


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çağdaş  
YEREL YÖNETİMLER 

 

 

 

 

 

 

Cilt 32 - Sayı 1 - Ocak 2023 



Çağdaş YEREL YÖNETİMLER Dergisi 
ISSN 1300 – 1825 

Sahibi  

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğü 
adına Prof. Dr. Yusuf TEKİN 

Yazı İşleri Müdürü ve Editör 

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ 

Editör Yardımcısı  

Dr. Öğr. Üyesi Banu AKTÜRK ÇETİN 

Editör Yardımcısı  

Arş. Gör. Zarif SONGÜL GÖKSEL 

Yayın İdare Adresi 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü         
85. Cad. No: 8 Yücetepe / ANKARA 

Yayının Türü 

Yaygın Süreli Yayın 

Yayın Şekli  

 3 Aylık – Türkçe 

Basımcı   
Genç Ofset Matbaa Kağıtçılık                                 
San. Ve Tic. Ltd. Şti.  

Basımcı Adresi  

Zübeyde Hanım Süzgün Sok. No: 18              
Altındağ / ANKARA 

Basım Tarihi 

20.01.2023 

Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ 

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN 

Prof. Dr. Hasan YAYLI 

Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU  

Doç. Dr. Ayşe Çolpan KAVUNCU 

“ Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), 
yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları 
konusunda gerek yurt içindeki gerek başka 
ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uy-
gulama ve çözüm yollarını araştıran ve incele-
yen özgün makaleleri kabul etmektedir.  

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi iki hakemli, 
ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, 
Temmuz, Ekim) yayımlanmaktadır. Yayın Dili 
Türkçedir. TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilim-
ler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de 
taranmaktadır. Çağdaş Yerel Yönetimler Der-
gisi 1992 yılından beri düzenli olarak yayım-
lanmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yaza-
rın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan 
yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. ” 

Danışma Kurulu / Advisory Board 

Prof. Dr. Urkhan ALAKBAROV, Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi 

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN, Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Tahire ERMAN, Bilkent Üniversitesi 

Prof. Dr. Mahmut GÜLER, Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Can HAMAMCI 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Kapadokya Üniversitesi 

Prof. Dr. Ayşegül MENGİ, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Tarkan OKTAY, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. İlhan TEKELLİ,  

Prof. Dr. Abdulmenaf TURAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Prof. Dr. Erbay ARIKBOĞA, Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖKTEM, Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet MUTLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Prof. Dr. Hacer Tuğba EROĞLU, Selçuk Üniversitesi 

Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi 

Prof. Dr.  Mithat Arman KARASU, Harran Üniversitesi 

Prof. Dr. Yakup BULUT, Gaziantep Üniversitesi 

Prof. Dr. Yusuf ERBAY, İstinye Üniversitesi 

Prof. Dr. Musa EKEN, Sakarya Üniversitesi 

Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Prof. Dr. Can Umut ÇİNER, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Tuncay ÖNDER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Doç. Dr. Asım BALCI 

Doç. Dr. Sevim BUDAK, İstanbul Üniversitesi 

Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Refik YASLIKAYA, Kırıkkale Üniversitesi 

Bu Sayının Hakemleri / Reviewers For This Issue 

Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hüseyin GÜL (Süleyman Demirel Üniversitesi) 

Prof. Dr. Kemal ÖKTEM (Hacettepe Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mahmut GÜLER (Trakya Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mithat Arman KARASU (Harran Üniversitesi)  

Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Doç. Dr. Burak Hamza ERYİĞİT (Marmara Üniversitesi) 

Doç. Dr. Hayriye SAĞIR (Selçuk Üniversitesi) 

Doç. Dr. Hilmi ÇOBAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Doç. Dr. İbrahim SARITAŞ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Doç. Dr. Levent MEMİŞ (Giresun Üniversitesi) 

Doç. Dr. Nazlı YÜCEL BATMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) 

Doç. Dr. Refik YASLIKAYA (Kırıkkale Üniversitesi) 

Doç. Dr. Ülkü ARIKBOĞA (Marmara Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Seda Batman EFE (Süleyman Demirel Üniversitesi)   

 
 
 



içindekiler 
Çağdaş YEREL YÖNETİMLER Cilt 32, Sayı 1,  Ocak 2023 

Türk Sinemasında Kentsel Sorun Olarak                                                     
Gecekondu Kültürü ve Konut 

Mahmut GÜLER - Can ÇETİN 

Uluslararası Adalet Divanı’nında Çevre Uyuşmazlıkları  

Utku ÜTÜK 

Türkiye’de İklim Değişikliğiyle Mücadele Araçları:                                                               
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 

Asime Dilara ERDEM - Alper BİLGİLİ 

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Durumlarının                          
Belirlenmesi: Oran Analizi Sektör Ortalamaları 

Mehmet KOÇDEMİR 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sürdürülebilir  Korunmasında Alan 
Yönetiminin Değişen Mevzuat Bağlamındaki Durumunun                    
Bir Değerlendirilmesi 

Hasan ÜNVER 

Makale Yazım Kuralları 

1 

21 
 

51 

79 
 
 

115 

143 

 



içindekiler 
Çağdaş YEREL YÖNETİMLER Cilt 32, Sayı 1,  Ocak 2023 

Slum Culture and Housing as an Urban                                                     
Problem in Turkish Cinema 

Mahmut GÜLER - Can ÇETİN 

Environmental Disputes at the International Court of Justice  

Utku ÜTÜK 

Tools to Combat Climate Change in Turkey:                                             
National Smart Cities Strategy and Action Plan 

Asime Dilara ERDEM - Alper BİLGİLİ 

Determining the Financial Status of Metropolitan Municipalities in 
Turkey: Ratio Analysis Sector Averages 

Mehmet KOÇDEMİR 

An Evaluation of the Situation of Site Management in the Context of 
Changing Legislation in the Sustainable Protection of Immovable 
Cultural Heritage 

Hasan ÜNVER 

Makale Yazım Kuralları 

1 

21 
 

51 

79 
 
 

115 

143 

 



Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yayımlanır. 
Published quarterly in January, April, July and October. 

 
Tel/Phone : +90 312 231 7360 

URL: www.yayin.hacibayram.edu.tr 



Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Ocak 2023, s. 1-20                             1 

Türk Sinemasında Kentsel Sorun Olarak 

Gecekondu Kültürü ve Konut 
 

Mahmut GÜLER*    

Can ÇETİN** 

 

Öz:   Çalışma kapsamında kentsel sorunların ve bu sorunların gözle görülür imgelerinden 

olan gecekondu kültürü ile konut sorununu incelerken kentsel sorunların Türk 

Sinemasındaki canlandırmalı örnekleriyle açıklanması amaçlanmaktadır. Böylelikle 

gecekondulaşma ve bu kültürün farklı dönemler içerisinde sinemada ele alınışı izlenerek 

teori ile pratiğin uyumu gözlemlenebilir hale gelmektedir. Çalışmada kentsel sorunlar 

kapsamında gecekondu kültürü ve konut sorununa dair teorik yapıya yer verildikten sonra 

ele alınan sorunlar bağlamında filmlerin incelenmesi ve analizi yöntemi; sorunun 

dönemler içerisindeki gelişimini, birden fazla kaynak ile inceleme, izleme ve farklı bakış 

açılarından konuyu değerlendirme imkânı sunmuştur. Kentsel alanları 

gözlemleyebilmenin verimli yollarından biri olarak sinema, destekleyici unsur olarak 

kentsel sorunlar çerçevesinde gecekondu kültürü ve arabesk kültürü içerisinde uzun yıllar 

boyunca kalıcı yapıtlara yer vermiştir. Bu sebeple çalışmada, sorununun temel dokusunu 

oluşturan kent kavramı ve sinema ilişkisinin açıklanmasına bağlı olarak Türkiye’de 

gecekondulaşma süreci, gecekondulaşma kültürü ve kentsel sorunların açıklanması 

amaçlanmaktadır. Türkiye’de kentsel rantların ve siyasi yapının oluşturduğu kente yoğun 

göç süreci ile başlayan gecekondu kültürü, beraberinde başka kentsel sorunlara da kucak 

açmaktadır. Birbirini tetikleyerek bir çığ gibi katlanarak büyüyen kentsel sorunlar 

günümüze kadar süregelmektedir. İşsizlik, barınma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kentli-

köylü ayrımı gibi pek çok konunun başlangıcı olarak ele alınabilecek olan 1950’li yıllar 

itibariyle kentsel alanların çekici hale gelmesi, göç almaya başlaması ve bu sürece 

hazırlıksız yakalanan kentlerde kentsel sorunlar yaşanmaya başlanmasıyla paralel zaman 

diliminde gelişen Türk sineması, objektiflerini gecekondu alanlarına çevirmiştir. 1960 ve 

1980 darbeleri gibi toplumsal olgulardan Türk sineması da kentler gibi etkilenmiştir. Bu 

sebeple kentsel doku, kültürel sorunlar ve siyasi yapı ile etkileşim içerisinde gelişim 

gösteren sinema ve kent birbirini etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: kentsel sorunlar, gecekondulaşma, konut sorunu, kent ve 

sinema 
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Slum Culture and Housing as an Urban Problem in Turkish Cinema 

Abstract: This paper aims to investigate the gecekondu kültürü (the squatter 

housing culture) and the housing problem in Turkey, which are the visible images 

of urban problems, by drawing on examples of their presentation within Turkish 

cinema. Following up the ways in which squattering and the handling of this 

culture is presented in the cinema in different periods allows the observation of 

the congruence between theory and practice. Following the theoretical structure 

of the slum culture and housing problem, the method of examining and analyzing 

the films in the context of the problems is addressed. The development of the 

problem in periods, provided the opportunity to examine, monitor and evaluate 

the subject from different perspectives. Cinema, as one of the productive ways of 

observing urban areas, has included permanent works for many years in the 

shantytown culture and arabesque culture within the framework of urban 

problems as a supporting element. For this reason, in this study, it is aimed to 

explain the shantytown process, culture and urban problems in Turkey, depending 

on the explanation of the relationship between the concept of city and cinema, 

which constitutes the basic texture of the problem. These subjects, which are 

discussed in Turkish cinema, should be evaluated as supporting the theoretical 

information conveyed. The shantytown culture, which started with the intense 

migration process to the city formed by urban rents and political structure in 

Turkey, also embraces other urban problems. Urban problems that have grown 

exponentially like an avalanche, triggering each other, continue until today. In 

the 1950s, which can be considered as the beginning of many issues such as 

unemployment, housing, gender inequality, urban-peasant discrimination, the 

immigration started, and caused urban problems in the cities that caught 

unprepared for this process. Therefore, the Turkish cinema has turned its focus to 

shantytowns. The Turkish cinema, similar to the cities, was also affected by the 

social phenomena such as the 1960 and 1980 coups. For this reason, cinema, and 

the city, which develop in interaction with the urban texture, cultural problems, 

and political structure, appear as factors that affect each other. 

Keywords: urban problems, slums, shanty towns, urban housing problem, city and 

cinema 

Giriş 

Kentin sinema ile kurduğu ilişki kolektif kültürün oluşmasında ve 

yaygınlaşmasında çok önemlidir. Modern yaşam biçiminin mekânı olan kentler, 

yaşayanlar için kolektif duygusal yaşam alanı demektir. Bu bakımdan kentler 

ancak toplu tüketilen alanların varlığı ile toplumsal bütünleşme ve kentlileşme 

sürecini hızlı gerçekleştirebilecektir. Toplu tüketim alanlarını kent bilimci Manuel 
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Castells1 kentteki emekçi kitlelerin toplu olarak tükettikleri emeğin yeniden 

üretimi olarak adlandırdığı formülasyona göre kolektif tüketilen mekânlar olarak 

tanımlamıştır. Tıpkı kentsel meydanlar, alışveriş merkezleri, ibadethaneler gibi 

sinema da toplu tüketilen bir alandır. Sinema kentlerde toplumsal mekânın 

kolektif anlamıyla öznellik içeren düşsellik, özdeşleşme ve bağ kurma yeridir. 

Dolayısıyla sinema düş kurma yoluyla kolektif kimlik kazanılmasını sağlarken, 

kimlikler arası geçişleri de sağlayan bir araç olmuştur (İnan, 2021: 635).  

Çalışmanın konusunu kentleşmeye ait sorunların sinemadaki yansımaları 

oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında paralel süreçte gelişmeye başlayan sinema 

ve kentsel sorunları da aktarabilmenin yollarından biri olan Türk sinemasında 

kentsel gelişmenin nasıl konu alındığını, yaşanan sorunların nasıl işlendiğini 

görmek ve bu doğrultuda dönemin kentsel sorunlarını gözlemlemek 

amaçlanmaktadır. Çalışmada kentleşme sürecinin kente, kentliye, kentlileşmeye 

çalışanlara ve hatta yine kentleşmenin kendisine yarattığı sorunlar araştırmanın 

temel problemini oluşturmaktadır. Temel problemin yanında dönemler içerisinde 

yaşanan kentsel sorunların sinemada ele alış biçimi ve sinemanın kent yapısı 

içerisindeki etkileşimi ile dönemin kent yapısının halka ekranlardan servis 

edilirken halk algısının yönetimi süreci çalışmanın alt problemleridir.  

Özetle çalışma kentlerin, kentleşmenin ve kentsel hayatın önemine vurgu 

yaparak kentsel sorunların değerlendirilmesini, günümüz sorunlarının ve 

kentleşme algısının dönem koşullarına göre Türk sineması üzerinden 

incelenmesini amaçlamaktadır. Bunun dışında çalışma kapsamında elde edilen 

bulgularla kentsel sorunların çözümüne ilişkin teorik çözümler üretilmesine 

katkıda bulunulması da amaçlanmaktadır. 

Sinema ve Kent İlişkisi 

Toplumla sinema arasındaki ilişki, toplumsal dinamiklerin belirleyici etkilerini 

taşımaktadır. Bu dinamikler, kültürel formu etkilediği gibi kendisi de söz konusu 

formdan etkilenmektedir (Yıldız, 2008: 117). Sinema, içerik olarak dönemin tavır 

ve değerlerini, insanlar arasındaki görüş ayrılıkları veya benzerlikleri filmler 

yoluyla sunarak bir anlamda toplumsal ideolojinin gelişmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda filmlerin içeriklerinin belirlenmesi ve değişmesi 

toplumun geniş bir kesimine bağlı olarak oluşmaktadır (Güçhan, 1993: 66). 

Türkiye’de de sinema, kentsel alanlarda gelişen siyasi, ekonomik ve toplumsal 

olaylarla birlikte değişimlere ayak uydurmuş ve kentsel hayatı yansıtan bir araç 

olmuştur. 1970’lerden sonra daha çok görülen ve kırsal alanlardan gelen yeni 

kentlilerin kentsel yapıya ayak uydurma, kente adapte olma süreci, Türk 

sinemasına geniş bir konu olanağı sunmuştur.  

                                                             

1         Castells, Manuel (1978). Towards a Political Urban Sociology. (Ed.) Michael Harloe. Captive 

Cities, John Wiley&Sons, New York, 63-64. 
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Kentler, sinema adına gözlem için en uygun alanlardır. Çünkü kentin 

sokaklarında her gün binlerce kişinin adımlarının izi kalmaktadır. Kentin ortasına 

yerleştirilen kameralar hem kentin hem de insanların hayatına doğrudan, çıplak 

gözle bir bakış açısı sunmaktadır (Barış, 2017: 169-170). 20. yüzyıl başlarından 

itibaren sinema, kentleşmenin hızına tanıklık ederken aynı zamanda kendi içinde 

barındırdığı ve dolaşıma soktuğu imgeler sayesinde bu hıza katkıda bulunmuştur 

(Şimşek, 2013: 44). Bu bağlamda sinema her zaman kent ile ilişkisini sürdürmüş, 

kentten beslenmiş ve kenti de beslemiştir. Başka bir deyişle, kent sinema üzerinde 

kalıcı semboller, izler bırakmaktadır. Aynı zamanda sinema da kente dair verileri 

muhafaza etmekte ve gelecek nesillere aktarmaktadır.  

Nasıl ki çağlar öncesi dönemler incelenirken mağara duvarlarındaki resimler, 

yazılar, eski kalıntılar ve buluntular birer kanıt olarak kullanılmışsa yaşadığımız 

çağda da sinema bir belge niteliğinde ele alınmalıdır (Demir ve Çençen, 2015: 

17). Bu belgeler kentin daha iyi anlaşılmasını, geçmiş dönem kentlerinin bir tanık 

vasıtasıyla izlenip yorumlanmasını sağlamaktadır. Sinema, içinde bulunulan 

döneme aktardığı veriler ve belgeler sayesinde kentlerin geçmişini anlamak ve 

geleceğini yorumlamak için bir fırsat olarak görülüp değerlendirilmelidir. Aynı 

zamanda sinema, kentlileri ve kentsel hayatın kentliler üzerindeki etkileriyle 

birlikte kentte yaşanan sorunları da sosyolojik ve aynı zamanda bireysel bakış 

açısıyla ele alıp değerlendirmek açısından nitelikli veriler sunan belgeler olarak 

görülmeli ve bu belgelerden faydalanılmalıdır. 

Türkiye’nin Gecekondulaşma Serüveni ve Sinema 

Göç kavramı, insanlık tarihiyle birlikte doğmuş bir olgudur. Nüfusun bulunduğu 

yerden başka bir bölgeye ya da yere hareket etmesi anlamına gelen göç olgusu, 

bununla sınırlı bir kavram değildir. J.J. Mangalam’a göre göç;  

Göçmen olarak adlandırılan bir topluluğun, daha önceden hiyerarşik 

olarak düzenlenmiş bir değerler seti ya da değerlendirilmiş amaçlar temelinde 

verdikleri kararla, etkileşim sistemlerinde değişiklikle sonuçlanacak şekilde 

bir coğrafi konumdan diğerine doğru görece sürekli olarak uzaklaşmasıdır 

(Mangalam, 1968: 8’den akt. Özcan, 2016: 186).  

Göç, genel olarak toplum ya da bireylerin ihtiyaçlarının, bulundukları bölge 

tarafından karşılanmaması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu karakteristik yapısı 

gereği göç; göç edilen yerden, göçülen yere farklı nitel ve nicel özelliklerin ve 

nüfusun taşınmasına sebep olmaktadır (Çelebi, 2016: 3). Türkiye’de göç temelli 

kentleşme aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 

250): 

‣ Toplam nüfus içerisinde genç nüfusun kalabalık olması. 

‣ Hatalı tarım politikaları sonucu kırsal kesimde ortaya çıkan işsizlik. 

‣ Eğitim seviyesi ve hayat biçimindeki ilerlemeler. 
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‣ Mesleklerin eğitim yoluyla elde edilmesi ve daha iyi bir eğitim arzusu. 

‣ Artan refah düzeyi. 

‣ Tarımda ortaya çıkan ekilecek arazilerin miras yoluyla parçalanması 

sorunu. 

‣ Tarımda yaygınlaşan makine kullanımı. 

‣ Mezhepsel baskılar, kan davaları ve terör sebebiyle can ve mal 

güvenliğinin tehlikeye düşmesi. 

‣ Bireyci yaşam biçiminin artmasıyla birlikte büyük ailelerin baskısından 

çıkma isteği. 

‣ Teknolojik gelişmelerle ulaşım ve haberleşme koşullarının iyileşmesi ve 

kullanımının artması sayesinde şehirle etkileşimin artması. 

‣ Kırsal kesimde meydana gelen değer yargılarının değişmesi. 

‣ Mevsimlik yapılan göçler. 

‣ Deprem, sel gibi yaşanan doğal afetler sebebiyle yapılan mecburi göçler. 

Göçle ortaya çıkan sonuçlar kentlere, toplumsal yapıya ve insan hayatına 

kültürel, sosyal, ekonomik vb. alanlarda etki etmektedir. Bu bağlamda göç, 

mekândan çok bir sosyo-kültürel meseledir. Genellikle göçülen yerden farklı bir 

sosyal statü ve fırsatlar yaratmak amacıyla yapılmaktadır. Fakat temelinde mekân 

değişikliği ile alakalıdır ve semt, mahalle gibi yakın mesafelerdeki yer 

değişiklikleri göç olarak kabul edilmemektedir. Mekân kadar önemli olan bir 

diğer unsur da süre olarak kabul edilmektedir. Bir hareketin göç kabul 

edilebilmesi için herkes tarafından kabul görmüş bir süre olmasa da amacı 

yerleşmek olmayan seyahatler göç olarak kabul edilmemektedir (Sağlam, 2006: 

34; Es ve Ateş, 2004: 211). Göç etmenin fayda-maliyet yaklaşımına göre, bireyler 

göç sürecinden önce göçün parasal ve parasal olmayan (fırsat maliyeti, fiziki 

maliyetler) maliyetleri planlayıp elde edecekleri maddi ve maddi olmayan (sosyo-

kültürel) kazançları hesaplamaktadırlar. Her halükârda göçün sağlayacağı 

imkânlar mevcut koşullarının üzerinde olduğu takdirde göç etme kararı 

verilmektedir (Çelik, 2000: 232-236).  

