezse ruhsat

Pek yok geli~mi~ iilkede yevre planlamasIDm
(,:evresel Etki Degerlendirmesi «(,:ED) geli~irilmi~
sisteminin anlami ~udur: herhangi bir faaliyette bulun
tiizelki~ilerin, faaliyet haqeniiz planlama satbasmda
iizerinde yapabilecegi muhtemel etkileri anceden in
bunlmarl bir rapota baglamak ve bu etkilerin za
gidereceklerini ilgili ve yetkili kamu otoritelerine bildir
36

Yasamis, t;:evre Yonetiminin Temel Arac;:lari, s. 59.

Ulkemizde, 3572 say111 Kanuna gore,4J i~yeri ar
belediye hudutlan ile mticavir alan iryinde kalan tiim
be1ediyeler, bliyi.ik~ehir belediyesi olan yerlerde, 2
mtiesseseler iryin btiyiik~ehir belediye ba~kan.hgI bu hu
31

Yasanlis, <;:evre Yonetirninin Temel Ara~lari, s. 24.
Deklarasyonunun tarn metni iryin bkz: <;:evre Bakanlig
Arastirma Plan1ama Koordinasyon Kurulu Baskanligi, Ankara 19
39
Bu deklarasyonnn tam memi iryin bkz: c;evre Bakanligi Mevzua
oi , Ankara 1995. s.
Planlama Koordinasyon Kurulu Baskanli~
~
.
Yasantis, <;:evre Yonetiminin Temel Al"arylari, 66-67.
41
.
RG: 7.2.1993, SaY1: 21489.
42
Belediye Kanununun 15. maddesinin 38. bendine gore, «
efabrikalarin, elektirk. tenvirat ve tesisatinin"makine ve maJO
bacalarinin gerek ilk once ve gerek sonradan muttariden ve mu
lera etmek. etrafindakilerin sjhhatlari huzur. rahat v emal/ar
etmedik/erini tet/dk elmek. zararlarina mani a/mob
4) 14 Haziran 1989 tarih ve 3572 sayili "Isyeri Avma ve <;:ali
Hiikmfutde Kararnamenin Degistirilerek Kabultine Dair Kaoun, R

38 Rio_92

biiytik;;ehir belediye hudutan iyeisinde Biiytik~ehir b
hudutlar dl~mda ise, mahallin en btiytik mtilki idare am
(md.37).

Kat! Atlklann KontrolU Yonetmeligi 46 geregince
kau attk ve antma yamurian depo tesisiin~aat1 (md.
tesisi in~aat ve i~1etme ruhsau alabilmek iyin, be1ediy
alan sml1arl dl~lnda mahalli en btiytik amir1erinden; iyi
diger belediye ba~kanllklanndan ruhsat ahnmasl gerekm
2. Yaptmm Uygu1ama Yetkileri

B61gesel ve yere1 yonetim1erin yevrenin koru
aylsmdan sahip 01dugu onemli rol ve imkan1ardan biri de
44

.

RG: 2.11.l986, Sayl: 19269.
RG: 4.9.1988, Sayi: 19919.
46
RG: 14.3.1991, Sayi 20814 (Degisiklik: 3.4.1991-20834; 22.22.19

45

bebediye tenbihnameleri ile konan yasaklara uymay
vermeye ve TCK 'nun baZl cezalanm vermeye bele
k:.tlmnll~tlr (md. 1). 5442 saylh il idaresi Kanunu'nun
kaymakam..larca kanun..1ann verdigi yetkiye dayamla
gore ilan ve teblig olunan karar ve tedbir1ere aykm da
maddesi uygulamr. 48 <;evre Kanununa gore, idari
mahallin en btiyiik mUlki amirleri yetkilidir. Biiyii
i9inde kalan sahi! ve korfezlerde, gol ve akasular
Ba~kam, buyUk~ehir belediye hudutlan d1~mda kalan d
bot komutanlan, idari para cezasl vermeye yetkil