Özellikle az gelişmiş ülkelerin gündemine göçle birlikte gelen gecekondu 

olgusu, Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra kentsel sorun olmaya başlamıştır. 

Türkiye daha başlangıçta, yani 1923 yılında itibaren -inşaat sanayi, mimar ve 

teknik eleman açısından elde harap bir ülke bulunmasına karşın- kentlerin imar ve 

iskân problemlerine yönelik politikalar geliştirmiştir. Fakat savaşta tahrip olan 

kentleri düzenlemek ve yeni yerleşim yerleri inşa etmek için yapılan politikalar 

kaynak yetersizliği nedeniyle yavaş ilerlemiştir. 1929 dünya bunalımı bu alanda 

yapılacak çalışmalar için engelleyici bir faktör olmuştur (Sey, 1998: 26-27). Tüm 

olumsuz faktörlere karşın; 1924-1928 yılları arasında başkent ilan edilen Ankara 
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için kamulaştırmaya ilişkin yasa çıkartılmış (Erkan, 2002: 169) ve bu bağlamda 

Ankara’nın planlanmasıyla ilgili büyük adımlar atılmıştır (Tekeli, 2010: 54). 1928 

yılında İmar Müdürlüğü kurulmuştur. Aynı yıl Jansen Ankara İmar Planı için 

uluslararası bir yarışmayla seçilmiş ve 1932 yılında planı tamamlamıştır (Sey, 

1998: 30). 1930’lu yıllarda yapılan yasalar ve düzenlemelerle kent planlaması 

zorunlu kılınmıştır (Tekeli, 2010: 54). 1933 yılında devletçilik politikalarının 

uygulandığı dönemde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde konuta yer 

verilmemesine rağmen inşaat sektöründe artış görülmüştür (Erkan, 2002: 169). 

Buna karşın büyük kente göç olayları da bu yıllarda cılızda olsa mevcuttur. 1948 

yılında Türkiye’de gecekondu sayısı 25.000-30.000’e ulaşmış (Keleş, 2006: 568), 

aynı yıl gecekonduyu önlemek için 5218 sayılı Ankara'da Belediye ve Devlete Ait 

Arsaların Mesken Yapacaklara Tahsisi Hakkında Yasa ile uzun vadeli arsa satışı 

ve 5228 sayılı Bina Yapımı Teşvik Yasası ile de Emlak Kredi Bankası vasıtasıyla 

konut yapacaklara uzun vadeli düşük faizli kredi imkânı sağlanmıştır (Keleş, 

2006: 581). Diğer yandan memurların konut sahibi olmalarına yönelik bir 

düzenleme, 1950 yılında Ankara’da başlatılmış, ancak bu da inşa edilen bir blok 

konuttan öteye geçmemiştir. Geliri düşük olan memurların konut ihtiyacını 

çözmek için Emlak ve Eytam Bankası ile İmar Bankası kurulmuş, buradan da 

sonuç elde edilemeyince kira yardımı sağlayan bir yasa yürürlüğe sokulmuştur 

(Sey, 1998: 27). 1953 yılında 6188 sayılı gecekonduları ilgilendiren yasa ile 1953 

yılına kadar yapılan gecekondular yasallaştırılmış ve bundan sonra gecekondu 

yapılması yasaklanmıştır (Keleş, 2006: 582). Bu yasağa rağmen kentleşmenin 

hızlanmasıyla birlikte 1950’li yıllardan sonra gecekondulaşma ve kentsel konut 

sorunu, sorunun sadece barınak sorunu olmadığını göstermeye başlamıştır 

(Kartal, 1983: 101). Netice olarak Türkiye’de göçten kaynaklanan kentleşme ve 

kentlileşme sorunu 1950’li yıllardan sonra yani Türkiye’nin dışa bağımlı 

sanayileşme sürecini ile başlamış olmasına karşın Cumhuriyetin Erken Dönemi 

olarak adlandırılan 1930’lu yıllarda, kentsel alanların fiziki ve sosyal gelişimine 

ayrı bir önem verilmiştir. Çünkü Cumhuriyetin temel hedefi olan modern bir 

devlet olma isteği; toplumun ve ülkenin tüm unsurları ile birlikte ‘çağdaş 

medeniyet seviyesine ulaşmak’ olarak belirlenince, kentlerin de modern insanların 

yaşayacağı mekânlar haline dönüştürülmesi zorunluluk olmuştur. Cumhuriyetin 

ideolojisinin modernleşme üzerine kurulması ve başkent ilan edilen Ankara’nın 

modern Türkiye’yi temsil etmesi sebebiyle sinemaya aktarılır. Bu doğrultuda 

hazırlanan 1934 yapımı Türkiye’nin Kalbi Ankara filmi, belgesel nitelikli bir film 

niteliğindedir. Cumhuriyet ideolojisinin yaygınlaşması için kurulan halk evlerinde 

bu amaçla çekilen filmler gösterilir. 1933 yılında Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları 

için Sovyetler tarafından çekilen belgeselde Ankara ve İstanbul sokakları önemli 

görsel malzeme olarak kullanılır. 1030 yılında Ernst Egli tarafından Alman 

modernizmi’nin izlerini taşıyan İsmet Paşa Kız Enstitüsünde spor yapan 

öğrencilerin gösterildiği belgeselde, Cumhuriyetin ideolojisinin gösterisi vardır 

(Atacan, 2019: 129). 
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Erken Cumhuriyet Döneminde iyi niyetli çabalara karşın 1950’li yıllar 

sonrası değişen politik ve ekonomik koşullar kırsal alanlarda göçü tetiklemiş ve 

kentlerde kültürel ve politik sorunları da ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple kentsel 

gelişmemiz daima sorunları ile birlikte gelişim göstermiştir (Özdemir, 2018: 85). 

1960-1970’li yıllarda Türkiye’nin kentlileşme serüveninde sosyolojik açıdan 

önemli değişimler yaşanmıştır. Büyük şehirlere göç ve oluşan işçi sınıfı, kötü 

hayat şartları, kırsal kültürün kentlere taşınması veya kentlileşemeyen toplumun 

önemli bir kesimi arabesk kültürünü yaratmıştır (Kırık, 2014: 105). Bu durum 

köyden büyük kentlere göçüp istediği hayat standardına ulaşamayan bireylerin 

oluşturduğu yeni bir kültürel olgudur.  

Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak gerçek ya da tüzel, kamusal ve 

özel kişilerin toprakları üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi dışında yapılan, 

barınma gereksinmeleri devletçe ve kent yönetimlerince karşılanmayan yoksul ya 

da dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü (Keleş, 2006: 568) olarak tanımlanan 

gecekondu, göçmenlerin kendilerine ait olmayan arazilerde yasal olmayan 

yollarla barınaklar yapmalarıyla başlayan ve zaman içinde belli bir yaşam biçimi 

sergilenen ‘kendi başına bir kültür’ olan konut çevreleri olarak görülmeye 

başlanmıştır. İlk ortaya çıktığında kentin modern yapısını bozan, kentli tipine 

uymayan insanların barınağı olarak tepki görmüştür. Artık 1960-1970’li yıllarda 

‘kentlerin köyleşmesi’ gecekondular için ana söylem haline gelmiş ve böylece 

‘kentteki köylüler’ olarak tanımlanan bu topluluklar ‘ötekileştirilen’, ‘dışlanan’ 

bir tarz olarak adlandırılan arabesk kültürünün kaynağı olarak gösterilmiştir 

(Erman, 1998: 317). Gecekondu insanının kentine yabancılaşması, kentle 

bütünleşememesi, köyüne duyulan özlem, hasret çekme, dışlanma gibi unsurlar 

gecekonducuların yaşam biçimi kültürünün belirleyici unsuru olmuştur 

(Kaygalak, 2009: 91). Bu kültürün müzik ve sinema gibi sanat alanına yansıması 

ise, ‘arabesk’ olarak adlandırılmış ve gecekondu bölgelerinde sürekli kendisini 

yeniden üreten bir kültür yaratmıştır. Arabesk kavram, öncelikle müzik terimi 

olarak ortaya çıkmış olsa da gecekondulardaki geçiş dönemini simgelemek için 

kullanılmıştır. Bu kültürün en belirgin özelliği bireyin çıkarlarının tüm ilişkilerin 

ve değerlerin merkezinde yer almasıdır (Kongar, 2006: 590-592).  

Gecekondu Kültürünün Türk Sinemasına Yansıması 

Göç etme nedeni ne olursa olsun, kentsel değerlere özenen ve kentin dinamikleri 

içinde yer almaya çalışan kentin yeni sakinleri, kentlerde kendilerine özgü bir 

değerler sistemi ve kültürü yaratmışlardır. Oysa literatürde kent kültürü, kentte 

yaşayanların ortak bir paydada ürettikleri maddi veya manevi değerlerin toplamı 

ve oluşum sürecidir. Bir başka deyişle, farklı kültürlerden gelen kişilerin bireysel 

hak ve sorumluluklarının bilincine vararak yaşadıkları kente özgü görgü ve 

nezaket kuralları çerçevesinde birlikte yaşama kültürüdür. Kent kültürü, her 

kentin kendine has kültürel, sosyal, tarihsel vb. unsurlarla şekillenen, kentte 

yaşayanların yaşam biçimlerinden oluşan sürekli gelişen bir bütünlüktür (Hayta, 

2016: 165).  Buna karşın Türkiye’de kırdan kente göç sonucu kentle bütünleşmesi 
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beklenen göçmenlerin toprakla bağlarını koparıp kentin özgürleştirici 

atmosferinde yeni hayatlarını kentin getirmiş olduğu atmosfere göre 

kurgulamaları beklenmemiştir. Çünkü devletin kapsamlı bir göç politikası 

olmamış, üstelik kente göçenlere yönelik kentin yöneticileri gerekli önlemleri 

almamış ve bu alan tamamıyla kaderine terkedilmiştir, denilebilir. Kentle 

bütünleşme, göçmenlerin ‘köylülükten kentliliğe geçişi’, kent yaşamının getirmiş 

olduğu düzensizlik ve örgütsüzlükle birlikte göçmenlerin beklenilen kentsel 

değerleri benimseme ve kentlileşme olgusunu gerçekleştirmemiştir (Demirkan, 

1996: 21). 

Göçün yarattığı sonuçlar, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık 

göstermektedir. Örneğin, az gelişmiş ülkelerde bu durum piyasa koşulları 

çerçevesinde belirlenmektedir. Bu ülkelerde kalkınma süreci tamamıyla emek 

arzına sağlanan iş olanaklarına bağlı olarak sürmektedir. Emek arzına iş 

sağlayamamış olan ülkeler ekonomik ve toplumsal marjinalleşmeyle karşı karşıya 

kalmakta ve bu durum gecekondulaşmayla sonuçlanmaktadır. Marjinalleşme 

sadece konutla sınırlı kalmamakta; ulaşım, alt yapı gibi kentle ilgili tüm alanlarda 

yaşanmaktadır. Örneğin, kent içi ulaşımda marjinalleşme, esasında devletin bu 

alana yeterince yatırım yapmamasından kaynaklanmaktadır. Devlet vatandaşın 

ihtiyaç duyduğu kamusal mal ve hizmetin üreticisidir. Buna karşın Türkiye’de 

gecekondu bölgelerine yönelik gerekli toplu ulaşımı sağlayamayan devlet, bu 

alanı tamamıyla gecekonducuların kendi kendilerine bulduğu çözüm olan 

‘dolmuş’ taşımacılığına bırakmıştır. Dolayısıyla yeni yerleşim alanları olan 

gecekondularda yaşayanlar, kentlerde olması gereken ve devletin sağlaması 

beklenilen pek çok kamusal hizmet karşılanmayınca sorunu kendi yöntemleri ile 

çözmüştür. Toplu ulaşım aracı olarak kullanılan ‘dolmuş’ taşımacılığı, 

gecekonducuların devletten beklediği kentsel sorunu çözmek için kendi 

kendilerine geliştirdikleri bir araç olarak doğmuştur. Üstelik dolmuş ‘arabesk’ 

denilen kültürün topluma taşınmasında da önemli bir araç olmuştur (Tekeli ve 

Okyay, 1981;26). 

Sinema, kent evreni ve kültürü bakımından önemli bir görme, işitme ve 

ilişkilendirme yöntemidir (Barış, 2017: 170). Görsel ve işitsel açıdan filmler, 

kendini tamamlamak için bir veya birden çok mekâna ihtiyaç duymaktadır. 

Filmlerde dekoratif amaçlı iç mekânların yanı sıra hikâyeyi aktarabilmek adına 

dış mekânlardan da faydalanılmaktadır. Bu sebeple köy, kasaba, şehir gibi kentsel 

mekânlar hikâyeyi tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Bu da filme senaryonun 

geçtiği döneme ait kültürel, sosyolojik ve teknolojik açıdan bir alt bilgi 

sunmaktadır. Sinemada kentsel mekânı sadece filmin öyküsünün geçtiği alan 

olarak görmek eksik bir bakış açısı oluşturmaktadır. Akışın içinde bulunduğu 

mekân, dönemin psikolojik, ekonomik, teknolojik vb. durumuyla ilgili göstergeler 

aktaran bir veri deposu olarak değerlendirilmelidir (Torun, 2017: 149). Literatürde 

kent ve sinema arasındaki ilişki ya yapısal çevre ya da hayal edilen kent imgelemi 

üzerinden kurulmaktadır. Bu durum, kurgu ile gerçekleşme arasında karşılaştırma 

yapma imkânı sağlamaktadır. Bu açıdan sinema kentle ilgili rüyalar, düşler, 
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fanteziler geliştirebilmeye ve yaşamın heyecan verici yönlerini tasvir ederek 

sunabilmeye olanak sağlayan bir sanattır (Duarte, Firmino and Crestani, 2014: 3-

4). Sinema sadece olduğu gibi yansıtan değil, aynı zamanda sorgulayan ve yorum 

katan bir sanattır. Bu sebeple toplumun değer yargılarından ve ideolojilerden de 

beslenmektedir. Toplumun döneme bakış açısı, inanç ve değerleri de filmlere 

yansımaktadır (Şimşek, 2013: 46). Filmler, kentlerin yapısal özelliklerinin, sivil 

kimliğinin ve kent kimliğinin tanınmasında önemli rol oynarken, kentin kültürel 

coğrafyasını ve tanınırlığını arttıran bir unsur olmuştur (Shiel, 2001: 10).  

Sinemanın gelişimi ile kentlerde demografik değişim, yapılı çevre ve bu konuda 

yapılan yatırım kararları, arsa spekülasyonu, sermaye hareketliliği gibi pek çok 

imaj kentin inşasında önemlidir (Fitzmaurice, 2001: 20). Özellikle sinemanın bir 

endüstri haline gelmesi, bilgi teknolojilerinin kullanımı, internet gibi araçlar 

küresel düzeyde iletişim ve eğlence kültürünü geliştirmiş, yeni kültürel formların 

oluşmasında önemli bir yere sahip olmuştur (Shiel, 2001: 10). 

Diğer yandan sinema, toplumsal hafıza kadar kentin hafızasının da 

depolandığı bir araçtır. Geçmiş dönem filmlerinde kent, nostaljinin de pazarladığı 

bir tür nesneleşmeye maruz kalmaktadır. Filmlerin yapıldığı sokaklar, meydanlar, 

mahalleler Yeşilçam sayesinde gerek izleyicisi gerekse üreteni için mitsel bir 

temsiliyet kazanmaktadır. Bugün Yeşilçam filmlerinin geçtiği yerleri izlerken, 

kentin kültürel değişimi ve kentte kimliksizleşen ve köklerinden koparılan bireyin 

mekânına tanıklık edilmektedir (İnan, 2021: 637). 1950 ve 1960’lı yılları 

Altınsay; 

1960’lara kadar sinema Türk Sineması falan değil, basbayağı İstanbul 

sineması. İstanbul’un da Batı’ya eksenli kozmopolit kültürünün içinde bir 

sinema… Köy filmleri de baştan aşağı İstanbul filmi. Sarıyer’in ötesinde 

Bilezikçi Çiftliği’nde çekilmiş, köylü aksanının şehir tiyatrosu ağzıyla 

taklit edildiği, klasik Türk müziği makam ve sazlarıyla türkü söylendiği 

İstanbul filmleri bunlar. Bir tür köylü kostüme operet. Konu Fransız 

kasabasında değil de Trakya köyünde geçiyor. Tek fark bu” (Altınsay, 

1996: 72). 

şeklinde tespiti Türk sineması için kent olmadan sinemanın gelişmesini 

düşünmenin neredeyse olanaksız olduğu sonucunu ortaya koymaktaydı (Torun, 

2017: 147). Yine Altınsay’a göre bu dönemde filmlerin hiçbiri kente geliş süreci 

ile başlamamıştır. Filmler İstanbul’da başlamış, hikâyelerin çözümü yine 

İstanbul’da gerçekleşmiştir. Çünkü hikâyeler de kahramanlar da İstanbulludur. 

Filmler, kente Haydarpaşa Garı’ndan, Anadolu Garajı’ndan ve Boğaz 

Köprüsü’nden giriş yapılarak başlamaktadır. Bu tıpkı bir yolcunun yabancı bir 

kente gelişi gibidir. İstanbul’un Beyoğlu’ndaki bekâr odaları, barları, pavyonları 

ve gecekonduları filmlerin çekim alanlarıdır. İstanbul artık yaşanılan bir yer değil, 

tutunulmaya çalışılan bir yer olarak aktarılmaktadır. İster villa ister eski ahşap bir 

ev olsun iç mekânlar iki katlı evlerdir. Bu dönemde burjuva sınıfı yükseldikçe iç 

mekân ve merdiven önem kazanmaktadır (Altınsay, 1996: 73-75). Bu bakımdan 
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Türk sinemasında İstanbul yakın zamana kadar tarih, kültür, coğrafya ve 

oryantalist imgeler çerçevesinde konumlandırılmıştır. Bir nevi doğu ile batı 

arasında kültürel köprü görevi veya Asya ile Avrupa’yı birleştiren liman gibi tarihi 

ve coğrafi özelliklerine bağlı ifadelerle tanımlanmıştır (Torun, 2017: 147). 

1960’lı yıllardan sonra ülkede gelişen siyasal atmosferin de etkisiyle 

sinemada bir değişim yaşanır ve bu değişim sonucu filmlerde toplumsal 

gerçekçiliğin izleri görülür: Gecelerin Ötesi, Dolandırıcılar Şahı, Şafak Bekçileri, 

Bitmeyen Yol, Acı Hayat, Yılanların Öcü, Şehirdeki Yabancı, Otobüs Yolcuları 

gibi filmler bu anlamda toplumsal sorunları konu alan filmler olurlar.  Fakat yine 

de bu toplumsallık içinde filmler kadın-erkek arasındaki ulaşılmaz aşkı konu 

almıştır (Öztürk, 2017: 463). Bu dönem filmlerinde eski İstanbul mahalleleri, 

gecekondular ve yeni inşa edilen lüks semtler olarak üç farklı yaşam tarzı ve 

sosyal-sınıfsal ayrım gözlemlenmektedir. Yaşanan iç göçlerle gecekondu 

yerleşimleri İstanbul’un çevresini sarmaya başlamış, göçle oluşan bu alanların 

etrafında Levent gibi yeni semtler oluşmaya başlamıştır. Demografik hareketlilik, 

sınıfsal farklılıkların yarattığı derin çelişkiler dolayısıyla toplumsal dönüşüm 

sinemaya yansımıştır. Filmlerde ‘para ile saadet olmaz’ vurgusu üzerinden 

yoksulluğu kadercilikle bağlamak ve asıl mutluluğun yoksul mahallelerinde 

olduğu söylemi sık sık vurgulanmıştır. Bu dönemde İstanbul filmlere fon olmaya 

devam etmekle birlikte, artık ‘kişi-kent’ karakteriyle olay örgüsünün içinde yer 

almaktadır (Torun, 2017: 154). Bu dönemde belirtilen çelişkiler mekânsal ölçekte 

de farklılıklar göstermektedir.  Bu dönem filmlerinde iyi karakterlerin alt-orta 

sınıftan, yozlaşmış ilişkiler ile kötü alışkanlıklara sahip insanlar ise üst gelir 

grubundan olduğu vurgusunu yapmaktadır. İzole yalılar, soğuk ve mesafeli 

ilişkileri ve güvensizliği sembolize ederken, küçük ve birbirine bitişik konutlardan 

oluşan mahalleler, sıcak ilişkileri temsil etmektedir (Çelik ve Tezcan, 2017: 622). 

1970’li yıllarda çekilen pek çok filmde arabesk kültür içinde İstanbul’daki 

gecekondular konu edinilmiştir. Beyaz perde, İstanbul’daki varoşlara ayna 

olmuştur. İşsizlik, barınma, göç gibi problemlerin topluma yansımaları, kentsel 

hayata uyum sürecindeki olumsuzluklar, kültürel uyumsuzluklar gibi pek çok 

konu Türk sinemasında kendine yer bulmuştur (Yıldız, 2008: 95). Filmler için 

gecekondulardaki hayat şartları, kırsal alandaki yaşam şartlarından daha ilgi 

çekici olmuştur. Aslında burada çekici olan içinde yaşanılan gecekondular değil, 

İstanbul’dur (Yıldız, 2008: 71). 

Türkiye’de gecekondulaşmayla birlikte kendine yer edinen arabesk, zamanla 

Türk sinemasındaki hakimiyetini arttırmıştır. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinde 

getirilen yasaklardan sonra televizyonda kendine tekrar yer bulan arabesk müzikle 

birlikte ‘minibüsçülük’ ve ‘gecekondulaşma’ temaları, filmlerde kendini 

göstermeye başlamıştır. Filmlerde başrol çoğunlukla gecekonduda yaşamaktadır. 

Bununla beraber zengin kız-fakir erkek teması bu filmlerin geneline hakimdir.  

Filmlerde belirgin olarak hissedilen tema ‘acıdır’. Ancak Yeşilçam 
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Melodramlarından farklı olarak acının var oluşu dışlanma, hor görülme, çile, 

yoksulluk, kadercilik, kan davası gibi konulardan oluşmaktadır (Kırık, 2014: 108).   

1980’li yıllarla birlikte nüfusu iyice artan İstanbul, gecekondu ve apartman 

ikiliğinden gittikçe uzaklaşmıştır; güvenlikli siteleri, oteller, alışveriş ve iş 

merkezleri, kentsel dönüşümle yoksulluk mekânlarından ayrışan parçalar 

olmuştur. İstanbul ve sinema ilişkisi ise yavaş yavaş değişime uğramıştır. Kentin 

ayrışmasıyla İstanbul, 2000’ler Türk sinemasında, yaşamanın mümkün olmadığı, 

yaşamak için mücadele etmeyenin ayakta kalamadığı yer olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Balcı, 2019: 717). Bu sebeple Türk sineması kameralarını 1980’li 

yıllarda kent hayatında etkisini gösteren bireysel bakış açısıyla beraber kentsel 

mekânda yalnızlaşan ve ötekileştiren kent kimliklerine de çevirmiştir (Elmacı, 

2010: 76). Türk sineması, kenti beyaz perdeye yansıtırken içinde burjuva ile işçiyi, 

kentli ve köylüyü, batılı ile doğuluyu, kültürlü ile cahili, zengin ve fakiri birçok 

filmde iç içe harmanlamıştır (Yıldız, 2008: 61). 

Kentsel Konut Sorunu Bağlamında Türk Filmlerinde 

Gecekondular 

Türkiye’de sinema üretimi konusunda bir merkez konumunda olan İstanbul’un 

tarihsel kimliği ve sunduğu doğal güzellikleri ile sosyolojik temsil yapısı 

sinemada yansıtılmıştır. Kentin mekânsal kullanımında kırsal temalı filmler 

haricinde çekilen filmlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul’da geçmektedir. Bu 

bağlamda Türk sineması, başlangıcından itibaren merkezine İstanbul’u almıştır ve 

İstanbul Türk sinemasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 1923 yılında Muhsin 

Ertuğrul tarafından çekilen Bir Aşk Trajedisi ve 1931’de İstanbul Sokakları 

filmleri ilk kez İstanbul temalarını yansıtan filmler olmuştur. Bu filmlerde 

İstanbul’da farklı yaşam formları ve farklı mekanlar izleyici ile buluşmuştur 

(Toprak, 2016: 22). Ülkedeki ve kentteki değişimlerin gözlenmesi, geçmiş 

dönemlerin tarihsel dokusunun değerlendirilmesi açısından İstanbul, Türk 

sinemasının başkenti olmuştur (Torun, 2017: 151-152).  1950’li yıllardan sonra 

başlayan gecekondu olgusunun da merkezinde İstanbul yer almıştır. Türkiye’nin 

dolayısıyla İstanbul’un sanayileşme süreci ile yeni bir yaşam biçimi 

şekillenmiştir. Bu süreçte göç, konut, gecekondu, merkez-banliyö çelişkileri, 

kültürel şoklar, toplumsal/sınıfsal çatışmalar, kadınların hem gündelik yaşamda 

hem de çalışma hayatında giderek daha aktif hale gelmesi, aile duygusu, yeni 

kültürel eğilimler, değişen farkındalık ve duygular, sosyal/bireysel yabancılaşma 

ve ‘kaderlerine’ ve ‘yalnızlıklarına’ terkedilmiş insanlar anlatılmaktadır (Toprak, 

2016: 23). Özellikle 1970-1980’li yıllarda gecekondulaşmadan kaynaklanan 

sorunlarla ilgili Türk sinemasının da sıkça konu aldığı filmler çekilmeye 

başlanmıştır. Örneğin, Bitmeyen Yol filmi gecekondu mahallesi görüntüleriyle 

birlikte açılmaktadır. Devamında bu mahallede bir gecekondunun içindeki 

görüntüleri de yansıtmaktadır. Film derme çatma gecekondu da kalabalık bir 

ailenin, yer yataklarında yatarak bir göz odada yaşam mücadelesini 
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resmetmektedir. Filmdeki bu sahne, köyden kente göçüp tutunmaya çalışan 

ortalama bir gecekondu sakininin yaşantısından görüntüler sergilemektedir. 

1960 ve 1980 yılları arası gecekonduya yönelik talep özellikle büyük 

kentlerde artış göstermiş ve bu talep sonucu kentsel toprakların rant uğruna talan 

edilmesine yol açmıştır. 1970’li yıllarda gecekondu yapımı için kapı, pencere ve 

çimento satan küçük esnaf gruplarını yap-satçı diye adlandırılan müttehittiler 

takip ederek ranttan paylarını almıştır. 1985 yılında çekilen ve Türk sinemasının 

başyapıtlarından birisi olarak görülen Züğürt Ağa filminde, bu esnaf grupları 

filmde iki kez konu edilir. Birincisinde kırsalda ağanın yanında ‘maraba’ olarak 

çalışan Kekeç Salman (Erdal Özyağcılar) kente göçtükten sonra müteahhit 

olacaktır. Çünkü Kekeç Salman filmde çıkarcı ve fırsatları kollayan kişidir. 

İkincisi ise, ağanın asker arkadaşı İsmail, filmin kahramanlarından daha önce 

kente (İstanbul) gelmiş ve gecekondu bölgesinde nalburiye (gecekondu 

malzemeleri satılan) dükkânı açmak suretiyle ranttan pay koparan esnaf grubu 

olarak resmedilir. Bu esnaf grubunun bir önemli özelliği 1970’li yıllarda yerel 

siyasette örgütlenerek etkin rol oynamaya başlamaları olmuştur. Özellikle yerel 

meclislerde (belediye meclisi, il genel meclisi) pek çok temsilcilerini 

bulundurarak kendi küçük burjuva çıkarlarını korumaya yönelik reaksiyon 

göstermişlerdir. Yapsatçıların meclis içinde ağırlıklı bir yer teşkil etmiş olması şu 

açıdan önemliydi: Küçük esnaf olarak isimlendirilen grup, aslında bu isim altında 

örgütlenen müteahhit, taşeron veya nakliyatçılık yapan kişilerden oluşmaktaydı. 

Örneğin 1973 yılı yerel seçimler sonrası, Ankara Belediye Meclisi’nin CHP’li 

üyelerinin %36’sı, CHP dışındaki partilerin % 60’ı, İzmit Belediye Meclisi’nde 

CHP’li üyelerin %33’ü, CHP dışındaki partilerin %40’ı, İzmir Gültepe 

Belediye’sinde CHP’li üyelerin %29’u, CHP dışındaki partilerin üyelerinin %60’ı 

esnaf, küçük üretici, komisyoncu gibi meslek grubu olduğu tespit edilmiştir 

(Güler, 2004: 89). 

1960’lı yıllara kadar gecekondular ‘masum’ olarak görülebilecek şekilde 

yoksul ailelerin derme çatma, kendileri oturabilecek kadar yaptıkları konutlardı. 

Türkiye’de gecekondu sayısı 1960 yılında 240.000’dir. Fakat 1960’lardan sonra 

gecekondu sahipleri fazladan gecekondu yapıp kiraya vermeye başlamıştır. Bu 

süreç özellikle 1970-1980 dönemi ve sonrasında tamamen ticarileşmiş ve 

gecekondu firmaları ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 1983 yılına gelindiğinde 

gecekondu sayısı 1.500.000’e ulaşmıştır ve 21. yüzyılın başlarında Türkiye’de 

gecekondu sayısı 2.200.000 civarındadır (Keleş, 2006: 568-569; 579-580).  

Gülen Adam2 filmi de konut problemi ve gecekondu sorununu ele alan önemli 

filmlerdendir.  Bu filmde gecekondu konusunun politik bir konu olduğu vurgusu 

yapılmıştır. Filmin önemli karakterleri arasında geçen bir replikte:  

                                                             

2        Yıl: 1989, Yönetmen: Kartal Tibet, Senaryo: Erdoğan Tünaş, Görüntü Yönetmeni: Abdullah 

Gürek, Müzik: Cahit Berkay, Oyuncular: Kemal Sunal, Aydan Burhan, Ahmet Sezerel, Bilge 

Zobu, Diler Saraç, Renan Fosforoğlu, Kemak İnci, Ekrem Dümer, Levent Dönmez, Erol 
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Naciye: “Seçimlerden önce izin veriyorlar ama her seçimden sonra da 

ortalık karışıyor işte.” 

Yıkım Ekip Şefi: “Bize kimse bir şey yapamaz 20 senedir oturuyoruz.” 

Yukarıdaki diyalogdan anlaşıldığı üzere, gecekondu yıkım ekip şefinin bile 

yirmi senedir gecekonduda oturması ve seçimlerden önce gecekondulara izin 

verildiğinin vurgulanması ile özellikle İstanbul için ciddi bir kentsel problem olan 

gecekondu sorununun farklı boyutları ele alınmıştır.  Benzer bir diyalog Banker 

Bilo filminde de yer almaktadır. Gecekondunun tapusunu soran Bilo karakteri 

“Yoktur ama seçimleri beklirem. Hükümet her seçimde gecekondu tapusu 

dağıtırmış, adet böyle.” cevabını almıştır. İbo ile karşılaşmadan önce Bilo 

karakterinin seyyar tezgahının üzerinde yatması, köyden kente göçte konut 

problemini gösteren önemli bir örnektir. Köyden kente göç edenlerin 

gecekondudan başka alternatifi bulunmamaktadır. Fakat yukarıdaki diyalogda 

geçen ‘her seçimde belediyenin gecekondu tapusu dağıtması ise, İstanbul’daki 

gecekondu düzeninin boyutlarını çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermektedir.  

Ayrıca Gülen Adam filminde gecekondu mafyası ile anlaşıp bir gecekonduya 

bütün paralarını veren karakterlerin gecekonduları yıkım ekipleri tarafından 

yıkılmıştır. Filmdeki gecekondu mafyaları vurgusu, 1960’lı yıllardan sonra 

masumiyetini tamamen kaybeden gecekonduların geldiği hali gözler önüne 

sermektedir. 

Bu süreçte gecekondu ticaretinin yarısını mafya gücü, diğer yarısını piyasa 

ilişkileri oluşturmaktadır. Bu sebeple mafya gücü meşruiyet sağlamasa da 

güvence kazandırmaktadır. Gülen Adam filminde gecekondu ticareti yapan 

mafyaların güvencesi aşağıdaki diyalogda görülmektedir:  

Yusuf: “Ya biri çıkıp bizi evden atmaya kalkarsa?” 

Gecekondu Mafyası: “Biz ne güne duruyoruz.” 

Bununla birlikte Gurbet Kuşları3 filminde ise, Haybeci karakterinin göç 

sonrası kentsel hayatta verdiği mücadele sonrası gecekondu mahallesi sahibi 

olması, yine gecekonduların ticarileştiğini simgelemektedir. 

Artık nitelikleri de değişen ve çok katlı olan gecekonduların hakimiyeti de el 

değiştirmiş, gecekondu ticaretinde şiddet kullanan radikal gruplar söz sahibi 

                                                             
Özkök, Ahmet Aşan, Yapımcı: Cem F. (Yaha Kılıç), Konu: Tekerlekli seyyar 
gecekondusuyla yıkım emri veren belediyecilerden kaçıp sürekli mekân değiştiren evli bir 

çiftin güldürüsü (Özgüç, 2012: 723). 

3     Yıl: 1964, Yönetmen ve Senarist: Halit Refiğ, Diyalog: Orhan Kemal, Halit Refiğ (Turgut 

Özakman’ın Ocak adlı oyunundan), Görüntü Yönetmeni: Çetin Gürtop, Oyuncular: Tanju 
Gürsu, Filiz Akın, Özden Çelik, Pervin Par, Cüneyt Arkın, Yapımcı: Recep Ekicigil, Konu: 

Küçük bir kasabadan altın şehir dedikleri İstanbul’a göçen bir ailenin parçalanış öyküsü.  

Not: “İlk göç denemesi” (Özgüç, 2012: 173). 
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olmuştur (Tekeli, 1998: 57-58). Dönem için önemli olaylardan biri de çıkarılan 

Toplu Konut Yasası olmuştur. 1983-1990 yılları arasında sorunun çözümüne 

yönelik konut ve kent kooperatifçiliği gelişme göstermiş ve bu konuda önemli 

adımlar atılmış olmasına karşın soruna kalıcı çözüm üretilememiştir. Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve büyük inşaat firmalarıyla binlerce konutluk inşaatlar 

yapılmaya başlanmıştır. Fakat bu uygulama dar gelirlilere hitap etmemiştir (Sey, 

1998: 38). Bu sebeple gecekondulaşma devam etmiştir. 

Gecekondu sorununun bir yasayla çözülemeyeceği 1966 yılında çıkartılan 

775 sayılı Gecekondu Yasası’nda görülmektedir. Bu Yasa ile gecekondu 

bölgelerinin en geç altı ay içerisinde tespiti istenmiştir. Yasa, belediyelerin türlü 

yollardan arsalar elde etmesine olanak sağlamış ve bu arsalar özel durumlar hariç 

konut yaptırılmak için kullanılmış, 775 sayılı Yasa da gecekondu sorununu 

çözmek için yeterli olmamıştır. Çünkü gecekondu ve gecekonduya bağlı sorunlar 

bir yasayla çözülemeyecek seviyelere ulaşmıştır (Keleş, 2006: 584-602). 

Gecekondu sorunu her geçen gün artarak devam etmektedir. 1984 yılında 

getirilen af, gecekonduların yıkılması çözümünü sunmaktadır. Fakat bunu piyasa 

yoluyla yapmayı hedeflemiştir. Bu da büyük şehirlerin prestijli bölgelerine yakın 

yerlerde dönüşümlere yol açmıştır. Aynı zamanda Türkiye’de kent planlaması 

açısından dönüşüm projeleri yaklaşımını getirmiştir (Tekeli, 2010: 58-60).  

2000’li yıllarda gecekondu sorunu hala devam etmekle birlikte artık çözüm 

kentsel dönüşüm projelerinde aranmaktadır (Genç, 2014: 19). Toplu Konut Yasası 

dahil, bahsi geçen yasalar ve uygulamalar, alt ve orta gelirli emekçilerin sorununu 

çözmeye yönelik olmamıştır. Çünkü konut her daim sermaye sınıfı için rant aracı 

olarak görülmüş, devletin de bu konuda sermayenin çıkarlarına yönelik tutumu, 

sorunun günümüzde devamına neden olmuştur. Özellikle 1999 Büyük Marmara 

Depremi sonrası kentin çöküntü alanlarının yeniden inşa edilmesi için 

uygulamaya sokulan ‘kentsel dönüşüm projeleri’ yaşanan soruna çözüm 

olmamıştır. Çünkü bu uygulamalar yine daha önceki düzenlemeler gibi 

sermayenin çıkarına dönüşmüş durumdadır.   

Kentsel dönüşüm uygulamaları Türk sineması için de konu olmuştur. 

Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm üzerinden ele alınan Saf4 filminde ailenin hayata 

tutunma çabası üzerinden konut, aidiyet ve işsizlik sorunları ele alınmıştır. Film 

boyunca şantiye, iş makineleri ve yıkılmakta olan eski binalar arasından 

görüntüler sergilenmektedir. Bu bağlamda vurgulanan bir diğer konu, kentsel 

yoksulluktur. Dönüşüm alanındaki evler bakımsız gecekondular olmakla birlikte 

bu bölgede yoksul bir yaşam alanı olduğu vurgulanmıştır. Bununla beraber yolun 

diğer tarafında gökdelenler ve farklı hayatlar yer almaktadır. Kent, içinde 

                                                             

4      Yıl: 2018 Yönetmen: Ali Vatansever, Senaryo: Ali Vatansever, Oyuncular: Erol Afşin, Saadet 
Işıl Aksoy, Onur Buldu, Ümmü Putgül, Kida Khodr Ramadan, Ebru Ojen Şahin, Konu: 

Kentsel dönüşüm sebebiyle hayatlarında da değişimler olan bir çiftin hikayesini 

anlatmaktadır. (sinemalar.com). 
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barındırdığı bu ikili yapıyı bu süreçte keskinleştirmektedir. Kentsel yerleşim 

alanlarının sosyal ve kültürel etkileri de gecekondular üzerinden görülmektedir. 

Benzer bir konu 2000’li yıllarda İstanbul’un Tarlabaşı semtinde geçen Zerre5 

filminde mekân olarak seçilen Tarlabaşı’nın verdiği görüntülerde gözlenmektedir. 

Burada evler yıkılmış ve sokaklar varoş bir yapıdadır. Yoksul mahalleler ve yıkık 

dökük evler filmin arka planında sıklıkla kendine yer bulmaktadır. Kentsel konut 

sorunun beraberinde getirdiği negatif kültürel etkiler de filmde göze çarpan 

hususlardır.  

2000’li yıllar sonrası gecekondu ve apartman ikileminden git gide uzaklaşan 

kentsel konutlar, güvenlikli sitelere, TOKİ  gibi büyük konut üreticilerinin 

ürettikleri yüksek katlı binalar, iş merkezleri, kentsel dönüşümden kaynaklanan 

eskiyen binaların yerini alan apartmanlara evrilmektedir. Hızlı bir şekilde üretilen 

yeni yerleşim alanları özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde birden çok merkeze 

üretilmiş ve bu yeni yerleşim bölgelerinde mantar gibi türeyen alış veriş 

merkezleri sinema ve kent algısını da etkilemiştir (Balcı, 2018: 76).  

1980'de başlayan küreselleşme sürecinin bir parçası olarak kimi kentsel 

alanların ekonomik değerleri artarken kimi alanlar da terk edilme sürecine 

girmiştir. Bu durum toplumdaki sınıfsal kesimler arasında değerlenen yerlere 

ekonomik anlamda ‘üst gelir grupları’nın yerleşmesine sebebiyet verirken, diğer 

yerlere ‘alt gelir grupları’ yerleşmektedir (Polat, 2015: 192). Bu durum daha sonra 

kentin bazı kesimlerinin dönüştürülmesini ve başka alanlar olarak yaratılmasını 

da beraberinde getirmiştir. 

Dönüşümü yansıtan örneklerden bir diğeri olan Kara Köpekler Havlarken6 

filmi gökdelenlerin yanında yer alan bir kenar mahallede geçmektedir. Filmin ilk 

sahnesinde gösterilen büyük binalar ve yanında yer alan küçük, eski evler 

İstanbul’un dönüşmekte olduğu dönemlerindeki görüntüsünü sunmaktadır. 