47«Umuru Belediyeye Miiteallik Ahkam-i Cezaiye Hakkinda Kam
Ramazan 1342, Savi; 1342.
48
Trakya'da bir koyde aniz yakilmasini o111emek ve bu yolla c;
gec;mek amaciyla ilgili kaymakamca anizlarin yakilmasini yasak
Emre uymayarak aniz yakan ve bu nedenle de dogal dengeyi b
vermistir. Yargitay Ceza Darileri Gene] Kurulu, 27.12.1982 ta
sayili karariylakaymakamin verdig ikarari onamis ve bu sek
gostermistir. Yasanlls, <;evre Yonetiminin Temel Araylari, 33.
J

c;evre Kanunu'nun 15. maddesi. mahallin e
kammda yaZlh yasaklara aykln hareket eden v
ytikiimliiliikleri yenine getirmeyen kurum, kurulu~ ve
aykm faaiyeti diizeltmek ve kanunda belirtilen yiikiim
tizere yeteri kadar bir sUre verecegini, bu siireye rag
kunun, kurulu~ veya i~1etmenin faaliyetini klsmen
yetkisine sahip oldugunu hi.ikme baglamaktadu. Aym
top;lum saghgt yonu.nden tehlike yarattlgl hallerde b
biiyiik miilki amirinin verecegi kararla durdurulabilir (

49 ~esitli mevzuatta vaH ve kaymakamlara ve belediye idarelerine

omekJeri ~ogaltilabilir. 6megin, 3194 sayili fmar Kanunu md
ruhsat veya ekJerine imar mevzuatina aykiri olaak yapilan yapio
50 ilgisine gore, dogrudaen dogruya belediye ve en btiytik mtilld am
Bu till yetkiler ~evre ile ilgili yvonetmeliklerde de mahal11 m
bulunmaktadir. 6megin, Hava Kafitesinin Korrmmasi Yonetmel
izne tabi tesisin istecisinin sinirlama ve dii.zenlemelere uyma
kurulmasi hallerinde, mahallln en biiytik millki amirince isletm

F - (:evre Bilincini Geli~tirmek 19in Halkzn Egitimi

<;evre bilinci, insanlann kendileri ve gel
kaynaklan koruyarak cyevrenin korunmasl ve geli~t
toplusmal sorumluluk-Iann farkmda olmalan anlamm
kIsaca, «evrensel d~Un, yerel hareket et» slogam He if
anlaml, tek bir yerkfuede ya~ayan insanlarm kfuesel
yerel mticadeleye kitlesel katlililll gerektiren ortak so

G1Jn.ilfii Konrrol YOlletmeligi 'ne gore, bu yonetmelgi ihlal ede

iyinde de kdiizeltmezlerse, miiesseseler mahallin en btiyilk mUlki
Bu maddelerde, belediye tarafindan, hal kin sagligi ve selameti v
sivi atiklarin, kuyu ve yukurlarin tayin edilen stire i<;inde kapat
ilgilisine teblig olunacagi; bura ragmen sahiplerince mahzu
belediyece kesfe binaen, yaptirildiklan soma masrafi ilgiliden alin
52
_ Yasamis, <;evre Yonetiminin Temel Araylari, s. 68.
,3 ..
Unlii. Yerel Yonelim ve <;evre, s. 43.
~
Hablernitoglu, Sengiil, «SUrdiiriilebilir Kalkinma Iyin <;evre Bilin
. <;evre Bakanligi Yayin Organi, Sayi: 34, Haziran 1997, s. 24.
'S
..
Hablemitoglu, 24; Karaman, 178; Unhi, Yerel Yonetim ve c;evre
5l

geli~tirilmesi konusunda ba~anh yah~malar yapanlar 6
kurs, panel, ayJ.k oturum dtizenleyerek halkm bilgilendir
Daha da onemlisi, Yerel Giindem 21 'let like
yaygmla~tltllarak, ozellikle kentin yevre sorunlarlmn
sahibi ohnalarl sagIarunahchr.