Olaylar bir tarafı büyük yapılar ve binalarla gelişmeye çalışan İstanbul, diğer yanı 

da kendi sınıfından yukarı çıkmaya çalışan mahalle kültürü içerisindeki 

                                                             

5    Yıl: 2012, Yönetmen: Erdem Tepegöz, Senaryo: Erdem Tepegöz, Görüntü Yönetmeni: 

Marton Miklauzic, Yapımcı: Kule Film, Oyuncular: Dilay Demirok, Jale Arıkan, Özay 

Fecht, Remzi Pamukçu, Rüçhan Çalışkur, Konu: Küçük kızı ve annesi ile hayata tutunan 
Zeynep; bu büyük Evren’de ne kadar yer kaplar? İşsizlikle dolu bir şehirdeki insanlar, 

yaşadıkları sorunlar ve hayatları, uçuşan sayısız parçacıklar gibi küçücük müdür? Zerre, kızı 

ve annesi ile küçük bir evde yaşayan Zeynep’in haksız yere işten atılmasıyla, üç kişilik bir 

ailenin hayatta kalmak için verdiği zorlu mücadeleyi anlatılıyor 

6       Yıl: 2009, Yönetmen: Mehmet Bahadır Er, Maryna Er Gorbach, Senaryo: Mehmet Bahadır 

Er, Oyuncular: Cemal Toktaş, Volga Sorgu, Ayfer Dönmez, Erkan Can, Murat Dalbatan 

(imdb.com), Konu: İstanbul’un banliyölerinde geçen Kara Köpekler Havlarken, Selim ve 

Çaça isminde iki mahalle delikanlısının, varoş içerisinde mevzi ve prestij kazanma, sınıf 
atlama çabalarını aktarıyor. Dönüşen kent hayatı içerisinde vermek zorunda kaldıkları sert 

mücadeleleri anlatan bu filmin konusu gerçek olaylardan oluşturulmuş.  
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çatışmayla işlenmektedir. Filmde tamamlanmaya çalışılan TOKİ’ye borç 

ödemesi, filmdeki karakterlerin kentsel kültür yapısı içerisindeki yerlerini ve 

dönemin kent yapısını gözler önüne sermektedir. Çünkü kentsel konut problemi, 

diğer bütün sorunlarla iç içe geçmiş, başka kentsel problemlerin sonucu veya 

sebebi konumundadır. Türk sinemasındaki örnekleri de diğer kentsel sorunlarla 

birlikte sunulmaktadır. Bireylerin yaşam koşullarının ve konaklama alanlarının 

olumlu değişim göstermesi kültürel, ekonomik, sosyal, güvenlik gibi farklı 

açılardan da olumlu değerlendirmelere yönlendirmektedir.  

Sonuç 

1950’li yıllarda tarımda makineleşme ve kentsel hayatın kırsal hayata göre çekici 

yönlerinin artması sonucunda gerçekleşen göçler ile Türkiye’de kentleşme hız 

kazanmıştır. Ancak hızlı kentleşme sürecine kültürel ve teknik anlamda hazır 

olmayan şehirlerde çeşitli sorunlar baş göstermiştir. Gecekondulaşma ve konut 

sorunu, kentsel kültür, istihdam, ulaşım ve çevre sorunları Türkiye’de dönem 

dönem farklı boyutlarda olsa da her dönem yaşanan sorunlardır. 1950’li yıllar 

Türkiye’de sinemanın da kendi disiplini içerisinde önemli eserler vermeye 

başladığı yıllara denk gelmektedir. Ancak bu dönem sinemasında kentsel hayatın 

özendirilmesi yönünde çabalar hâkimdir. Bu sebeple söz konusu dönemde 

kentlerdeki sorunlara sinemada yer verilmemiş, kentler göç edilmesi gereken ve 

yaşanılacak alanlar olarak temsil edilmiştir. 

1960 darbesi, Türkiye’de toplumsal gerçekçi sinema kültürünü 

oluşturmuştur. Bu dönemde yaşanan toplumsal olaylar ve siyasi yapı kent 

hayatının içerisinde etkili olmuş ve dolayısıyla Türk sinemasındaki yerini almıştır. 

Bu döneme ait filmlerde kırsal kesimden kente özellikle İstanbul’a büyük 

umutlarla gelen kesimin yaşantısına, özellikle göç ağırlıklı konulara yer 

verilmiştir. Kent hayatında yaşanan istihdam sorunu, konut sorunu ve kentsel 

kültür sorunu filmlerde işlenen en öncelikli konular arasında yer almaktadır. 

Kırsal kesimden gelen kadın karakterler iyi ve iffetli; şehirli kadınlar ise, yoldan 

çıkartan kötü kadın olarak betimlenmektedir.  

1960 ve 1980 döneminde de kent ‘tutunulması gereken’ ve mücadele 

gerektiren yer olarak ele alınmıştır. 1980 dönemi Türkiye’de bir başka darbe 

sürecinin yaşandığı yıllara denk gelmektedir. Bu dönemden sonra bireyci 

yönelimlerin artması toplumsal gerçekçilik akımına ket vurmuştur. Dönemin 

benimsediği liberal politikalarla birlikte bireyciliğin ön plana çıkmasıyla 

sinemada da bu durum hissedilmektedir. Ancak yer yer toplumsal konuların ön 

plana çıktığı filmlere de yer verilmiştir. Bu dönemde kırsal kesimden kente 

gelenlerin yoğunlaşmasıyla kent hayatı içerisinde kırsal etkiler kendini daha fazla 

göstermektedir. Gecekondu mafyalarının, rüşvetin, kaçakçılığın geldiği nokta 

1980 dönemi sonrası sinemasında kendine yer bulmuş, kadın karakterler ise, bu 

dönemde modern olup olmamaları üzerinden değerlendirme görmüştür. Bu 

durumun kentsel kültürdeki yansımaları filmlerde de görülmektedir. Bu 
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yansımalar toplumsal dışlanma ve ekonomik zorluklar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 2000’li yıllara kadar filmlerde kent hayatında aktif olarak genellikle 

yöresel ağız kullanıldığı gözlemlenirken, 2000-2020 yılları arasındaki 

incelemelerde benzer durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir. Bu durum göç 

temelli kentleşmenin zayıfladığını göstermektedir.  

Çalışma kapsamında incelenen bütün dönemlerde ortak ve en büyük kentsel 

sorunlar, konut ve istihdam olarak tespit edilmiştir. Kentsel kültür sorunu ise, 

ağırlıklı olarak 1960-1980 sonrası dönemlerini kapsayan yıllar çerçevesinde 

köyden kente göçün yoğun olduğu dönemlerde Türk sinemasında kendine yer 

bulmuştur. Türkiye’de yaşanan kentsel sorunlar, dönemleri itibariyle Türk 

sinemasında yer almıştır. Çevre sorunları incelenen filmler kapsamında kentsel 

sorunlar içerisinde en az ilgilenilen sorun olmuştur. Bununla birlikte incelenen 

filmler, kentsel sorunları içerisinde barındırırken çözüm önerilerine yer 

vermemiştir. Gerek ticari kaygılarla gerek toplumsal kaygılarla veya ‘sanat filmi’ 

üretmek gayesiyle bir şekilde seyirciye ulaşan ve incelenen filmler içerisinde 

sorunların çözümüne odaklanan geniş çaplı ve detaylı eleştirilere yer 

verilmemiştir. Daha çok sosyal ilişkiler üzerinden şekillenen filmlerde bahsedilen 

sorunlar bu sosyal ilişkilerin bir parçası olarak dönem koşullarıyla bir bütün 

içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle kent gelişimiyle paralel ilerleyen 

sinemanın seyirciye ulaşmasıyla birbirini tamamlayan ikili haline gelmesi 

sonucunda kenti sinemadan görebilmekte olduğumuz tespit edilmektedir. 

Sinemanın kentsel araştırmalar için belge niteliğinde bilgiler sakladığı ve dönem 

algısını yansıttığı görülmektedir. Ayrıca kentsel yapıyı seyretmek ile dönemin 

toplumsal algısı üzerinde de yönlendirici özelliği olan ve geniş kitlelere hitap eden 

sinema, içinde bulunduğu dönemler içerisinde de günümüzde de kentsel 

sorunların yaşanış biçimlerini seyirciye aktarabilmektedir. 
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Uluslararası Adalet Divanı’nında  

Çevre Uyuşmazlıkları 
 

Utku ÜTÜK* 

 

Öz: Çalışmada uluslararası çevre hukukunun ortaya çıkış ve gelişim sürecinde uyuşmazlık 

çözümü konusunda Uluslararası Adalet Divanı’nın rolü ele alınmıştır. Çalışma kuramsal 

olup Divan’ın uluslararası çevre hukuku bakımından etkisinin ortaya konulması amacı 

doğrultusunda uluslararası çevre uyuşmazlıkları ile ilgili öne çıkan davaları 

incelenmiştir. Çalışma “Giriş” ve “Sonuç” dışında iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde Uluslararası Adalet Divanı uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işleyişi ortaya 

konulmaktadır. İkinci bölümde ise Divanı’nın çekişmeli yargı kararları ve danışma 

görüşleri çerçevesinde çevre hukukunun gelişimine katkısı irdelenmiştir. Çalışmada 

Uluslararası Adalet Divanı’nın uluslararası çevre uyuşmazlıklarının çözümü bakımından 

etkili bir yargı mekanizması sunamadığı ve genel olarak uluslararası çevre hukukunun 

gelişiminde itici güç olmaktan uzak olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Çevre Hukuku, 

Uluslararası Çevre Uyuşmazlıkları. 

Environmental Disputes before the International Court of Justice 

Abstract: Within the study, the role of the International Court of Justice in dispute 

resolution in the emergence and development of international environmental law is 

discussed. The study is theoretical and in line with the aim of revealing the effect of the 

Court in terms of international environmental law, prominent ICJ cases related to 

international environmental disputes have been examined. The study consists of two parts 

apart from "Introduction" and "Conclusion". In the first part, the functioning of the 

dispute resolution mechanism of the International Court of Justice is presented. In the 

second part, the contribution of the Court to the development of environmental law within 

the framework of contentious judicial decisions and advisory opinions has been analyzed. 

In the study, findings have been reached suggesting that the International Court of Justice 

cannot provide an effective judicial mechanism for the resolution of international 

environmental disputes and is far from being the driving force in the development of 

international environmental law in general. 

Keywords: International Court of Justice, International Environmental Law, International 

Environmental Disputes 
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Giriş 

Çevre sorunlarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Örneğin eski 

Mezopotamya’da büyük ölçekli sulama, verimli tarım arazilerinin tuzlanmasına 

yol açmış ve bu durum Mezopotamya medeniyetinin gerileme nedenlerinden 

birisi olarak kabul edilmiştir. Orta Çağ’da ise yaygın duman kirliliği ve kirlenmiş 

su kaynakları kasabalarda ve şehirlerde yaşayan birçok insanı etkilemiştir. 19. 

yüzyıl (yy.) başında, Sanayi Devrimi ile gerek insan sağlığı gerekse doğal çevre 

zarar görmüş, fiziksel çevrenin kalitesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğmuştur. 

İnsan davranışlarına bağlı olarak hayvan ve bitki türlerinin neslinin tükenmesi de 

modern bir olgu değildir ve geçmişte yaşanan bu gibi çevre sorunları fiziksel 

çevrede geri döndürülmesi zor veya imkânsız değişiklikler doğurmuştur. Buna 

karşın çevre sorunları karşısında sürekli olarak hayatta kalmanın bir yolunu 

bulmayı başaran insan uzunca bir süre, doğal çevreyi sınırsız bir kaynak olarak 

kabul etmiştir (Glasbergeh ve Cörvers, 2003: 1-2).  

Çevre sorunlarının yerel ve hatta bölgesel olmaktan çok daha ileriye gittiğine 

ilişkin farkındalık ancak 20.yy.’ın son on yıllarında gerçekleşmiş ve beraberinde 

uluslararası toplumda önce endişe ardından eylemi doğurmuştur. 20. yy.’da birçok 

çevre sorununun ölçeğinde büyük artış gerçekleşmesi ve yerel sorunların sınırları 

aşar hale gelmesi uluslararası alanda anlaşmazlıkları da beraberinde getirmiştir 

(O’Neill, 2009: 25-26). Çevre sorunlarının giderek yerel sınırları aşması 

uluslararası alanda hukuksal adımlar atılmasını, söz konusu sorunlar ile ilgili 

yaşanan anlaşmazlıklar ise çevre uyuşmazlıklarının uluslararası düzeyde 

çözümünü gerekli kılmıştır. Uluslararası alanda çevre uyuşmazlıklarının 

çözümünde başvurulan yargı mercileri arasında BM Uluslararası Adalet Divanı 

(ICJ) da yer almaktadır. 

Sands (2003: 25-26) modern uluslararası çevre hukukunun izlerini 19. yy.’ın 

ikinci yarısında meydana gelen uluslararası hukuksal gelişmelere kadar sürmekte 

ve hukukun bu alanını başlangıçları 19. yy.’da ikili balıkçılık anlaşmalarının 

imzalanması, 1945'te yeni uluslararası örgütlerin kurulması, 1972’de Birleşmiş 

Milletler (BM) İnsan Çevresi Konferansı’nın (1972 Stockholm Konferansı) ve 

1992’de BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (1992 Rio Konferansı) 

toplanması olan dört dönemde incelemektedir. Bu ayrımda üçüncü dönem 

Koivurova (2014: 31) tarafından vurgulandığı gibi uluslararası çevre hukukunun 

akademik bir disiplin olarak genel uluslararası hukuktan ayrılması noktasında ilk 

adımın atılması bakımından özellikle önemlidir. 1945 ile başlayan ikinci dönem 

ise ICJ’nin kuruluşunu da işaret etmektedir. Koivurova (2014: 31) ekosistemlerin 

ve biyosferin insan toplulukları için öneminin henüz geniş çapta anlaşılmadığı bu 

süreçte uluslararası politikanın odak noktasının BM’nin kurulması olduğunu 

belirtmektedir. Üçüncü dönemin hemen başında 1972 Stockholm Konferansı’nın 

5 Haziran 1972 tarihli ilk genel toplantısında Genel Sekreter Maurice F. Strong 

çevresel çatışmalar konusunda yeni araçlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmiştir 

(UN, 1973: 45). 1987 Ortak Geleceğimiz Raporu’nda da tahkim konusunda Daimî 
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Hakemlik Mahkemesi’nin ve mahkeme yargılaması bakımından ICJ’nin çevre ve 

kaynak kullanımı ile ilgili konularda kapasitelerini güçlendirmeleri gerektiği 

vurgulanmıştır (World Commission on Environment and Development, 1987: 

326). 1992 Rio Konferansı ile başlayan dördüncü dönemde 1992 Rio 

Bildirgesi’nde, İlke 26’da devletlerin tüm çevresel uyuşmazlıkları BM Şartı'na 

uygun ve barışçıl bir biçimde ve uygun araçlar kullanılarak çözmesi 

öngörülmüştür (United Nations General Assembly, 1992: 4-5). Konferans 

belgelerinden Gündem 21’de ise uluslararası kuruluşların ticaret ve çevre ile ilgili 

konularda uyuşmazlıkların çözümü dâhil rolünün netleştirilmesi ayrıca 

sürdürülebilir kalkınma alanındaki uluslararası uyuşmazlıkların önlenmesi ve 

çözülmesinin kolaylaştırılması üzerinde durulmuştur (UN, 1993: 20, 471-472). 

Uyuşmazlık çözümü 1997 Rio+5 Konferansı kapsamında Gündem 21’in 

uygulanmasına ilişkin oluşturulan programda (United Nations General Assembly, 

1997: 44), 2000 BM Milenyum Zirvesi’nde yayınlanan BM Milenyum 

Bildirgesi’nde (United Nations General Assembly, 2000: 1) ve 2005 BM Dünya 

Zirvesi’nde (United Nations General Assembly, 2005: 1-2; 21) de çevre, kalkınma 

ve farklı diğer alanlarla ilişkilendirilerek tartışılmıştır. Görüldüğü gibi uluslararası 

çevre hukuku alanında uyuşmazlık çözümü konusunda etkili bir mekanizma 

arayışı mevcuttur. 

1972 Stockholm Konferansı ve sonrası süreçte uluslararası çevre hukukunun 

kendine özgü kavram ve ilkeleri oluşturulmuş, bu temel kavram ve ilkeler ile 

bağlantılı bazı çevresel haklar da ortaya çıkmıştır (Shelton ve Kiss, 2005: 19-31).  

1972 Stockholm Bildirgesi’nde Giriş’te çevrenin korunmasının temel insan 

hakları ve hatta yaşam hakkından yararlanma bakımından esas oluşturduğuna 

vurgu yapılmış, Bildirge’de İlke 1’de “[ö]zgürlük, eşitlik ve onurlu ve refah içinde 

bir yaşamı mümkün kılan nitelikli bir çevrede elverişli yaşam koşulları (…)” 

temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiş ve insana “(…) çevreyi varolan ve 

gelecek kuşaklar için koruma ve geliştirme konusunda (…)” sorumluluk 

yüklenmiştir (UN, 1973: 45). Pallemaerts’in (2002: 11) belirttiği üzere 1972 

Stockholm Bildirgesi ile çevrenin korunması ve insan hakları arasındaki 

bağlantının temeli oluşturulmuş ve çevre ve insan hakları arasında bağ 

kurulmuştur. 1972 Stockholm Konferansı ile ortaya konulan çevre hakkı; çevre 

ile ilgili bilgiye erişim, çevre ile ilgili planlama ve karar alma süreçlerine katılım 

ve çevresel zarar veya zarar tehdidi karşısında idari ve adli yargısal süreçler 

yoluyla tazmin veya düzeltim şeklindeki usuli hakların gerçekleşmesini de 

gerektirmektedir (Hayward, 2005: 29-31). Uluslararası çevre hukuku alanında öne 

çıkan bir diğer kavram sürdürülebilir kalkınmadır. Sürdürülebilir kalkınma Ortak 

Geleceğimiz Raporu’nda “ (…) bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi 

ihtiyaçlarının karşılama olanağından ödün vermeksizin karşılamak (…)” olarak 

tanımlanmıştır (World Commission on Environment and Development, 1987: 54). 

Kavram bir uluslararası çevre hukuku ilkesi olarak da kabul edilmektedir (Sands, 

Peel, Fabra ve MacKenzie, 2018: 217-229). Uluslararası çevre hukuku kavramları 

arasında yer alan çevresel etki değerlendirme ise Sands’in (2003: 799-800) 
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belirttiği gibi çevresel kaygıların sosyo-ekonomik kalkınma ve karar süreçlerine 

dâhil edilmesine yönelik bir araçtır. Çevresel etki değerlendirmenin kısaca 

planlanan bir etkinliğe ilişkin karar aşamasında rehber oluşturmak üzere yazılı bir 

açıklamanın hazırlanması süreci olarak açıklanması mümkündür. 

Sands, Peel, Fabra ve MacKenzie (2018: 197-198) uluslararası çevre 

hukukunun antlaşmalara, uluslararası kuruluşların bağlayıcı eylemlerine, devlet 

uygulamalarına, yargı kararlarına ve bağlayıcı olmayan hukuk taahhütlerine 

yansıyan genel ilkeleri ve kurallarını; doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik ve 

diğer devletlerin çevresine veya ulusal yargı yetkisinin dışındaki alanlara zarar 

vermeme sorumluluğu, önleme ilkesi, işbirliği ilkesi, sürdürülebilir kalkınma 

ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi, kirleten öder ilkesi, ortak fakat farklılaşmış sorumluluk 

ilkesi olarak belirlemektedir. Uluslararası çevre hukukunda işbirliği ilkesi, 

işbirliği ve eşgüdüm ilkesi olarak da ifade edilebilmektedir (Sands, 2003: 249). 