G - Halkm Kattlzmlnl Saglama

Cevreyi koruyucu, geli~tirici ve yevte kirliligini
amaCl, msanlarm ve gelecek nesillerin saghkll bir
teminidir. Bunun saglanmasl ise, biiytik olyiide halkm k
baghdu. Cevre hakkmm tamnmasl, sadece objektif
idaremn elindeki bilgi ve belgelere ula§ma degil,

56

ill. Antalya C;;evre Surasi (4-6 Aralik 1996) C;;evre Egitimi ve Katil

57 Raporu,.

<;evre ve Insan, C;;evre Bakanligi Yayin Organi, Ekim-Kasi
Hablenntoglu, s. 27.

bildinnesi, halkm da haber alma bilgi edinme hakkrnm
kullanmasl giindeme gelmektedir.

Bireylerin ya da gruplann <;evre ybnetiminyle
katJlabileceklerdir. Bu faaliyetlere, yevrenin <;e~itli y6
belirleme gibi somut diizenlemeleri iyerin kural tasa
venne, ceza uygulama gibi i~lemler ve planlama. tesi
otobalar, niiktleer tesiser) gibi diger faaiyetler 6rn
sorunlannm birbirine benzerligi nedeniyle katllIm kan
ayrudlf. Bunlan artan yogunluk slraslyla, tepki gos
yah~maSl, dalll~ma, kararara katI1ma ve yevrenin yone
60
be~ ba~l1k altmda belirtilebilir.

~8Turgut, Niikhet, c;evre ve Yurttas1ar, Savas Yayinlari, Ankara 199
)9Beduk, Aykut, «c;evre Hakki ve c;evresel Yonetim Silrecine Vat
Insan, c;evre Bakanligi Yayin Organi, Sayi: 33, Mayis 1997, s. 57.
60Kaboglu, Ibrahim, c;evre Hakki, Cep Dniversitesi, Yeni Yilzyil K
72 vd.

Ulkemizde cyevre ile ilgili kurumlar, merkezd
yevre Koruma Kurumu i1e merkezl idare te~kilatmln
belediyelerdir. Aynca, illerde, yevre Bakan11gm
mUdiir1iikleri olu~turulruu~tur. Bunlann yarunda bir
kuru1mu~tur. Goriildiigu gibi, iilkemizde heniiz il diiz
bir cyevre te~kilatrnm kurulamaffil~t1r.

il ozel idarelerinde cyevre yonetimi kavraml
degildir. Belediyelerde ise, 3030 saytll BliyUk:~ehir
uygulanmakta oldugu be1ediye1erin baZllarrnda cyevre b

61 Gevre

hakkina yer veren Anayasalardan bazilari sunlardir Ispany
gore, "Berkes. Idsiligin gelismesine elverisli bir (:evreden yarar
koruma Ylikiimliiliigundedir·'.Porte"kiz Anayasasinin 66; Peru An
benzer hiilciimleri ihtiva etmektedirler. Anayasalarda c;evre hakki
bilgi ic;in bkz: Kaboglu, s. 27 yd.
62 ..
Unlu, Yerel Yonetim ve Gevre. s. 78.
63
•.
Etkenlik Olcriilleri, s. 250.
64Yasamis,
..
Omegin, Istanbul ve Izmir Biiyiiksehir Belediyelerinde crevre i1e

. Bunlara ilave olarak ve de hepsinden onem
hizrnetlerinin, ozellikle hava ve su kirliliginin onlen
arzeden baztlanmn, gerek mall ve gerekse yetki, sO
personel ayI1anndan, tek bir mahalli birimin gUciinu
mahalli idare birimi tarafmdan ortakla~a yerine