Hukukun bu özel alanında ayrıca katılım (Bekhoven, 2016: 228-233, 259) 

bütünleştirme (French, 2021:139) yerindenlik (International Institute for 

Sustainable Development & United Nations Environment Programme, 2014: 12) 

ve adil ve makul kullanım veya daha yaygın ifade edildiği şekilde hakça kullanım 

(McIntyre, 2022) gibi ilkeler de mevcuttur. Doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik 

ve diğer devletlerin çevresine veya ulusal yargı yetkisinin dışındaki alanlara zarar 

vermeme sorumluluğu devletlerin doğal kaynakları üzerinde egemenlik haklarına 

sahip olması ve bu durumun çevreye zarar vermemesi şeklindeki birbirine zıt iki 

temel amacın 1972 Stockholm Bildirgesi’nde İlke 21’de bütünleştirilmesini 

yansıtmaktadır (Sands, Peel, Fabra ve MacKenzie, 2018: 201). Çevreye verilen 

zararın önlenmesini, bu gerçekleşemediği hallerde ise bu tür bir zarara neden 

olabilecek veya risk oluşturabilecek faaliyetlerin azaltılmasını, sınırlandırılmasını 

veya kontrol edilmesini gerektiren önleme ilkesi 1972 Stockholm Bildirgesi’nde 

İlke 21 ve İlke 2’de yer verilen yükümlülük ile bağlantılıdır. İşbirliği ilkesi BM 

Şartı Madde 74’te işaret edilen sosyal, ekonomik ve ticari konularla ilgili iyi 

komşuluk ilkesinin, uluslararası çevre hukukunda işbirliğini teşvik eden kuralların 

geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelen halidir. İhtiyatlılık ilkesi, bilimsel 

belirsizlik bulunan durumlarda uluslararası çevre hukukunun geliştirilmesi ve 

uygulanmasında rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Kirleten öder ilkesi ile 

kirliliğin maliyetinin kirliliğe neden olan tarafından karşılanması gerektiğine 

işaret edilmektedir. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi, genel 

uluslararası hukukta hakkaniyetin uygulanması ve uluslararası çevre hukuku 

kurallarının geliştirilmesi, uygulanması ve yorumlanmasında gelişmekte olan 

ülkelerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekliliği kabul edilerek 

geliştirilmiştir (Sands, Peel, Fabra ve MacKenzie, 2018: 201-244). Katılım ilkesi, 

çevre sorunlarının en iyi şekilde ancak tüm ilgililerin katılımıyla ele alınacağına 

vurgu yapmaktadır (American Bar Association, 2019). İlk defa açık ve kesin bir 

şekilde 1972 Stockholm Bildirgesi’nde ifade edilen bütünleştirme ilkesi 

(Nollkaemper, 2002: 22) Bildirge’de İlke 13’te yer verildiği şekli ile devletlerin 

“[k]aynakların daha rasyonel yönetimi ve böylelikle çevrenin geliştirilmesi için 
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(…) kalkınmanın toplumlarının menfaati için çevrenin korunması ve geliştirilmesi 

ihtiyacı ile uyumlu olmasının sağlamak üzere kalkınma planlamalarında 

bütünleştirilmiş ve eşgüdümlü bir yaklaşım benimsemel[eri]” gerektiğinin altını 

çizmektedir (United Nations, 1973: 4). Uluslararası çevre hukukunda yerindenlik 

ilkesi ile karar alma yetkisi ve sorumluluğun etkin biçimde karar alabilecek olan 

en alt düzeyde bulunan hükümet veya siyasi kuruluşta bulunması gerekliliği kabul 

edilmektedir (International Institute for Sustainable Development & United 

Nations Environment Programme, 2014: 12). Küresel düzeyde su kaynaklarının 

öneminin giderek artmasına bağlı olarak ortak havza devletleri arasında ortak 

sınıraşan su kaynaklarının kullanım hakkı konusunda rekabet yoğunlaşmış 

sınıraşan su kaynakları adil yönetimi noktasında uluslararası su hukukunun rolü 

her zamankinden daha kritik bir hal almaya başlamıştır. 1997 tarihli BM 

Uluslararası Su Yollarının Seyrüsefer Dışı Kullanımına İlişkin Sözleşme’de su 

hukuku, Madde 5 ve 6’da hakça kullanım ilkesi, Madde 7’de önemli sınır ötesi 

zararları önleme görevi ve Madde 8’de ortak suların yönetiminde işbirliği yapma 

görevi olmak üzere üç temel üzerinde şekillendirilmiştir (McIntyre, 2022). 

Sözleşme Madde 5’te yer verildiği şekilde hakça kullanım ilkesi; su yolu 

devletlerinin, kendi topraklarında uluslararası bir su yolunu adil ve makul bir 

şekilde kullanmalarını gerektirmektedir. Sözleşme Madde 5’te uluslararası bir su 

yolunun, su yolu devletleri tarafından, en uygun ve sürdürülebilir kullanımı ve 

bundan sağlanan faydaları elde etmek amacıyla ilgili su yolu devletlerin 

çıkarlarını da dikkate alarak su yolunun yeterli düzeyde korunmasıyla tutarlı 

şekilde kullanılacağı ve geliştirileceği de belirtilmiştir (UN, 2014). Sands, Peel, 

Fabra ve MacKenzie (2018: 198) uluslararası çevre hukuku alanında ilke ve 

kurallar ile ilgili olarak devletler tarafından yapılan çelişkili yorumlar dikkate 

alındığında yargı merciilerinin açık kararlarının yokluğunda her bir genel ilke 

veya kuralın değişkenlerinin veya uluslararası alanda hukuksal statüsünün 

belirlenmesinin güç olduğunun altını çizmektedir. Dolayısıyla uluslararası çevre 

hukuku ilke ve kavramlarının çevrenin korunması doğrultusunda kullanılmasında 

ve bu ilke ve kavramların yorumlanması yoluyla uluslararası çevre hukukunun 

gelişiminde uluslararası yargı merciilerine önemli sorumluluk düşmektedir. 

Uluslararası alanda çevre ile ilgili endişelerin artması uluslararası çevre 

hukukunda yeni konuları gündeme getirmekte ve buna bağlı olarak uluslararası 

çevre hukuku alanına çok sayıda aktör ve paydaş dâhil olmaktadır (Kiss ve 

Shelton, 2007: 47-71). Uluslararası hukukun bağımsız bir alanı olan uluslararası 

çevre hukukunda uyuşmazlık çözümünün bu alandaki gelişmeler ve alanın 

özellikleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Nitekim 1993 yılında ICJ tarafından 

bir Çevresel Konular Dairesi oluşturulmuştur. Ancak 2006 yılında kapatılıncaya 

kadar bu özel Daire’ye uyuşmazlık çözümü için başvuran devlet olmamıştır (ICE 

Coalition, 2022). 

Koivurova (2014: 80-84) ICJ’nin bir yandan  uluslararası hukuk bakımından 

önemine diğer yandan ise kararlarının çevrenin korunması açısından rolünün lehte 

olmadığına dikkat çekmekte ve paradoksal görünen bu durumun daha yakından 
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incelenmeyi hak ettiğini belirtmektedir. Bu çerçevede çalışmanın konusu 

kurulduğu tarihten günümüze uzanan süreçte ICJ’nin uluslararası çevre 

hukukunun gelişimindeki rolü olarak belirlenmiş ve çalışmada ICJ’nin 

uluslararası çevre uyuşmazlıkları ile ilgili karar ve görüşlerinin incelenerek 

uluslararası çevre hukuku açısından etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Çalışma kuramsaldır: ICJ’nin uluslararası çevre uyuşmazlıkların 

çözümündeki rolü ICJ tarafından verilen karar ve görüşlere odaklanılarak ilgili 

literatür çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada, ilk bölümde ICJ’nin genel 

olarak uluslararası çevre uyuşmazlıklarına ilişkin yetkisini ne şekilde kullandığına 

ilişkin kavramsal çerçeve ortaya konulmuş, ikinci bölümde ise çalışmanın amacı 

doğrultusunda ve eleştirel bir bakış açısı ile ICJ’nin çekişmeli yargı kararları ve 

danışma görüşleri uluslararası çevre hukukunun gelişimine katkısı bakımından 

irdelenmiştir. Çalışmada uluslararası çevre hukukunda uyuşmazlık çözümü 

konusunda alanın özellikleri ile uyumlu bir yargılama mekanizması ihtiyacı 

bulunduğu ön kabulünden hareketle uluslararası çevre hukukunun özellikleri göz 

önünde bulundurulduğunda ICJ’nin uluslararası çevre uyuşmazlıklarının çözümü 

konusunda etkili bir yargı mekanizması sunamadığı ve uluslararası çevre 

hukukunun gelişiminde etkisinin sınırlı kaldığı savunulmaktadır. Bruce (2016: 2) 

uluslararası çevre uyuşmazlığının açık bir tanımının bulunmadığını 

belirtmektedir. Sands (2007: 318) ise bir uyuşmazlığın çevresel bir uyuşmazlık 

olarak nitelendirilmesindense “çevresel veya doğal kaynaklar bileşeni olan” veya 

“çevresel veya doğal kaynaklarla ilgili” uyuşmazlıklara ilişkin bir incelemenin 

daha uygun olduğunu değerlendirmektedir. Çalışmada uluslararası çevre 

uyuşmazlığı tanımı ile ilgili tartışmaya yer verilmeksizin bu çalışma ile sınırlı 

olarak çevre ile ilişkili uluslararası uyuşmazlıklar uluslararası çevre 

uyuşmazlıkları olarak kabul edilmiş, ayrı bir çalışma konusu olduğu 

değerlendirilerek kavrama ilişkin genel bir tanımlamaya da girişilmemiştir. 

Çalışma ICJ ile uluslararası çevre hukuku uyuşmazlıklarının çözümü konusunda 

başvurulan diğer yargı mercilerini karşılaştırma çabasında olmayıp ICJ’nin 

uluslararası çevre uyuşmazlıklarına ilişkin öne çıkan karar ve görüşleri ile kısıtlı 

bir inceleme tercihini yansıtmaktadır. 

Uluslararası Adalet Divanı’nın Çekişmeli Yargı ve Danışma 

Yetkisi 

BM’nin ana yargı organı olarak 1945'te BM Şartı altında kurulan ve Nisan 1946'da 

faaliyetlerine başlayan ICJ sahip olduğu genel ve evrensel yargı yetkisi ile bu 

özelliklere sahip tek ve dünyadaki en yüksek mahkeme olarak kabul edilmektedir 

(The Registrar of the International Court of Justice, 2014: 5). ICJ, BM’ye üye tüm 

devletlerin Mahkeme Statüsü’ne ipso facto1 taraf olmalarını sağlayan BM Şartı ile 

kurulmuştur (ICJ, 2022a). 

                                                             

1         Black’s Law Dictionary’de tanımlandığı şekli ile ipso facto; “kendiliğinden”, “durumun doğası 

gereği” anlamına gelmektedir (Garner, 2010: 905). 
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ICJ kendisine yapılan başvuruları çekişmeli yargı yetkisi ve danışma yetkisi 

kapsamında karara bağlanmaktadır (ICJ, 2022b). ICJ’ye çekişmeli yargı yetkisi 

kapsamında başvuru sadece devletler tarafından gerçekleştirilebilmekte, 

uluslararası örgütlerin, diğer mercilerin ve özel şahısların ICJ nezdinde çekişmeli 

dava açma hakkı bulunmamaktadır. Devletlerin ICJ’ye başvuru koşulları Statü 

Madde 35’te tanımlanmaktadır. Konu Madde’de ilk paragrafta ICJ’nin Statü’ye 

taraf devletlere açık olduğunu belirtilirken, ikinci paragrafta ise Statü’ye taraf 

olmayan devletlerin ICJ’ye başvurusu düzenlenmiştir. (ICJ, 2022c). Statü Madde 

46’ya göre duruşmalar ICJ tarafından aksine bir karar verilmesi veya taraflarca 

dinleyici alınmasının istenmemesi halleri dışında açık görülmektedir (ICJ, 

2022d). BM Şartı Madde 94’e göre ICJ kararları bağlayıcıdır. Karar altında 

yükümlüğünü yerine getirmeyen devlet hakkında diğer taraf BM Güvenlik 

Konseyine başvurabilmekte, Konsey gerekli görürse tavsiyede bulunmakta veya 

alınacak önlemleri tespit etmektedir (UN, 1945). ICJ nezdinde çekişmeli yargı 

yetkisi kapsamında bir davada sadece devletler taraf olabildiğinden uluslararası 

kuruluşların böyle bir imkânı bulunmamaktadır. Bununla birlikte sadece bu 

kuruluşlara özel bir usul olan danışma yetkisi mevcuttur. ICJ danışma süreci 

yalnızca BM’nin beş organına ve BM ailesine veya bağlı kuruluşlarına ait 16 

uzman kuruluşa açıktır. BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, ICJ’den 

herhangi bir hukuki sorun hakkında danışma niteliğinde görüş talep 

edebilmektedir. Danışma görüşü almaya yetkili diğer BM organları ve ihtisas 

kuruluşları bunu ancak faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan hukuki sorunlar ile 

ilgili olarak yapabilmektedir. Danışma işlemleri, danışma işlevinin doğası ve 

amacından kaynaklı ayırt edici özelliklere sahiptir. Kararların aksine ve 

bağlayıcılığının açıkça belirtildiği ender durumlar dışında, ICJ’nin danışma 

niteliğindeki görüşleri bağlayıcı olmayıp talepte bulunan organ, kurum veya 

kuruluş bu görüşleri ne şekilde uygulamaya koyacağını belirlemekte özgürdür 

(ICJ, 2022e). ICJ çevre ile ilgili uluslararası uyuşmazlıkları da çekişmeli yargı 

yetkisi ve danışma yetkisi kapsamında diğer uluslararası uyuşmazlıklar ile aynı 

usulleri izleyerek karara bağlamaktadır. 

Uluslararası Adalet Divanı’nın Uluslararası Çevre 

Uyuşmazlıklarına Yaklaşımı 

22 Mayıs 1947'de Korfu Kanalı (Birleşik Krallık/Arnavutluk) Davası’ndan 29 

Nisan 2022’ye kadar geçen süreçte ICJ Genel Listesi’ne 183 dava dâhil olmuştur 

(ICJ, 2022f). Uluslararası çevre hukuku konusunda tam yetki sahibi olan ICJ 

(Brack, 2001: 4) çevre ile ilgili uluslararası uyuşmazlıkları da karara 

bağlamaktadır. Çalışmada ICJ Genel Listesi’ne giren davalar incelenerek 

çekişmeli yargı yetkisi ve danışma yetkisi kapsamında uluslararası çevre 

uyuşmazlıkları ile ilgili öne çıkan ICJ karar ve görüşleri uluslararası çevre hukuku 

bakımından doğurduğu etkilere odaklanılarak irdelenmiştir. Fitzmaurice’nin 

(2013: 355) belirttiği üzere ICJ’nin uluslararası çevre hukuku alanında etkisi esas 

olarak uluslararası çevre uyuşmazlıklarına ilişkin olmayan Korfu Kanalı ve 
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Barcelona Traction, Light and Power Limited Şirketi davalarında ortaya konulan 

yaklaşım ile başlamaktadır. Bu nedenle çalışmada öncelikle bu iki davaya yer 

verilmiştir. 

Korfu Kanalı (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 

Krallığı/Arnavutluk) 

Dava 1946'da bazı İngiliz savaş gemilerinin Korfu Kanalı'ndan geçişi sırasında 

Arnavutluk sularının daha önce temizlenen bir bölümünde gerçekleşen mayın 

patlamalarına bağlı olarak gemilerin hasar görmesi ve mürettebatın ölümü 

nedeniyle Büyük Britanya ve Arnavutluk arasında doğan uyuşmazlık ile ilgilidir 

(The Registrar of the International Court of Justice, 2014: 109-110). 

ICJ uyuşmazlığın esasına ilişkin 9 Nisan 1949 tarihli kararında uluslararası 

hukuka göre Arnavutluk'u sorumlu tutarken “her devletin, kendi topraklarının 

diğer devletlerin haklarına aykırı eylemler için kullanılmasına bilerek izin 

vermeme yükümlülüğü”ne dayanmıştır (ICJ, 1949: 22). Karar doğrudan 

devletlerin çevre ile ilgili haklarına ilişkin olmamakla birlikte devletlere bilinen 

tehlikelere karşı uyarma görevi yüklemiş, böylelikle uyarı görevinin yargısal 

uygulamasının erken bir örneğini oluşturmuştur ki bu yaklaşım çevresel 

zararlardan korunma hakkını da içermektedir. Bu nedenle bilinen çevresel 

tehlikelere karşı uyarıda bulunmaya yönelik geleneksel bir yükümlülük 

konusunda yetki bakımından karara dayanmak mümkündür (Birnie, Boyle ve 

Redgwell, 2009: 144, 182).  

İlk olarak bu davada ortaya çıkmamış olsa da kararda sic utere tuo ilkesine2 

yer verilmiştir (Fitzmaurice, 2013: 356). Ayrıca kararda herhangi bir anlaşmaya 

atıfta bulunmaksızın genel uluslararası hukuka dayalı olarak sorumluluk 

belirlenmiştir (Viñuales, 2008: 239). Kararda yer verilen bu hususlar 1972 

Stockholm Bildirgesi’nde devletlerin yetkileri veya kontrolleri dâhilindeki 

faaliyetlerin diğer devletlerin çevresine zarar vermemesini sağlama 

sorumluluğuna işaret eden İlke 21’de yansımasını bulmuş, 1992 Rio 

Bildirgesi’nde İlke 2’de tekrarlanıp birçok uluslararası antlaşmada da 

uygulanmıştır (Fitzmaurice, 2013: 356). Nitekim Mahlawat ve Manjusha (2022: 

e258) uluslararası çevre hukukunun sic utere tuo düsturuna dayandığına ve 1972 

                                                             

2        “sic utere tuo” veya “sic utere tuo ut alienum non laedus” ilkesi uluslararası hukukta bir tarafın 

malını başkasına zarar vermeyecek şekilde kullanması gerektiği anlamına gelmektedir 

(Fitzmaurice, 2013: 356). Bojd (2019) kökleri Roma hukukuna dayanan ilke ile kişinin kendi 

haklarını kullanırken başkalarının haklarına tecavüz edebilecek her türlü davranışının 
kısıtlandığını belirtmektedir. 1941'de ABD-Kanada arasındaki Trail Smelter davasında sic 

utere ilkesi “Hiçbir devlet, kendi topraklarını, bir başkasının topraklarında veya oradaki 

mallarda veya kişilerde ... zarara yol açacak şekilde kullanma veya kullanılmasına izin verme 

hakkına sahip değildir" şeklinde tanımlanmıştır. İlke doğrultusunda ICJ tarafından Korfu 
Kanalı davasında da “her devletin topraklarının diğer devletlerin haklarına aykırı eylemler için 

kullanılmasına bilerek izin vermeme" yükümlülüğü bulunduğunun altı çizilmiştir (Bojd, 

2019). 
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Stockholm Bildirgesi'nde yer verilen çevre ilkelerinin de temelinde yine sic utere 

tuo ilkesi bulunduğuna işaret etmektedir. Solanes (1992: 117) sic utere tuo ilkesini 

açıklarken devletlerin bir toprak parçasına ve onun bütünlüğünü savunma hakkına 

sahip olduğunu ancak bir devletin, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kendi 

topraklarının diğer devletlere zarar verecek şekilde kullanılmasına izin 

veremeyeceğini, bu yükümlülüğün gerek önleme ve işbirliğine gerekse olumsuz 

etkilerin bir bölgeden diğerine geçmemesine ilişkin tüm görevleri içerdiğini 

belirtmektedir (Solanes, 1992: 117). Bu çerçevede Korfu Kanalı davasının, bir 

uluslararası çevre davası olmamakla birlikte, uluslararası çevre hukukunda, 

özellikle doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik ve diğer devletlerin çevresine 

veya ulusal yargı yetkisinin dışındaki alanlara zarar vermeme sorumluluğu, 

önleme ilkesi, işbirliği ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi ve kirleten öder ilkesi olmak üzere 

genel ilkelerin şekillenmesinde etkide bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Barcelona Traction, Light and Power Limited Şirketi 

(Belçika/İspanya) 

Dava, 1911’de Toronto’da kurulan ve sermayesi büyük ölçüde Belçika 

vatandaşlarına ait olan Barcelona Traction, Light and Power Limited Şirketi’nin 

1948'de İspanya'da iflasına karar verilmesiyle ilgili olarak Belçika ve İspanya 

arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkla ilgilidir. 3 Eylül 1958'de Belçika tarafından 

açılan davada ICJ esasa ilişkin kararını 5 Şubat 1970 tarihinde vermiştir (The 

Registrar of the International Court of Justice, 2014: 120-121). 

Kararın uluslararası çevre hukuku bakımından önemi kararda erga omnes3 

kavramına yer verilmesinden kaynaklanmaktadır (Fitzmaurice, 2013: 357). 