rapoirda, kurumsal yapinin iyileslirimesi i<;in u<; se<;enek ileri
merkezde mevcut kllrurnsal yapinin korunmasini ve ilgili bir
tasrada ise, bolge ve <revre mtidfulilklerinin kurulmasina
konusunda danisman saglanmasi ve belediyelerin islevlerin
hizmetleri, atik yonetimi ve gilriiltii kontrolti ile sinirlandirilma
olarak, merkezde (evre Bakanliginin tek yetkili odak k
yonetirninin kurmay nitelikH hilJ1letlere yonelik kurulmasi, ve y
bolge mildurluklerine birakilmasi ongortilmektedir. Entegre
olarak isimlcndirilen ii<;lincti seyenekte ise, diizenleme yetkisin
l.-urullarina birakilmasini, b51ge yevre rntidfuHiklerinin yanis
kurulmasini, bOlge miidiirliikJerinin koordinas)'on hizmekJeri i
yaparken yevre yonetim islevleri Bolge (evre Idaresine aktari
Cevre Yoneliminin Temel Araylari, s. 28.

65 Bu

Geryekten, yerel yonetim birimleri arasmdaki
diizenlemelerin, bunlarm fizild anlarnda birle§meler
olacagl acrlktlr 70 . Zira, yerel yonetim giiysuzliikleri
amaclyla i~birligi yapmak iyin birbirlerine yarchm etm
egilim gostermektedirler71 •

66 •.

Unhi, Halil, Yerel Yonetimler Arasi Isbirligi, lkinci Baski, T.C
Idaresi Baskanligi - IULA • EMME, Istanbul, s. 6.
67
Yerel yonetirnlcr ya birlesme (amalgamation) veya isbirligi y
biraraya gelebilirler. Oman, Hasan - Yeter, Enis. Mahalli Idare
Demegi-Konrad Adenauer Vakfi, Ankara 1995, s. 8.
68 ..
Ozhan- Yeter, s. 8.
69
Howen, W.-Elshout van den, Mahalli Idareler Iyin Merkezde
Selyuk Yalyindag) TODAIE, ANKARA 1972, 65; Kaya, Ejder - D
70Birlikleri», Yeni Ttirkiye, Yill, Sayi 4, Mayis lliiziran 1995, s. 36
Leemans, A. F,Changing Patterns Of Local Government, In
Authorities (lUI,A) The Hague 1987, 87.
71
Leemans, s.123.

arzulamaktadlrlar. iki 6nemli 6n~artm varh~ hali
birle:;;me kabul g6rmektedir. Bu iki ~arttan ilke, mahal
slkIya yapl~llmamasl, ikincisi ise, mahalli biriml
edeceginin ~uuruna vanlmasldu. Kimi iilkelerin mev
birimleri arasmda zonmlu birle~me ve i~bir1igi i~bi
rastlanmaktadrr74 .

72

Kaya-Dogan, s. 362.
Leemans, s. 126.
74 ""-.
vrnegin, Italya'da yalnizca komiinlerin kimi ZOfWliu fonksiyon
zorunlu "oonsortia" kurulabilir. Avusturya'da Qzerk fonksiyon
fonksiyonlar i~in komiinlerin isbirligine zodanmasi mlimkiind
ama~li birJiklere kalilmaya veya, zoronlu veya merkezi idare ta
daha etkili yerine getirihnesi amaciyla zorlanabilirler. Danimar
toplu tasima ve aUk aritma gibi hizmet1crde zorunlu1uk arzedebi
Sel9uk, Federal Almanya'da ve Tlirkiye'de Yerel Yonetimler,T
Fransa'da, iki veya daha fazla belediye yeni bir fonn j~in b
Harloff, Eilen Martin, «DIe StI1leture of Local Government i

73

ya da llizmetleri bir mahalli birime bag11 olarak de
ol~turan tilm maham idarelere gbtiiriir ve b6ylece, m

Netherlands, 1987, s. 56-57; Tortop, Nuri, MahaIli Idareler, G
Ankara 1994, s. 158; GonUl, Mustafa, Yerel Yonetim Birlikleri. TO
75 ..
Omegin, Italya'da yalnizca komlinlerin kimi zorunlu fonksiyonlar
zorunlu "consortia" kurulabilir. Avusturya'da ozerk fonksiyonla
fonksiyonlar iyin komtinlerin isbirligine zorlanmasi miimkilndur.
arnayli birliklere katilmaya veya, zorunlu veya merkezi idare tara
daha etkili yerine getirilmesi amaciyla zorlanabilirler. Danimarka'
toplu tasima ve atil< aritma gibi hizmet1erde zorunluluk arzedebilir
Federal Almayna Cumhuriyeti Idan sistemi, TUrk Idare Dergisi, Y
193; Yalyindag, 47. Fransa'da, iki veya daha fazla belediye yeni
(merge/la fusion). Harloff, 56-57; rotop, 158; GOnUl, s. 29.
76
KeIes, Rusen, Tiirkiye'de Kent Yonetimi, Tiirk Sosyal Bilimler De
77
20 Kasim 1981 tarih ve 2560 sayili KanlU'lla kurulmustur. RG. 23 K

idare birimleri yeryevesinde hizmetler arasmda koordin
yerel ozerklik ve kahlma gibi demokratik ilkelerden
sapmamak gibi amaylar arasmda denge sag1amak ama
kurulmu~tur. Ust diizeydeki
idarl basamak ile, al
gorevleri, teknik geli~me diizeyine uygun olarak arala
gelirleri de bu birimler arasmda adaletli bir ~ekilde

78Keles, Rusen, Yerinden Y6netim ve Siyaset, Genisletilmis 2. B
1994. s. 238; Unlii, Halil, Yonetirnlerarasi Iliskiler , T.C. Ba
Baskanligi, Kent Basirnevi, Istanbul 1993, s. 8. Eke'nin nakle
ozel amayli teskilatlarin yaygin kullanirninin nedenleri arasinda
rnahalli idarelerin yapilari, aktra1 ve teknik imkanlari yetersizligi
kirni hizmeller itrin elverissizdir, Karnuda gene! ama"li ida
engellerden uzak, verimli ve hizli isleyen teskilatlar kurma iste
teskilatlarin yerlestirdigi yaygin "etkin" leskilat inanci, ozel
hizmetlerin kimilerinin alisilagelmis, gelenekse1 gorevlerden o
olan karnuoyunda siyasal etkilerden uzak, uzrnanlarca yonetil
isregi. Eke, Ali Ihsan, «Anakent Yonetimi ve Yonetimleraras
Turkiye» Amme Idaresi Dergisi, Cilt 18, Sayi:4, Aralik 1985, s.
79
Keles, Yerinden Yonetim, s. 241.

kaldlrma gibi yararlan yarunda, mahalll birimlerin varh
olumlu sonuylan da vardlr. Ancak, mahalli biriml
ptI~malan, btitiin bi.iyiik~ebir iyin baglaylcl antla~ma
anla~malann stireli olmaSl ve halkm denetim gorevi
bulumnamasl gibi sakmcalarl da btinyesinde ta~lmaktadu

vii. Kentler arasznda karde:; kent ili:;kisi kuru
gelenekler sonucunda, baZl mahalll idareler arasmda
kurulabilir. Kentler kendi aralarmda, daha yok ekonom
geli~tinnek amaclyla, karde~ kent ili~kisi kunn.u~ olabilir

Belediye1erarasl i~birligi, halka hizmet goti
ekonomisi meydana getirmek iyin, kimi durom
80

Keles, Yerinden Yonetim, 242; Eke, 48.
George S., Government at the Grass-Roots, 'Third Ed
California, 1981, s. 34-35.
~
"
Keles, Yerinden Yonetim, 235-236; Unlii, Yonetimlerarasi Isbidigi
83 ..
UnlU, Yonetimlerarasi Isbirligi, s. 8; Pazarci, Sevki, Belediye
Yetkileri. Ankara 1990, s. 179-180.