Kararda bir devletin bir bütün olarak uluslararası topluma karşı yükümlülüklerinin 

doğası gereği tüm devletleri ilgilendirdiği, bu nedenle korunmalarında tüm 

devletlerin hukuksal menfaati bulunduğuna dikkat çekilerek bu yükümlülüklerin 

erga omnes yükümlülükler olduğu belirtilmiş ve erga omnes yükümlülükler ile 

bir devletin başka bir devlete karşı yükümlülükleri arasında önemli bir ayrım 

yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Kararda ayrıca erga omnes yükümlülüklerin 

kölelikten ve ırk ayrımcılığından korunma da dâhil olmak üzere, insanın temel 

haklarına ilişkin ilke ve kuralların yanı sıra saldırganlık ve soykırım eylemlerinin 

yasaklanmasından da kaynaklandığı, ilgili koruma haklarından bazılarının genel 

uluslararası hukuka girdiği, diğerlerinin ise evrensel veya yarı-evrensel nitelikteki 

                                                             

3      Ragazzi (1997: xi, 16) tarafından belirtildiği gibi erga omnes, ICJ’nin Barcelona Traction, Light 

and Power Limited Şirketi (Belçika/İspanya) Kararı’nda verdiği hüküm sonucunda gündeme 
gelen uluslararası yükümlülükler kategorisidir ancak erga omnes yükümlülükler kavramı 

kesin bir tanımdan yoksundur. Bununla birlikte Barcelona Traction, Light and Power Limited 

Şirketi (Belçika/İspanya) Kararı’nda erga omnes yükümlülüklerin iki karakteristik özelliği 

tanımlanmıştır. Bu özelliklerden ilki evrenselliktir ve erga omnes yükümlülüklerin istisnasız 
tüm devletleri bağlaması anlamına gelmektedir. İkinci özellik ise dayanışmadır ve her devletin 

erga omnes yükümlülüklerin korunmasında hukuksal bir çıkarı olduğunun kabul edilmesine 

işaret etmektedir (Ragazzi, 1997: 17). 
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uluslararası araçlar ile sunulduğu belirtilmiştir (ICJ, 1970: 32). ICJ, Barcelona 

Traction kararında erga omnes ile ilgili değerlendirmesinde örnek olarak herhangi 

bir çevresel yükümlülüğü öne çıkarmamasına karşın doğaları gereği, tek tek 

devletlerin değil, genel olarak uluslararası toplumun çıkarlarını ilgilendirmeleri 

nedeniyle atmosfer ve açık denizler gibi evrensel ortak varlıklara ilişkin koruma 

yükümlülüklerinin bir bütün olarak uluslararası topluluğa borçlu olunan 

yükümlülükler olarak kabul edilen erga omnes kapsamında ele alınmasını 

mümkün kılmıştır (Muriithi, 2020, s. 75). Nitekim Ragazzi (1997: 156) de 

çevrenin doğası gereği bütüncül bir varlık olması ve çevrenin korunması ile 

uluslararası toplumun temel değerlerinin geliştirilmesi arasındaki ilişkiden 

hareketle erga omnes yükümlülükler ve çevre hukuku ilişkisine dikkat 

çekmektedir. Bu çerçevede erga omnes yükümlülüklerin atmosfer ve açık denizler 

gibi evrensel ortak varlıkların korunması ve muhafazasına ilişkin olarak önleme 

ilkesi, işbirliği ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi ve kirleten öder ilkesi başta olmak üzere 

uluslararası çevre hukukunun genel ilkelerin şekillenmesinde etkide bulunma gizil 

gücünü taşıdığı değerlendirilmektedir. 

Nükleer Testler I (Avustralya/Fransa ve Yeni 

Zelanda/Fransa) 

Davalar 9 Mayıs 1973'te Fransa'nın Güney Pasifik bölgesinde atmosferde 

gerçekleştirmeyi tasarladığı nükleer silah denemeleriyle ilgili olarak Avusturalya 

ve Yeni Zelanda tarafından Fransa'ya karşı açılmıştır. 20 Aralık 1974'te verilen 

iki kararla ICJ, Fransa'nın kamuoyuna yaptığı çeşitli açıklamalarda 1974 serisinin 

tamamlanması üzerine başka bir atmosferik nükleer test yapma niyeti 

bulunmadığına yer vermesi nedeniyle başvurular hakkında herhangi bir karar 

verilmesine yer olmadığını tespit etmiştir (The Registrar of the International Court 

of Justice, 2014: 124). 

Nükleer Testler I davaları gerek Korfu Kanalı ve Barcelona Traction davaları 

gerekse 1972 Stockholm Bildirgesi ardından çevresel kaygılar ile yapılan ilk 

başvurular olması bakımından önemlidir. Bununla birlikte ICJ geçici tedbirlere 

hükmetmiş ancak esasa ilişkin hususlarda bir karar tesis etmemiştir (Fitzmaurice, 

2013: 358-359). Ayrıca ICJ, Fransa Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma 

Bakanı tarafından tek taraflı olarak yapılan açıklamaları resmi açıklamalar olarak 

değerlendirmiş ve Fransa’nın testleri 1974 test serisi sonrası durduracağı niyetinin 

kamuya açıklandığına kanaat getirmiştir (ICJ, 1974: 254-267). Karara karşı 

oyunda Barwick (1974: 392-394) hukuka herhangi bir sadakati bulunmayan bir 

kişinin Fransız yetkililer tarafından yapılan bu açıklamanın taraflar arasındaki 

uyuşmazlığı sonlandıracağını düşünmesinin makul kabul edilebileceğini ancak 

hukuka sadık bir adalet mahkemesinin konuya hukukçu olmayan bir kişi gibi 

yaklaşamayacağını, hukuki ilkelerle ve bu ilkelerin uygulanması ile sınırlı karar 

alması gerektiğini, taraflar arasında hukuki haklara ilişkin uyuşmazlığın belirtilen 

bildiri ve beyanlarla ortadan kaldırılmadığını ve karar tarihi itibariyle devam 

ettiğini belirtmiştir. Karşı oyunda De Castro (1974: 390) da Trail Smelter davası 
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kararına atıfta bulunmuş ve Nükleer Testler I davasında davacıların, Fransa’nın 

sınırları dışına taşan radyoaktif birikintiye son vermesi yönündeki taleplerinin ICJ 

tarafından kabul edilmesini isteme hakları bulunduğunu değerlendirmiştir. 

Davalar çevre ile ilgili endişelerin giderek arttığı ve nükleer radyasyona karşı 

yaklaşımların sert bir biçimde değiştiği bir dönemde karara bağlanmıştır (Keith, 

1984: 348). Ayrıca davalar ICJ’nin Korfu Kanalı ve Barcelona Traction 

kararlarıyla uluslararası hukuk alanında attığı adımları uluslararası çevre 

hukukuna yansıtması için bir fırsat doğurmuştur. Bununla birlikte ICJ davanın 

esasına girmeyerek karşısına çıkan imkânları değerlendirmemiş dolayısıyla konu 

davalar ile uluslararası çevre hukukunun gelişiminde bir katkı sağlayamamıştır. 

Nükleer Testler II (Yeni Zelanda/Fransa) 

Nükleer Testler I davalarında 20 Aralık 1974’te verilen kararda; kararın temelinin 

etkilendiği fark edilir ise, başvuru sahibinin durumun incelenmesi için ICJ’ye 

talepte bulunabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede 21 Ağustos 1995’te Yeni 

Zelanda Hükümeti 13 Haziran 1995’te Fransız Devlet Başkanı’nın, Fransa’nın 

Eylül 1995’ten itibaren final serisi olarak sekiz nükleer silahın testini 

gerçekleştireceği yönünde yaptığı açıklama üzerine, ICJ’ye başvuruda 

bulunmuştur. ICJ, 22 Eylül 1995 tarihli Emir ile 1974 kararının temelinde 

Fransa’nın daha fazla atmosferik nükleer test yapmama taahhüdü bulunduğunu, 

Fransa’nın 1995’te açıkladığı kararın ise bir seri yeraltı testleri ile ilgili olduğunu 

belirterek 1974 kararında belirtilen durumun oluşmadığını tespit etmiştir (The 

Registrar of the International Court of Justice, 2014: 165-166). 

Nükleer Testler I ve II kararları birlikte ele alındığında ICJ tarafından 

Fransa’nın nükleer testlerinin hukuka uygun olup olmadığı sorusunun 

yanıtlanmadığı görülmektedir (Siskin, 1996: 194-196). ICJ’nin soruyu 

yanıtlamama konusunda dayandığı atmosferik nükleer test-yeraltı nükleer test 

ayrımı ise ikna edicilikten uzaktır. Kaldı ki ICJ Yeni Zelanda’nın başvurusunu 

reddetmeden önce verdiği 22 Eylül 1995 tarihli Emir’de devletlerin doğal çevreye 

saygı gösterme ve koruma yükümlülüklerine yer vermiş ve her bir devletin belirli 

bir anlaşmaya taraf olup olmadığına bakılmaksızın bu yükümlülüklerinin 

bulunduğunu belirtmiştir (Viñuales, 2008: 247-248). 22 Eylül 1995 tarihli 

Emir’de yer verilen hükümler ICJ’nin tutarsızlığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Şöyle ki Emir’de; ICJ’nin Nükleer Testler I davalarında 20 Aralık 1974’te verilen 

kararı incelerken söz konusu kararın yalnızca atmosferik nükleer testlerle ilgili 

olduğu ve Nükleer Testler II davasında yeraltı nükleer testlerine ilişkin soruları 

dikkate almasının mümkün bulunmadığı sonucuna vardığı ve bu nedenle ICJ’nin 

Yeni Zelanda’nın bir yandan Fransa'nın 1974'ten beri yeraltı nükleer denemeleri 

yürüttüğü koşullar diğer yandan da son on yıllarda uluslararası hukukun 

gelişmesinden yola çıkarak sunduğu iddiaları dikkate alamayacağı ifade 

edilmiştir. Emir’de yer verilen bir diğer ifade ise bu Emir’in, devletlerin doğal 

çevreye saygı gösterme ve koruma yükümlülüklerine halel getirmediği 

şeklindedir (ICJ, 1995: 306). Emir’de yer verilen bu iki hüküm çelişmektedir. ICJ 
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verdiği karar ile uluslararası çevre hukukunun çevresel etki değerlendirme 

yükümlülüğü ve ihtiyatlılık ilkesi gibi önemli kavram ve ilkelerini göz ardı etmiş 

dolayısıyla karar ile devletlerin doğal çevreye saygı gösterme ve koruma 

yükümlülüklerine halel getirilmiştir. Çünkü Viñuales’in (2008: 247-248) de 

belirttiği gibi Yeni Zelanda başvurusunda uluslararası örf adet hukukuna da 

dayanmış ve Fransa’nın nükleer testleri gerçekleştirmeden önce çevresel etki 

değerlendirme yürütme yükümlülüğüne ve ihtiyatlılık ilkesine uygun olarak 

radyoaktif maddelerin deniz çevresine uygulanmayacağına ilişkin delil sağlaması 

gerektiğini belirtmiştir. ICJ ise bu iddiaları dikkate almamıştır. Fitzmaurice (2013: 

361) karara karşın Nükleer Testler I ve II davaları karşılaştırıldığında Yeni 

Zelanda’nın başvurusunda çevresel konuları gündeme getirmesi ve ICJ tarafından 

22 Eylül 1995 tarihli Emir’de devletlerin doğal çevreyi koruma yükümlülüklerine 

işaret edilmesi nedenleriyle Nükleer Testler II davasının Nükleer Testler I 

davalarından uluslararası çevre hukukunun ICJ’ye ulaşması bakımından 

farklılaştığı değerlendirmesini yapmaktadır. Ancak bu farklılık ICJ’nin 

kararından kaynaklanmamakta, Yeni Zelanda’nın başvurusu nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. Bir başka ifade ile bu farklılık ICJ tarafından Nükleer Testler II 

davasında verilen kararın uluslararası çevre hukukunun gelişimine katkı sağlama 

bakımından zayıf kaldığı ve hatta uluslararası çevre hukukunun çevresel etki 

değerlendirme kavramı ve ihtiyatlılık ilkesinin dikkate alınmadığı gerçeğini 

değiştirmemektedir. 

Silahlı Çatışmada Nükleer Silahların Bir Devlet Tarafından 

Kullanımının Hukuka Uygunluğu 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık ve çevresel etkiler dikkate alındığında bir 

devletin savaşta veya başka bir silahlı çatışmada nükleer silah kullanmasının 

WHO Anayasası dâhil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin ihlalini 

oluşturup oluşturmadığı konusunda 3 Eylül 1993’te danışma yetkisi kapsamında 

ICJ’ye başvurmuştur. ICJ, 8 Temmuz 1996'da verdiği görüşte sorunun WHO 

yetkisi ve faaliyetleri kapsamı dışında kaldığını belirterek talebi yanıtlamamıştır 

(The Registrar of the International Court of Justice, 2014: 268-269). 

Karara karşı oyunda Weeramantry (1996a: 107-108) WHO’nun konu 

hakkında görüş talep etmesinde tıbbi ve çevresel nedenler bulunduğunu ve nükleer 

silahların kullanımının devletin sağlık ve çevre ile ilgili sorumluluklarını ve 

anayasal sorumluluklarını ihlal edip etmediğini öğrenmesinde hukuksal menfaati 

olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Koroma (1996, s.161-162) da karara karşı 

oyunda bir devletin savaş veya bir başka silahlı çatışma durumunda nükleer 

silahlar kullanması halinde sağlık ve çevresel sonuçları bakımından WHO 

Anayasası da dâhil olmak üzere uluslararası hukuk altında sorumluluklarını ihlal 

edeceğini işaret ederek sorunun WHO’nun yetki ve faaliyetleri kapsamında 

olduğunu ifade etmiştir. Aljaghoub’un (2006: 55) belirttiği üzere WHO’nun yetki 

ve faaliyet alanındaki bu sorunun yanıtlanması, verilen görüşün WHO’ya 

görevlerini yerine getirirken rehberlik etmesi ve uluslararası hukukun çevresel ve 
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sağlık alanlarında gelişiminin sağlanması bakımdan önemlidir. Ancak ICJ bu 

imkânı konu görüş talebi karşısında kullanmamıştır. Ayrıca ICJ görüş talebini 

inceleyerek uluslararası çevre hukuku ile uluslararası insani hukuk ve silahlı 

çatışma hukuku gibi farklı alanlar arasındaki ilişkiyi irdeleme ve konuyu 

ihtiyatlılık ilkesi başta olmak üzere uluslararası çevre hukuku ilkeleri 

çerçevesinde değerlendirerek uluslararası çevre hukukunun gelişimine katkıda 

bulunma fırsatı mevcutken bu yolu da tercih etmemiştir. 

Nükleer Silah Tehdidinin veya Kullanımının Hukuka 

Uygunluğu 

6 Ocak 1995'te BM Genel Kurulu kararı doğrultusunda BM Genel Sekreteri, 

uluslararası hukukta herhangi bir durumda nükleer silah tehdidi veya kullanımına 

izin verilip verilmediği sorusunun acil olarak yanıtlanması talebi ile ICJ’ye 

başvurmuştur (The Registrar of the International Court of Justice, 2014: 269-270). 

ICJ 8 Temmuz 1996 tarihli görüşünde gerek örf adet hukuku gerekse antlaşmalar 

hukukunda özel olarak nükleer silah tehdit veya kullanımı konusunda yetki 

bulunmadığını ancak kapsamlı bir biçimde ve evrensel olarak yasaklama da 

olmadığını bununla birlikte BM Şartı Madde 2 Paragraf 4’e aykırı biçimde ve 

Madde 51’in tüm gereklerini karşılamaksızın nükleer silah tehdit ve kullanımının 

hukuk dışı olduğunu ifade edilmiştir. Görüşte yer alan bir diğer husus nükleer 

silah tehdidi ve kullanımının uluslararası insani hukuku da içerecek şekilde 

uluslararası hukukun silahlı çatışma hukuku gerekleri ve nükleer silahlarla ilgili 

antlaşmalar ve diğer taahhütler altındaki özel sorumluluklarla uyumlu olması 

gerektiğidir. ICJ nükleer silah tehdidi ve kullanımının genel olarak uluslararası 

hukukun silahlı çatışma hukukuna uygulanan kurallarına ve özellikle de insani 

hukuk ilke ve kurallarına aykırı olduğunu ancak meşru müdafaa gibi devletin 

varlığının tehlikede olduğu aşırı koşullarda nükleer silah tehdidi ve kullanımının 

hukuka uygun veya hukuk dışı olduğuna açıkça hükmedilemeyeceğini de 

belirtmiştir. ICJ son olarak ise devletlerin sıkı ve etkin bir uluslararası kontrol 

altında tüm yönleriyle nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakereleri iyi niyetle 

sürdürme ve sonuçlandırma yükümlülüğü olduğunu görüşüne eklemiştir (ICJ, 

1996: 43-45). 

Aynı yıl WHO’nun Silahlı Çatışmada Nükleer Silahların Bir Devlet 

Tarafından Kullanımının Hukuka Uygunluğu konusundaki başvurusunu reddeden 

ICJ bu talep karşısında farklı bir yaklaşım ile uluslararası çevre hukuku 

bakımından bir adım atmıştır (Fitzmaurice, 2013: 364).  

ICJ görüşünde çevrenin tehdit altında olduğunu ve nükleer silahların 

kullanımının çevre için bir felaket oluşturacağını ifade etmiş ayrıca çevrenin soyut 

bir kavram olmadığının, yaşam alanını, yaşam kalitesini ve gelecek nesiller dâhil 

olmak üzere insan sağlığını temsil ettiğinin altını çizmiştir. Görüşte devletlerin 

yetki ve kontrolleri altındaki faaliyetlerde diğer devletlerin çevrelerine veya ulusal 

kontrol alanı dışına saygı gösterme genel sorumluluğunun çevreye ilişkin 
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uluslararası hukuk yapısının bir parçası olduğu belirtilmiş ayrıca nükleer silahların 

kullanımının gelecek nesiller bakımından ciddi bir tehlike oluşturduğu, radyasyon 

iyonlaştırmanın çevrenin, gıdanın ve deniz ekosisteminin geleceği için zarar 

doğuracağı ve gelecek nesiller bakımından genetik kusurlar ve hastalıklara neden 

olacağı da ifade edilmiştir. Ek olarak görüşte 1949 Cenevre Sözleşmesi’nin Eki 

1977 tarihli Ek Protokol Madde 35 Paragraf 3 ve 55 birlikte değerlendirilerek bu 

hükümlerin çevre için ek bir koruma sağladığının, hükümlerin bir arada doğal 

çevreyi geniş çaplı, uzun vadeli ve ciddi çevresel zararlara karşı koruyan genel bir 

sorumluluk, bu zarara neden olacak istenen veya beklenen savaş metotları veya 

araçları ile doğal çevreye misilleme yoluyla yönelen saldırılar için yasaklama 

vücuda getirdiğinin altı çizilmiştir. Görüşte uluslararası çevre hukuku ile 

uluslararası insani hukuk ve silahlı çatışma hukuku alanları ile sorumlulukların 

belirlenmesi noktasında bir bağ da kurulmuştur (ICJ,1996: 43-45; 241-244).  

Weeramantry (1996b: 211; 280-282) karara karşı oyunda genel olarak ICJ 

tarafından nükleer silah tehdit ve kullanımının doğrudan ve koşulsuzca herhangi 

bir istisna olmaksızın her durumda hukuk dışı olduğunun belirtilmesi gerektiğini 

ifade etmiş ayrıca bu talep ile ilişkili olduğunu değerlendirdiği uluslararası çevre 

hukuku ilkelerine açıkça yer vermiş, bu ilkelerin varlıklarının uluslararası örf adet 

hukukunun bir parçası olmalarına dayandığını ve insanın varlığının sürmesi 

bakımından temel şart olduğunu belirtmiş ve nükleer silah tehdidi ve 

kullanılmasının birçok ilkenin ihlali anlamına geldiğinin altını çizmiştir. 

Weeramantry’ye (1996b: 211, 280-282) göre ICJ tarafından Nükleer Silah 

Tehdidinin veya Kullanımının Hukuka Uygunluğu ile ilgili görüşte gözetilmesi 

gereken ilkeler kuşaklar arası eşitlik ilkesi, ortak miras ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi, 

yeryüzü kaynaklarının vasiliği ilkesi, kirleten öder ilkesi ve formüle etmek için 

hukuki çabalarda bulunulan ekolojik güvenlik ilkeleridir. Sonuç olarak 

Weeramantry tarafından karara karşı oyda belirtilen hususları gözetmeyen ve yine 

karşı oyda belirtilen ilkeleri belirleme ve açıklama yolunu tercih etmeyen ICJ 

uluslararası çevre hukukunun gelişimine katkı sağlama konusunda yine yeterli 

adım atmamıştır. 

Gabčíkovo-Nagymaros Projesi (Macaristan/Slovakya) 

Gabcíkovo-Nagymaros Baraj Sisteminin İnşası ve İşletilmesi Hakkında 16 Eylül 

1977 tarihli Budapeşte Antlaşması ve “geçici çözümün” inşası ve işletilmesi 

hususlarında Macaristan Cumhuriyeti, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti 

arasındaki farklı yaklaşımlar, imzalanan Özel Anlaşma aracılığıyla 2 Temmuz 

1993’te Macaristan ve Slovak Cumhuriyetleri tarafından birlikte ICJ’ye 

bildirilmiştir. Anlaşma’ da Slovak Cumhuriyeti’nin Çek Devleti ve Slovak 

Federal Cumhuriyeti'nin tek halefi olduğu da belirtilmiştir. Davada esasa ilişkin 

karar 25 Eylül 1997’de verilmiştir (The Registrar of the International Court of 

Justice, 2014: 161-162). 