81 B1aif,

i. Her biri belirli ve smrrh amayh ve mu
belediyelerle ilgili pek yok sayldaki i;;birligi dlizenlem
daglOllcllgma ve kan;;IkllgIna yol as;abilir.

n. i~birligi diizenlemelerine bagh olarak,
faaliyetIeri i.izerindeki denetiminde 87 bir zaylflama v
34

Belediyelerin Bliyiiklilgli, Erkinligi ve Halkin Katilimi, Avrup
Yonetimler Yonlendirme Komitesi (CDRL) Raporu, Mahall
Ankara 1995, s. 50-51.
85
Keles, Kent Y6netimi, 5.16.
36
Leemans,5.127-129.
37 GeneIlikle, idart faaliyetler iizerinde halkin denetimi, isbirJ
zayiflatilaeagi kabul edilmektedir. Elestiriler, bu dlizenlemeleri
halinde, 6zellikle kuvvet kazanmaktadir. Karou yararinin, kam
duyurulmasi, halkin sorumlulugu ve denetimi ile temmat altin
Kamu hukulcuna gore, isbirligi kurumlari ilzerindeki halkin denet
deger g6riis farkliliklarinin ortaya yikmasina yol aymaktadir.
y6neltilen elestirilerden biri de, btl kurumlarin kendileri ile ve
temasin olmadigi noktasindadir. Diger bir elestiriye gore, isb

Mahalli idarelerin birbirleriyle kaqlhkh iIi
maddesirrin son flkrasmda hUkme baglarull1~tu: Maha
hizmetlerinin gori.ilmesi amaCl iIe, kendi aralarmda Bak
birlik kurabilirler. Bu birIiklerin gorevleri, yetkileri, m
merkezi idare iIe kar~lhkh bag ve ilgileri karmnla
gorevleri ile orantIh gelir kaynaklan saglamr.

Avrupa Mahalli idareler Ozerklik ~art1mn
idarelerin Birlik Kurma ve Birlik1ere Kattlma Hakk

arkasinda toplanrooktactirlar ve kararlarinda ayiklik ve seffaflik
isbirligi kunmllari iyin gecyerli degiJdir. Qmegin federal meclis
giindemle ilgili bilgiler basinda yer alabilmektedir. Leernans, s. 15
g8
Mahalli idare birimleri He ve ozellikle belectiyeler He isbirligi kum
daha detayli bilgi iyin bakiniz: Leemans, s. 138 yd.
89
Leemans, s. 129.
90
Ttirkiye tarafindan 21.11.1988 tarihinde imzalanan ve 08.05.1991
onaylanarak, RG'nin 3.10.1992 tarih ve 12364 sayili ntishasinda

Anayasa (md. 127/son) ve Belediye Kanunu'nun (md. 1
denir. Ancak, Belediyeler Kanunu'nda kullarulan "bir
te~kilat1arm bir tek ttirtinii ifade eder. il ozel idaresi K
146) ongarulen karma enciimen ve Kay Kanunu'nda
benzeri te~kilatlar da mahalli idareler araSI i~birl
etmektedir. 92

Mahalli idareler birlikleri veya diger mti~te
sadece mahalli idarelerin, mi.i~tereken yapllmasmda y

Idareler Ozerklik Sarti'nin sadece 10/1 inci maddesi kabul ed
Ybnetirnler, Cilt: 1, Sayi: 6, Kasim 1992, s. 95-102.
9lUlusiararasi Mahalli Idareler Birligin.in (IULA) 23-26 Eyliil 19
sehrinde diienlenen 27. Diinya Mahall1 Idareler Kongresi'nde k
rnaddesi "Mahalll ldare Birlikleri" basligini tasimakla ve birlik k
ihtiva etmektedir. Mahalli ldareler Ozerklik Beyannamesinin 9. r
Necdet, «Yerel Ybnetimler Evrensel Bildirgesi ve Biv), Yerel
Basim, Sosyal Dernokrasi Yayinfari, Ankara 1994.
92
Duran, Llitfi, Idare Hukuku Ders Notlari, Fakiilteler Matbaasi, Ista

kanunlarla verilen mecburi ve ihtiyari vazifelerin bir
tesisat ve idare ile ifa iyin birlik tesis edebilirlen)

Maham idare birlikleri, il belediye ya da kay
kendilerine verilmi:;; ZOnullU ya da istege bagh gorevier
iyin bir ya da birden fazla konuda, imkiiruanm yeni
iyinde ve bir zarlama olmadan, siireli ya da stires
dogar. 94 Mahalli idare birlikIerinin ill onemli ozelli
ki:;;iligine sahip olmalarl ve kuruImalarmm Bakanlar
Ay md. 127/ son) bagh olmasldrr. 9S Birlik, kendisini k
93

Kazanci, Metiu, «1973 Sonrasi Belediyeler ve Belediyelere llis
(Ed..) Yeni Bir Belediyecilige Dogru, Belediyecilik Arastim18 Pr
Bilirnsel Arastilinna Dizisi 2, Ankara 1982, s. 261.
94
Gontil, s. 15.
9S
GonUl, s. IS; Keles, Yerinden Yonetim, s. 352; Onar, S.S., ldare
eiIt II, uyUncu Basi Istanbul 1966, s. 862; Uulu, Yonetim
Anayasasinin kabuliine kadar istege bagli alarak kurulmasi mOm
sonra Bakanlar Kurulunun imi ile kurulabilmesi, 1980 oncesi, b

sayesinde, k6y yonetimleri ile koylerde ya~ayan
sorunlanmn y6ztimu, kaynak ve hizmet yetersiz!ikl
mtimktin oldugu kadar kendi imkanlanna ba~vurmala
anIaYl~illl getirmelerinin somut bir ifadesi olan kay
Koy birlikleri, kaynak yaratmak, klrsal kalkmmada y
pkannak ve halkrn yonetime katllma kanallanndan
balamlanndan bir ara~ haline gelmektedir. 99 Ger~ekte
demokratik katlltmm saglanmasrnda onemli fonksiyo
gene! kurullllllUl kay temsilci!erinden o!u~masl, ka

birliklerin bazi siyasi ama ylar dogrultusunda hareket ede
endisesinden kaynaklanmistir. Aytac, Fethi, «Anayasanin Maha
96DegistirilmeJidim, Iller ve Belediye!er Dergisi, Sayi 543-554, 19
Ka:z.anci, s. 260.
97
Duran, s.186.
98Hanson, A. H, Tfukiye'de Bagimsi:z. MahaIU Idare Hakkinda,
Idare1er Hakkinda Etudler, TODIE, Ankara 1955, s. 155.
99
Kaya-Dogan, s. 363.

birbirine kom:;:u iI ttize1 kii?ilikleri arasmda ortak
meclisine ait i~ler hakkmda goriii? birligi saglanma
almroasma gerek goriildtigti takdirde, iyi~leri Bakanl
soma, 0 il ttize1 ki~i1ikIerinin il genel meclisi tiye
ki~ilerden olu~an bir karma encfunen kurulur. Karma
valiler arasmdaki haberle~meye gore tesbit edilir. Ka
ir;inde kurulursa, 0 ilin valisi veya gorevlendireceg
Karma enctimenin kurulmasl gibi, kararlannm yiiriirl
meclislerirrin takdirine baghdlI. karma encfunemn
tarafmdan il valilerine teblig edilir. il valileri bu karar
i1 genel roeclislerinin ilk toplanusmda gor~meye 3ya
encfunen ba~kamna bi1dirirler. n genel meclis1eri, k
lizerinde anla~maya varamadJ..klan takdirde, mese1e,
tarafmdan ir;i~leri Bakanhgma gonderilir. Bakanhgm
100

Kaya-Dogan, s. 363.
Ozhan-Yeter, s, 120 vd.

101 ..

biraraya gelme ya da siireli bit i~birligindenba~ka bir
b. Mahalli idarelerin yabancl illke mahalli idareleri ve
ili~kileri
Ula~lm

ve ileti~im ara~larmm geli~mesi, iilk
ve kaqlhkh bag.mhhgm artmasl, kentin
tol oynamaya ba~lamasl, <re~it1i alanlarda oidugu gib
yanetimler arasmda, 6zellikle, blittin yerel yonetim
karde~lik, demokrasi gibi ama~Iarm ger~ekle~tirilmesi
i~birliginin

102

Onar, II, s. 862; Duran, s. 1850; Gontil, s. 16.
Onar, II. s. 862; Goniil, s. 16.
!(}4
Duran, s. 185.
105
Gontil, s. 16. Hanson, koy ihtiyar meclislerinin birlesik
muhakkak bir1ik sayilmasalar da nezaketen boyle tarif edilebil

10J

154.