Gabčíkovo-Nagymaros uluslararası su hukuku ve çevrenin korunması 

konularında ICJ’in çekişmeli yargı yetkisi kapsamında karara bağladığı ilk 
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davadır (Fitzmaurice, 2013: 366). Kararda uluslararası çevre hukukunun yanı sıra 

uluslararası akarsuların seyrüsefer dışında kullanımı, uluslararası ardıllık hukuku, 

antlaşmalar hukuku, devletlerin sorumluluğu gibi uluslararası hukukun önemli 

konuları da yer almıştır (Lefeber, 1998: 610). Karar’da Çekoslovakya’nın, ortak 

bir kaynağın kontrolünü tek taraflı olarak üstlenerek ve böylece Macaristan'ı Tuna 

Nehri'nin doğal kaynaklarından adil ve makul bir pay alma hakkından mahrum 

bırakarak uluslararası hukukun gerektirdiği orantılılığa saygı göstermediği 

belirtilmiş ve hakça kullanım hakkına yer verilmiştir (ICJ, 1997: 53). Bununla 

birlikte kararda hakça kullanım ilkesi ile ilgili kapsamlı bir açıklama mevcut 

değildir. Stec ve Ecksteins (1997: 41-42) Gabčíkovo-Nagymaros’un ICJ 

tarafından sürdürülebilir kalkınma kavramının değerlendirildiği ilk dava olduğunu 

belirtmektedir. Kararda sürdürülebilir kalkınma kavramı ekonomik kalkınmanın 

çevrenin korunması ile uzlaştırılması ihtiyacı olarak açıklanmıştır (ICJ, 1997: 75). 

Bununla birlikte ICJ sürdürülebilir kalkınmanın niteliğinin hukuksal bir 

yükümlülük mü yoksa bir ilke mi olduğu değerlendirmesini yapmamıştır (Boyle, 

1997: 18). Weeramantry (1997: 85) ise karara ilişkin ayrık oyunda kararda bir 

kavram olarak ifade edilen sürdürülebilir kalkınmanın normatif değeri olan bir 

ilke olduğunu, davanın karara bağlanmasında kritik rolü bulunduğunu, 

uluslararası hukukta son zamanlarda dikkat çeken ilkenin gelecekte önemli çevre 

davalarında büyük rol oynayacağını belirtmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 

farklı yaklaşımlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir 

kalkınmanın hukuksal bir ilke olup olmadığı başta olmak üzere içeriği üzerinde 

ICJ tarafından kararda yer verilecek bir değerlendirme önemli olacakken ICJ 

tarafından bu imkan kullanılmamıştır. Okowa ve Evans’ın (1998: 694) belirttiği 

üzere davada Macaristan uluslararası hukukta çevrenin korunması ile ilgili yeni 

gerekliliklerin Gabcíkovo-Nagymaros Baraj Sisteminin İnşası ve İşletilmesi 

Hakkında 16 Eylül 1977 tarihli Budapeşte Antlaşması’nın uygulanmasını 

imkânsız kıldığı gerekçesi ile Antlaşma’yı feshetme hakkı olduğunu ayrıca 

projenin genel uluslararası hukukun yeni kurallarının gerektirdiği şekilde 

herhangi bir uygun çevresel etki değerlendirme yapılmadan tasarlandığını ve 

yürürlüğe konulduğunu belirtmiştir. Macaristan dilekçelerinde ihtiyatlılık ilkesine 

de yer vermiştir (Boyle, 1997: 17). Böylelikle ICJ zımnen çevre koruma alanında 

hukuksal yükümlülükler kapsamında sürdürülebilir kalkınma, ihtiyatlılık ilkesi ve 

bildirim ve danışma yükümlülüğünün statüsü ve hukuki etkileri hakkında 

değerlendirme yapmaya davet edilmiştir. Tarafların iddialarında çevresel 

konulara yer verilmesine ve bu konuların davanın esasına ilişkin kararda 

tanımlanma imkânı bulunmasına karşın ICJ gündeme getirilen bu konulara ilişkin 

detaylı değerlendirme yapmamıştır (Okowa ve Evans, 1998: 694). Bu çerçevede 

ICJ konu dava ile de uluslararası çevre hukukunun gelişimi konusunda önemli 

katkılar sağlaması mümkün iken yine bu yönde bir tercihte bulunmamıştır. 

Kasikili/Sedudu Adası (Botsvana/Namibya) 

Dava, Botsvana ve Namibya arasında Kasikili/Sedudu Adası çevresindeki sınır ve 

adanın hukuki statüsüne ilişkin uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır. 13 Aralık 1999 
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tarihli kararında ICJ sınırı ve adanın Botsvana topraklarının bir parçası olduğunu 

tespit ederken Büyük Britanya ve Almanya arasında iki ülkenin etki alanını 

belirleyen 1 Temmuz 1890 tarihli Antlaşma, kanalın derinliği ve genişliği, akışı, 

yatak profili konfigürasyonu, sefere uygunluğu ve tarafların uygulamaları gibi 

çeşitli unsurları dikkate almıştır (The Registrar of the International Court of 

Justice, 2014: 166-168). ICJ ayrıca Mayıs 1992'de iki devletin başkanları 

tarafından imzalanan Kasane Bildirisi’ni gözeterek iki devlet vatandaşlarının seyir 

yanında çevresel koruma bakımından da eşit muamele göreceklerini belirtmiş 

ancak çevresel kaygılar ile ilgili detaylı bir değerlendirme yapmamıştır (ICJ, 

1999: 1107-1108).  

Weeramantry (1999: 143) ise karara karşı oyunda bir doğal kaynağın 

ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin çıkarlarına zarar vermeksizin bölümlere 

ayrılamadığı hallerde ICJ’nin bu kaynağa bütünlüğü içerisinde muhafaza edilmesi 

gereken bir koruma alanından daha farklı yaklaşamayacağını, bu gibi durumlarda 

adil bir değerlendirme yapabilmenin birden fazla yolu bulunduğunu, bunlardan 

birisinin ICJ’nin bu kıymetli varlıktan yararlanan iki tarafın hakları arasında 

dengeyi korumak kaydı ile sınır antlaşması tarafından gösterilen geometrik 

çizgiden hafifçe ayrılmak konusunda kendisini yetkili kabul etmesi diğerinin ise 

iki tarafın ve dahası dünya toplumunun büyük menfaatleri adına söz konusu alan 

üzerinde bir ortak rejim kurulması ve böylelikle hiçbir tarafın onun kullanımından 

mahrum bırakılmaması olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü üzere karşı oyda sınırın 

ve çevresel varlığın kullanımının belirlenmesinde ICJ’nin çevresel kaygılarla 

karar vermesini beklenmiş ancak ICJ kararını bu yönde tesis etmemiştir. 

Uruguay Nehri Üzerindeki Kâğıt Hamuru Fabrikaları 

(Arjantin/Uruguay) 

4 Mayıs 2006'da açılan dava kısaca 1975 Statüsü olarak anılan Uruguay Nehri 

Statüsü’nün uygulanması konusunda Arjantin ve Uruguay arasındaki 

uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Arjantin, Uruguay'ı, 1975 Statüsü uyarınca 

zorunlu bildirim ve danışma prosedürleri ön koşullarına uymaksızın Uruguay 

Nehri üzerinde iki kağıt hamuru fabrikası inşasına tek taraflı olarak izin vermekle 

suçlamıştır. Uruguay ise organize Arjantin vatandaşları gruplarının Uruguay 

Nehri üzerindeki hayati bir uluslararası köprüyü bloke ettiğini ileri sürmüştür. ICJ, 

esasa ilişkin kararını 20 Nisan 2010’da vermiştir (The Registrar of the 

International Court of Justice, 2014: 208-209). 

Gerek açılmasında gerekse tarafların iddialarında çevresel kaygıların etkili 

olduğu dava ICJ tarafından daha önce incelenen diğer davalar ile 

karşılaştırıldığında gerçek bir çevre davası olarak kabul edilmektedir 

(Fitzmaurice, 2013: 370-372).  

Kararda sürdürülebilir kalkınma kavramının hukuksal olarak uygulaması, 

uluslararası çevre davalarında ispat yükü ve çevresel etki değerlendirme dâhil 

olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası çevre hukukunun önemli 
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konularına değinilmiştir (Zhu ve He, 2012: 107). Bununla birlikte Karar ile 

çevresel etki değerlendirmenin, uluslararası bir yükümlülük olarak kabul 

edilmesinin yolu açılsa da ICJ halkın görüşünün alınmasını hukuksal bir 

yükümlülük olarak görmemiş ancak Uruguay'ın aslında her iki ulusun da etkilenen 

nüfusuna danıştığını yönünde bir değerlendirme yapmıştır (Payne, 2010: 322-

324). ICJ, karar ile çevresel etki değerlendirmenin tam kapsamını ve içeriğini 

belirlemeyi reddetmiş yalnızca faaliyetler başladıktan sonra ve gerektiğinde 

projenin ömrü boyunca çevre üzerindeki etkilerinin sürekli olarak izlenmesi 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Kararda devletlerin sınır ötesi çevresel etki 

değerlendirme belgelerinde ne kadar bilgi sağlamaları gerektiği de boşlukta 

kalmıştır (Fitzmaurice, 2013: 372). Dolayısıyla ICJ çevresel etki değerlendirme 

yükümlülüğü konusunda Uruguay Nehri Üzerindeki Kâğıt Hamuru Fabrikaları 

(Arjantin/Uruguay) kararında belirsiz bir tavır sergilemiştir (Miles, 2016: 419). 

Davada ICJ, Korfu Kanalı (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 

Krallığı/Arnavutluk) davasında yer verdiği sic utere tuo ilkesini4 doğrulamış, 

ihtiyatlılık ilkesi ile ilgili olarak ise ihtiyatlılığın her zaman ispat yükünün tersine 

çevrilmesini gerektirmediğini vurgulayarak daha önceki içtihadının ötesine 

geçmiş ayrıca yürütülen faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ile bir 

nehrin yönetiminde devletlerin koordinasyon ve işbirliğine ilişkin konuları 

tartışmıştır (Fitzmaurice, 2013: 370-372). Boisson de Chazournes’in (2007: 26-

27) de belirttiği gibi ICJ ihtiyatlılık ilkesi ile Uruguay Nehri Üzerindeki Kâğıt 

Hamuru Fabrikaları (Arjantin/Uruguay) davası öncesinde Nükleer Testler II ve 

Gabčíkovo-Nagymaros Projesi (Macaristan/Slovakya) davalarında da karşı 

karşıya kalmıştır. ICJ ilkeyi Nükleer Testler II davasında Yeni Zelanda gündeme 

getirmesine karşın göz ardı etmiştir. Gabčíkovo-Nagymaros Projesi 

(Macaristan/Slovakya) davasında çevre koruma alanında dikkate alınması 

gereken yeni normların ortaya çıktığını kabul etmesine ve ilke davada taraflarca 

gündeme getirilmesine karşın ICJ ihtiyatlılık ilkesini hukuki bir ilke olarak ele 

alıp değerlendirme yapmamıştır (Boisson de Chazournes, 2007: 26-27). Uruguay 

Nehri Üzerindeki Kâğıt Hamuru Fabrikaları (Arjantin/Uruguay) davasında ise 

nihayet önceki içtihadından farklı olarak ve önceki içtihadının bir adım ötesine 

geçerek ihtiyatlılık ilkesi ile ilgili değerlendirme yapmış ancak bu kez de 

ihtiyatlılığın her zaman ispat yükünün tersine çevrilmesini gerektirmediğini 

belirtmiştir. Oysa Bazurco’nun (2020: 3) da belirttiği gibi ihtiyatlılık ilkesi ile 

ispat yükü tersine çevrilmekte ve faaliyeti öneren taraf faaliyetin zararlı 

olmadığını kanıtlama yükü altına girmektedir. Dolayısıyla ICJ konu davada ilk 

defa ihtiyatlılık ilkesini değerlendirmekle birlikte ilkenin ispat yükünün tersine 

çevrilmesi gibi çevrenin korunmasında öne çıkan bir özelliğini tartışmalı hale 

getirmiştir. 

                                                             

4         Korfu Kanalı (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı/Arnavutluk) davasına ilişkin 

değerlendirmelerde ilkeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 
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Antarktika’da Balina Avcılığı (Avustralya/Japonya -Yeni 

Zelanda Müdahil-)  

Dava Japonya’nın yürüttüğü Antarktika’da Özel İzin Altında Japon Balina 

Araştırma Programı İkinci Fazı (JARPA II) programı ile ilgili olarak Avustralya 

ve Japonya arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Avustralya Japonya’nın 

program ile 1946 tarihli Balina Avcılığının Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası 

Sözleşme (ICRW) kapsamındaki yükümlülüklerini ve deniz memelileri ile deniz 

çevresinin korunmasına ilişkin diğer uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği 

iddiası ile 31 Mayıs 2010'da ICJ’ye başvurmuştur. ICJ davada temel olarak ICRW 

Madde VIII’de yer alan; tarafların vatandaşlarından herhangi birine, bilimsel 

araştırma amacıyla balinaları öldürme, alma ve tedavi etme yetkisi içeren özel bir 

izin verebileceğine ilişkin hükmü ele almış ve JARPA II’nin bilimsel araştırma 

olarak nitelendirilebileceğini ancak davadaki kanıtların, programın tasarım ve 

uygulamasının programın bilimsel amaçlara ulaşma amacını ortaya koymadığını 

tespit etmiştir (The Registrar of the International Court of Justice, 2014: 224-226). 

Fitzmaurice (2013: 373) henüz karara bağlanmadan önce Antarktika’da 

Balina Avcılığı davasının ICJ nezdinde balinaların korunmasına yönelerek 

doğrudan hayvanlara yardıma ilişkin konuları öne çıkaran ilk dava olması 

bakımından önemine dikkat çekmiş ve deniz memelilerine kamuoyunun ilgisi göz 

önünde bulundurulduğunda davanın ICJ’nin kamuoyunda çevresel kaygıların 

kurtarıcısı olarak tanımlanmasını sağlama gizil gücü taşıdığını öngörmüştür. 

Nitekim Poddar (2020: 8) karar ile ICJ’nin güçlünün zorbalığı karşısında zayıfı 

gözeterek evrende güç dengesini korumaya hizmet ettiğini ve BM Şartı’nda 

uluslararası barış ve güvenlik sadece insanlar için kabul edilirken flora ve 

faunanın ve hatta denizlerin altının tehlikede olduğu günümüzde ICJ’nin 

koruyucu yetkisini tüm varlıkları kapsayacak şekilde genişlettiğini 

değerlendirmektedir. Poorhashemi ve Zarei (2021: 18) ise ICJ’nin ICRW Madde 

VIII (1)’in ICRW’ nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve ICRW’nin giriş kısmı ve 

ilgili diğer maddeleri dâhil olmak üzere amaç ve konusu ile yorumlanması 

gerektiği şeklindeki yaklaşımının uluslararası çevre antlaşmalarının 

incelenmesinde yeni bir bakış açısını ortaya koyduğunu belirtmektedir. Ancak 

karara rağmen, Japonya’nın 2015'ten itibaren Antarktika'da yeni bir bilimsel 

balina avcılığı projesi başlatması uluslararası uyuşmazlıklarda ICJ’nin etkinliği 

sorusunu gündeme getirmiştir (Poorhashemi ve Zarei, 2021: 19). ICJ kararlarının 

uygulanması konusunda güçlü bir duruş veya yapı ortaya konulamaması açıktır ki 

çevrenin korunması önünde engel oluşturmaktadır. 
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Nikaragua Tarafından Sınır Bölgesinde Gerçekleştirilen 

Belirli Faaliyetler (Kosta Rika/Nikaragua) ve Kosta Rika'da 

San Juan Nehri Boyunca Bir Yol İnşaatı (Nikaragua/Kosta 

Rika) 

Nikaragua Tarafından Sınır Bölgesinde Gerçekleştirilen Belirli Faaliyetler (Kosta 

Rika/Nikaragua) davası 18 Kasım 2010'da Kosta Rika tarafından; Nikaragua’nın 

San Juan Nehri'nden Laguna los Portillos'a bir kanal inşa ederek ve San Juan Nehri 

üzerinde belirli tarama çalışmaları gerçekleştirerek Kosta Rika’ya karşı toprak 

bütünlüğü ilkesini ve tehdit veya kuvvet kullanma yasağını ihlal ettiği iddiaları ile 

açılmıştır. Kosta Rika'da San Juan Nehri Boyunca Bir Yol İnşaatı 

(Nikaragua/Kosta Rika) davası ise 22 Aralık 2011'de Nikaragua tarafından Kosta 

Rika'ya karşı, Kosta Rika'nın iki ülke arasındaki sınır bölgesinin geniş kısmında 

ciddi çevresel sonuçları olan büyük inşaat işleri yürüttüğü, Nikaragua’nın 

egemenliğini ihlal ettiği ve topraklarına büyük çevresel zararlar verdiği 

gerekçeleriyle başlatılmıştır. 19 Aralık 2012 tarihinde iki davada yargılama 

birleştirilmiş ve birleştirilmiş davalarda esasa ilişkin karar 16 Aralık 2015'te 

verilmiştir (The Registrar of the International Court of Justice, 2014: 227-231). 

Karar ile ICJ tarafından çevresel zarar nedeniyle ilk defa tazminata 

hükmedilmiştir. Ayrıca kararda çevreye verilen zararın ve zarar neticesinde 

çevrenin ürün ve hizmet sağlama kabiliyetinde ortaya çıkan kayıp ve azalmanın 

uluslararası hukuk altında tazmin edilebilir olduğu açık bir şekilde ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte ICJ’nin çevresel zararın hesaplanmasında izlediği 

yöntemi net bir şekilde gerekçelendirmemesi uluslararası alanda mahkemelerin 

çevresel zarar hesaplaması konusunda ICJ rehberliğinden yararlanması imkânını 

kısıtlamıştır (Rudall, 2018: 2). ICJ davada devletlerin sınır ötesi zarar öngörülen 

hallerde çevresel etki değerlendirme yürütme şeklindeki yeni örf adet 

yükümlülüğüne ilişkin hukuku daha açık hale getirme fırsatını da yakalamış ancak 

bunu gerektiği şekilde kullanamamıştır. ICJ özellikle, önemli bir sınır ötesi zarar 

riski belirlenirken, söz konusu riskin söz konusu devletin bakış açısı ile mi yoksa 

örneğin mahkeme gibi tarafsız bir gözlemci tarafından ampirik, bilimsel 

kriterlerin uygulanması yoluyla mı değerlendirileceği gibi çok önemli bir soruyu 

göz ardı etmiştir. ICJ ayrıca Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından 

oluşturulan 2001 tarihli Tehlikeli Faaliyetlerden Kaynaklanan Sınır Ötesi 

Zararların Önlenmesine İlişkin Taslak Maddeler’e de atıfta bulunmamıştır ki söz 

konusu tavsiyeler bilimsel ilerlemeleri dikkate alarak ve genel olarak davadakine 

benzer sorulara objektif bir yaklaşımı savunarak bu tür risk kavramını "fiziksel 

sonuçlar" açısından tanımlamaktadır. ICJ’nin Kosta Rika'nın faaliyetleriyle ilgili 

olarak Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun tavsiyelerine benzer bir yaklaşım 

benimsenmiş ancak aynı yaklaşımı Nikaragua ile ilgili olarak göstermemiştir. Bu 

anlaşılması güç durum ICJ’nin çevresel etki değerlendirme yürütme yükümlülüğü 

konusunda Uruguay Nehri Üzerindeki Kâğıt Hamuru Fabrikaları 



Uluslararası Adalet Divanı’nında Çevre Uyuşmazlıkları 

40                         Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Ocak 2023, s. 21-50 

(Arjantin/Uruguay) kararında sergilediği belirsiz tavrın devam ettiğini de 

göstermektedir (Miles, 2016: 419). 