05.15.1969 tarih ve 1173 saylh Milletler
Yiiriitillmesi ve Koordinasyonu Hakkmda Kanun, 1. m
«...mahalli idarelerin, ... yabancl Devlet biiyi.ike1~ilik, e
konsolosluk, fahri ba~konsolosluk ve fahri konsoloslukla
milletlerarasl kurul1ar temsilci1eri ve rnisyonlan ile ve bu
ata~elik, bfuo ve sair mereilerle temaslarl, milletleraras
usullerine uygun olarak» yaptlacagl, «bu temaslardan
bilgi» verilecegi belirtilmektedir.

Mahalli idarelerin yurtdl~l ili~ki1eri kendisini
kunna ve u1us1araraSl toplantl1ara kattlma faaliyetlerinde

Ulkemizde be1ediye1er arasmda karde§lik i
konusunda kanuni bir hiikiim bulunmamasma ragm
1M

YereJ yonetim1erin uluslararasi isbirligi teskiJatlari hakkinda ay
Yonetim1erarasi I1iskiIer, s. 72 yd.
107Avrupa Mahalll Idareler Ozerklik Sarti'nin tilkerniz tarafindan on
<;agdas Yerel Yonetimler, Cilt: 1, Sayi: 6, Kasim 1992, s. 95-102.

<;evre sorunlan, hem ulusal ve hemde ul
sorunlardu. Bu nedenle, yevre sorunlanmn illkeler a
ve yok yenlU bir i~birligi mekanizmalannm geli~tiril
i~te, yevre bilincine sahip insanlar bu sorunlan yozi
bolgelerarasl veya bOlgesel dtizeyde i~birligi yollanm
uluslararas! iki veya yok tarafll andla~ma, sozle~me, k

C;evre sorunlan, global dUzeyde dii~Unlilme
yO ztilm esi gereken yerel sorunlardandu. Bu ned
yozlimlenmesinde en b~iik gorev yerel yonetimlere
hem etkinlik ve verimlilik ilkesinin bir geregi o
(hizmette halka yaklnllk) ilkesinin bir gereidir
yonetimler saghkll bir yevrenin saglanmasmdan as
C;evre sorunlanmn yerel oImas! ve yoziimtine b
gerektirmesi, yerel yonetimlere pek yok yevresel go
gerektirmi.~tir .

baglama ve yaptmm uygulama yetkileri ile donatl1m
takdirde de buniarl tam anlaIDlyla uygulaylp uygulama
vesayet makamlan tarafmdan Slkt bir ~ekilde denetlerune

Yerel ve bOlgesel yonetimlerin crevre bilincini
egitimini gercrekle~tirici eitim ve ogretim programlarlill y
sorunlanmn c;oziilllfule aktif katlhmimn saglaytc
gerekmektedir.

Bolgesel ve yerel yonetimler yerel 'revre i~levle
getirebilmeleri icrin gerekli te~kilatl kumalan, bu i~l
getinnek i~in gU'rleri yetrniyorsa diger bOlgesel v
kurulu~larla i~biligi yapmalan gerekir. tbirligi amaclyla
mahalli idare birirni meydana getirecek ~ekilde birle~ebi
kurabilirler, hatta, bOlge veya beldeleindeki ortak baZ
iizere tiizel ki~ilige ve ozerklige sahip ayn bir hizmet b
Yerel veya bolgesel nitelikli ~evre hizmetlerinin halli
kurulu~lann birbirleriyle hizmet ahm-saktlm anla~
miimkiindfir.

governments. In this article, our aim is to review these roles an
local goverments.
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