Karayip Denizi'nde Egemenlik Haklarının ve Deniz 

Alanlarının İhlal Edildiği İddiası (Nikaragua/Kolombiya) 

26 Kasım 2013'te Nikaragua, Nikaragua’nın egemenlik haklarına ve deniz 

bölgelerine ihlallerde bulunması ve bu ihlalleri uygulamak için güç kullanma 

tehdidine başvurması nedeniyle Kolombiya'ya karşı ICJ’ye başvurmuştur (The 

Registrar of the International Court of Justice, 2014: 234-235). 17 Kasım 2016’da 

Kolombiya da Nikaragua’ya karşı; güneybatı Karayip Denizi deniz çevresini 

koruma ve muhafaza konusunda gerekli özen görevini ihlal ettiği, San Andrés 

Archipelago halkının sağlıklı, elverişli ve sürdürülebilir bir çevreden faydalanma 

hakkının korunmasında gerekli özen görevini yerine getirmediği, geleneksel 

balıkçılık sahalarına girerek ve bu alanları sömürerek San Andrés Archipelago 

halkının geleneksel yollarla gerçekleştirdiği balıkçılığa ilişkin haklarını ihlal ettiği 

ve iç sularını ve deniz alanlarını uluslararası hukuk tarafından izin verilenin 

ötesine genişlettiği iddialarını yöneltmiştir. 21 Nisan 2022’de esas hakkındaki 

kararda Kolombiya tarafından Nikaragua’nın münhasır ekonomik bölgesindeki 

egemenlik haklarının ve yetkisinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Kararda 

uluslararası örf adet hukukunda tüm devletlerin deniz çevresinin korunması ve 

muhafazası konusunda yükümlülüğü bulunduğu, canlı kaynaklarını korumak ve 

deniz çevresini muhafaza etmek amacıyla uluslararası örf adet hukukuna göre kıyı 

devletinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde kural koyma, uygulama ve 

yaptırım uygulama sorumluluğu olduğu, bayrak devleti sıfatıyla bir üçüncü 

devletin de bayrağı altındaki gemilerinin canlı kaynaklarının korunması için kıyı 

devletinin kendi ekonomik bölgesinde icra ettiği koruma önlemlerine uyma 

yükümlülüğü bulunduğu açıklanmıştır. Kararda bununla birlikte deniz hukukunda 

bir devletin bitişik bölgede uygulayabileceği yetkinin kıyı devletinin kendi 

münhasır ekonomik bölgesindeki hak ve yükümlülüklerinden farklı olduğuna, bu 

iki bölgenin çakışması halinde ise çakışan alanda uygulanabilecek yetki ve coğrafi 

boyutun aynı olmadığına ve her devletin bitişik bölge ve münhasır ekonomik 

bölgede farklı rejimler altındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine 

getirirken diğer devletin hak ve yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğine de 

işaret edilmiştir (ICJ, 2022g: 89-91, 43-59). Davada uluslararası çevrenin 

korunması bakımından önemli olabilecek bir konu Ishii’nin (2022) de belirttiği 

üzere kararda Nikaragua'nın haklarının Kolombiya'nın Nikaragua'nın münhasır 

ekonomik bölgesinde özgürlükten yararlanma hakkına üstün geldiğine karar 

vermemiş olmasıdır. Ishii (2022) karar Nikaragua lehine karar verilmiş olmakla 

birlikte kararda kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgedeki haklarının önceliği 

öngörülmediği için kullanıcı devlet bakımından bir yol açılmış olabileceğini 

değerlendirmiş ve bu çerçevede bir münhasır ekonomik bölgede aynı alanın 

rekabet halinde kullanımına ilişkin bir vaka kurgulamıştır. Buna göre yabancı bir 

devletin doğal kaynaklara zarar verebilecek ağır silahlar kullanarak askeri bir 
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tatbikat gerçekleştirmesi durumunda mevcut dava, böyle bir kullanımın neden 

egemenlik haklarının ihlali teşkil etmeyeceğine bir açıklama oluşturmaktadır: 

Çünkü askeri harekât münhasıran kıyı devletinin yetkisinde değildir (Ishii, 2022). 

Davada McRae’nin (2022: 9) karara karşı oyu; çevre ve güvenlik hususlarını bir 

arada ele alınması ve günümüzde devletlerin güvenlik ihtiyaçları kapsamında 

deniz çevresinin korunmasının de yer alabileceğinin ve iklim değişikliği ile ilgili 

kaygıların arttığı bir dönemde deniz çevresinin korunmasının bazı devletler 

bakımından birincil güvenlik kaygısı olarak kabul edilebileceğinin açıkça 

vurgulaması bakımından önemlidir. 

Sonuç 

ICJ; çekişmeli yargı yetkisi devletlere, danışma yetkisi ise faaliyet alanları ile 

sınırlı olmak kaydı ile BM’nin beş organına ve BM ailesine veya bağlı 

kuruluşlarına ait 16 uzman kuruluşa açık bir uluslararası mahkemedir. Dolayısıyla 

çok sayıda aktör ve paydaşı barındıran uluslararası çevre hukuku alanında, çeşitli 

özel veya tüzel kişilerin aralarında çıkabilecek uyuşmazlıklar bakımından 

doğrudan ICJ’ye başvurma imkânı bulunmamaktadır. ICJ’nin çekişmeli yargı 

kararları bağlayıcı olduğundan, bu kapsamda başvuruda bulunan devletlerin 

verilecek karara uymaları gerekmektedir. Bununla birlikte çekişmeli yargı 

kararına uyulmaması halinde başvurulabilecek yöntem ve bir taraf veya taraflarca 

karara uyulmaksızın hareket edilen -Antarktika’da Balina Avcılığı davası gibi- 

örnekler bu bağlayıcılığı sorgulanır hale getirmektedir. Ayrıca bağlayıcı olacağı 

açıkça belirtilmediği sürece danışma niteliğindeki görüşlere, görüş talep eden 

tarafın uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. ICJ genel bir mahkemedir. 1993 

yılında oluşturulan Çevresel Konular Dairesi hiçbir başvuru almadan 2006 yılında 

kapatılmıştır. ICJ çekişmeli yargı veya danışma görüşü sürecinde kendine özgü 

ilke ve kurallar ile şekillenen uluslararası çevre hukukuna özel bir usul takip 

edilmemektedir. ICJ duruşmaları aksine bir karar verilmemesi veya taraflarca 

aksinin talep edilmemesi durumunda açık görülmekte, verilen kararlar da 

kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte çekişmeli yargı ve danışma 

görüşüne başvurabilecek taraflar sınırlı tutulduğundan sağlanan bu şeffaflık 

katılımdan ziyade kararların içeriğinin uluslararası çevre hukukunun gelişimine 

katkı sağlamasına imkân sunmaktadır. Davaların karara bağlanma süreleri ise 

giderilemez, geri dönülemez zararların ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde çevre 

ilgili uyuşmazlıklar bakımından genel olarak uzundur. Ayrıca ICJ’nin geçici 

önlemler konusunda aldığı kararlar veya uzman görüşüne başvurmadığı durumlar 

da tartışmaya açıktır. Bu nedenlerle öncelikle ICJ’nin uluslararası çevre 

uyuşmazlıkları bakımından etkin bir uyuşmazlık çözüm mekanizması sunamadığı 

değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede ICJ’nin kuruluşundan bu yana uluslararası çevre 

uyuşmazlıkları ile ilgili öne çıkan karar ve görüşleri çevre hukukunun gelişim 

aşamalarına ilişkin olarak Sands (2003, s. 25-26)’in ayrımı doğrultusunda 

irdelenmiştir: 
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1945 ile başlayan dönemde ICJ Korfu Kanalı davasında sic utere tuo ilkesine 

vurgu yaparak ve Barcelona Traction, Light and Power Limited Şirketi davasında 

erga omnes ilkesini ortaya koyarak bu ilkelerin uluslararası çevre hukukunda 

uygulanmasının önünü açmıştır. 

Nitekim 1972 Stockholm Bildirgesi’ de İlke 21’de devletlerin çevrelerine 

veya ulusal yetki sınırlarının ötesindeki alanlara zarar vermemesini sağlama 

sorumluluğu belirlenmiştir. Bildirge’de devletlerin sorumluluğunun yanı sıra İlke 

1’de çevre hakkı tanımlanmış ve İlke 26’da insan ve çevresinin, nükleer silahların 

ve diğer tüm kitle imha araçlarının etkilerinden korunması gerektiğine ve 

devletlerin bu tür silahların ortadan kaldırılması ve tamamen imha edilmesi 

konusunda ilgili uluslararası organlarda derhal anlaşmaya varmaya çalışmaları 

gerekliliğine de işaret edilmiştir (UN, 1973: 4-5). Buna karşın çevresel kaygılar 

ile yapılan ilk başvuru olan Nükleer Testler I davalarında ICJ Korfu Kanalı ve 

Barcelona Traction, Light and Power Limited Şirketi davalarında öne çıkardığı 

ilkeleri ve 1972 Stockholm Konferansı kazanımlarını göz ardı etmiş, sadece 

uluslararası çevre hukuku bakımından değil uluslararası hukuk açısından da 

eleştiriye açık bir karar vermiş ve henüz ilk başvuruda uluslararası çevre hukuku 

alanında atılmakta olan adımların gerisinde kalmıştır. 

1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı ile başlayan süreçte ICJ’nin karara 

bağladığı ilk dava ise Nükleer Testler II davasıdır. ICJ Nükleer Testler I 

davalarında olduğu gibi bu kararda da Fransa’nın gerçekleştirdiği nükleer testlerin 

hukuka uygun olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmamıştır. Oysa 

nükleer silahlar ve nükleer silah testleri ile ilgili kaygılara uluslararası alanda karar 

tarihi olan 1995’ten yıllar önce 1972 Stockholm Konferansı ve 1987 Ortak 

Geleceğimiz Raporu’nda (UN, 1973 ve World Commission on Environment and 

Development, 1987) yer verilmiştir. Dolayısıyla ICJ Nükleer Testler II davasında 

da nükleer silahlar ve nükleer silah testleri ile ilgili olarak uluslararası alanda 

atılmakta olan adımların gerisinde kalmıştır. ICJ danışma yetkisi kapsamında 

incelediği Silahlı Çatışmada Nükleer Silahların Bir Devlet Tarafından 

Kullanımının Hukuka Uygunluğu davasında verdiği 1996 tarihli kararda ise WHO 

tarafından sağlık ve çevresel etkiler çerçevesinde bir devletin savaşta veya başka 

bir silahlı çatışmada nükleer silah kullanmasının uluslararası hukuk kapsamındaki 

yükümlülüklerin ihlalini oluşturup oluşturmadığı sorusunu yanıtsız bırakmıştır. 

Bu karar yine ICJ’nin nükleer silahlar konusunda uluslararası çevre hukukunun 

gelişimine katkı sağlamaktan uzak olduğunu ortaya koymaktadır. ICJ, BM Genel 

Kurulu kararı doğrultusunda uluslararası hukukta herhangi bir durumda nükleer 

silah tehdidi veya kullanımına izin verilip verilmediği sorusu ile danışma 

yetkisine başvurulan Nükleer Silah Tehdidinin veya Kullanımının Hukuka 

Uygunluğu davasında ise WHO’nun başvurusu karşısındaki yaklaşımından farklı 

ve uluslararası çevre hukuku açısından önemli bir karar vermiştir. ICJ, 8 Temmuz 

1996 tarihli bu kararda, çevre kavramı, çevre felaketi, gelecek nesillerin hakları, 

devletlerin çevre ile ilgili sorumlulukları gibi konularda bakış açısını ortaya 

koymuş ayrıca uluslararası çevre hukukunun uluslararası insani hukuk ve silahlı 
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çatışma hukuku alanları ile ilişkisine de işaret etmiştir. Ancak kararda nükleer 

silah tehdit ve kullanımının doğrudan ve koşulsuzca herhangi bir istisna 

olmaksızın her durumda hukuk dışı olduğunun belirtilmesinden imtina edilmiştir. 

Ayrıca Weeramantry (1996b: 211, 280-282) tarafından karara karşı oyda yer 

verilen kuşaklar arası eşitlik ilkesi, ortak miras ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi, yeryüzü 

kaynaklarının vasiliği ilkesi, kirleten öder ilkesi ve ekolojik güvenlik ilkelerine 

ilişkin değerlendirme yapma imkanı bulunmasına karşın bu yönde bir yaklaşım 

göstermeyen ICJ uluslararası çevre hukukunun gelişimine katkı sağlama 

konusunda yine geride kalmıştır. 1997 yılında ICJ, çekişmeli yargı yetkisi 

kapsamında çevrenin korunması konusunda incelediği ilk dava olan Gabčíkovo-

Nagymaros Projesi davasını karara bağlamış, kararda Nükleer Silah Tehdidinin 

veya Kullanımının Hukuka Uygunluğu kararına benzer şekilde uluslararası çevre 

hukuku ile uluslararası akarsuların seyrüsefer dışında kullanımı, uluslararası 

ardıllık hukuku, antlaşmalar hukuku, devletlerin sorumluluğu gibi uluslararası 

hukukun farklı alanları arasında bağ kurmuştur. ICJ bu davada hakça kullanım 

hakkına da değinmiş ancak hakça kullanım ilkesini açıklama yoluna gitmemiştir. 

ICJ kararda sürdürülebilir kalkınma kavramını ekonomik kalkınmanın çevrenin 

korunması ile uzlaştırılması ihtiyacı şeklinde açıklamış ancak kavramın hukuksal 

niteliğini belirtmemiştir. Oysa sürdürülebilir kalkınma kavramı daha önce 1987 

Ortak Geleceğimiz Raporu’nda tanımlanmış, ayrıca gerek Rapor’da gerekse 

Rapor’un ekinde yer alan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Çevre Hukuku 

Uzmanlar Grubu Tarafından Kabul Edilen Çevre Koruma ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Hukuki İlkeleri Özeti’nde (World Commission on Environment and 

Development, 1987) açıklanmıştır. ICJ kararda Macaristan’ın dilekçelerinde yer 

verdiği ihtiyatlılık ilkesine ilişkin bir açıklamaya da gitmemiştir. Uluslararası 

alanda ise ihtiyatlılık ilkesi 1972 Stockholm Bildirgesi İlke 18’de (UN, 1973: 4-

5) yer verildiği tarihten itibaren tartışılagelmiştir. 1999 yılına ulaşıldığında 

temelde bir sınırın ve bir adanın hukuki statüsünün belirlenmesine ilişkin 

Kasikili/Sedudu Adası davasında verdiği kararda, tespitini yaparken çok yönlü 

değerlendirmelere giren ICJ’nin sınırın ve çevresel varlığın kullanımının 

belirlenmesinde çevresel kaygılardan uzak olduğu görülmektedir. Açılma sebebi 

ve tarafların karşılıklı iddialarında yer verilen çevresel endişeler göz önünde 

bulundurulduğunda tam bir çevre davası olarak kabul edilen Uruguay Nehri 

Üzerindeki Kâğıt Hamuru Fabrikaları davası kararında; sic utere tuo ilkesi, 

sürdürülebilir kalkınma kavramının hukuksal olarak uygulaması, uluslararası 

çevre davalarında ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde ispat yükü, işbirliği ve 

koordinasyon ile çevresel etki değerlendirme gibi çevresel hususlara yer veren, 

ICJ ihtiyatlılık ilkesi ile ilgili olarak ise ihtiyatlılığın her zaman ispat yükünün 

tersine çevrilmesini gerektirmediğini vurgulayarak farklı bir yaklaşım ortaya 

koymuş ancak bu yaklaşım ile ihtiyatlılık ilkesinin çevrenin korunması 

bakımından öne çıkan ispat yükünün tersine çevrilmesi özelliğini tartışmalı hale 

getirmiştir. Yine kararda ICJ çevresel etki değerlendirme kavramın kapsam ve 

içeriğini belirlemekten kaçınmıştır. Oysa 1991 tarihinde imzaya açılan Sınıraşan 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi (Espoo Sözleşmesi) (UN, 1991) 
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kavramı tanımlamış ve sınıraşan etkiler bakımından çevresel etkilerin 

değerlendirilmesinde devletlerin sorumluluklarını ortaya koymuştur. 2014 tarihli 

Antarktika’da Balina Avcılığı kararı ise ICJ’nin yetkisini sadece insanın değil tüm 

varlıkların korunması yönünde genişletmesi ayrıca uluslararası çevre hukukunda 

antlaşmaların yorumu bakımından yeni bir yaklaşım getirmesi bakımından kayda 

değerdir. Bununla birlikte karar sonrasında Japonya’nın 2015'ten itibaren 

Antarktika'da yeni bir bilimsel balina avcılığı projesi başlatması ICJ’nin 

kararlarının uluslararası çevre hukukuna katkısı bakımından etkinliğini tartışmalı 

kılmıştır. ICJ, 2015 tarihli Kosta Rika/Nikaragua ve Nikaragua/Kosta Rika 

kararında ilk defa çevresel zarar nedeniyle tazminata hükmetmiş ve çevreye 

verilen zararın ve zarar neticesinde çevrenin ürün ve hizmet sağlama kabiliyetinde 

ortaya çıkan kayıp ve azalmanın uluslararası hukuk altında tazmin edilebilir 

olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir ki karar bu açıdan önemlidir. Ancak 

çevresel zararın hesaplanmasında izlediği yöntemi net bir şekilde 

gerekçelendirmemesi çevre ile ilgili uyuşmazlıkların giderek arttığı bir zamanda 

uluslararası alanda mahkemelerin çevresel zarar hesaplaması konusunda ICJ 

rehberliğinden yararlanması imkânını kısıtlamıştır. ICJ 2022 tarihli Karayip 

Denizi'nde Egemenlik Haklarının ve Deniz Alanlarının İhlal Edildiği İddiası 

davası kararında ise çevre, ekonomi ve devletlerin güvenlik ihtiyaçlarını birlikte 

ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirme fırsatını kullanmamıştır. 

Görüldüğü üzere ICJ, 1945-1972 arasında devletlerin çevre ile ilgili 

sorumluluklarının belirlenmesi bakımından bir temel oluşturmuş ancak 1972-

1992 arası dönemde uluslararası çevre hukuku alanında önemli gelişmelerin 

yaşandığı bir süreçte bu gelişmelere tepkisiz kalmıştır. 1992 sonrasında ise ancak 

1996’den itibaren Nükleer Silah Tehdidinin veya Kullanımının Hukuka 

Uygunluğu ve Gabčíkovo-Nagymaros Projesi kararlarında uluslararası çevre 

hukuku ve uluslararası hukukun diğer alanları arasında bağ kurarak çevre ile ilgili 

kaygıların bu alanlarda da gözetilmesine imkân sağlamış, Antarktika'da Balina 

Avcılığı davasında sadece insanın değil tüm varlıkların korunmasına yönelik bir 

karara imza atmış ayrıca uluslararası çevre hukukunda antlaşmaların yorumuna 

yeni bir yaklaşım getirmiş ve 1996 sonrası diğer kararlarında da uluslararası çevre 

hukuku ilke ve kavramlarına yer vermiştir. Bununla birlikte çalışma kapsamında 

incelenen kararlar, uluslararası çevre hukukunda atılan adımlar göz önünde 

bulundurulduğunda, ICJ’nin genel olarak uluslararası çevre hukukunun 

gelişiminde itici güç olmaktan uzak olduğunu ve bu alandaki gelişmeleri 

çoğunlukla geriden ve oldukça temkinli takip eden bir çizgi izlediğini ortaya 

koymaktadır. Nitekim Fitzmaurice (2013, s. 374) de ICJ’nin çevre hukuku 

üzerindeki etkisinin asgari düzeyde kaldığını ve içtihatları ile uluslararası çevre 

hukuku bakımından önemli derecede rehberlik sağlayamadığına işaret etmektedir. 
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Türkiye’de İklim Değişikliğiyle Mücadele 

Araçları: Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve 

Eylem Planı 

 

Asime Dilara ERDEM*   

Alper BİLGİLİ** 

 

Öz: Sanayi Devriminden bu yana giderek ısınan, nüfus olarak kalabalıklaşan ve yoğun 

nüfusu doyurabilmek için kaynakları tükenen dünyamızın sorunlarından birisi de iklim 

değişikliğidir. Sanayi Devrimiyle başlayan süreç, dünyanın kaynaklarını sömürürken aynı 

zamanda dünyanın iklimini de olumsuz etkilemiş ve sera gazları nedeniyle yerküre 

ısınmaya başlamıştır. Bu durum iklim değişikliğine ve buna bağlı olarak birçok olumsuz 

durum yaratmaktadır. 

Küreselleşmenin de etkisiyle dünyanın küçük bir köye dönüştüğü fikri genel kabul görmüş 

ve bu durum iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunun kabul edilmesine ve iklim 

değişikliği ile topyekûn ama aynı zamanda yerel düzeyde mücadele edilmesini gündeme 

getirmiştir. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yerelde yapılacak her şeyin kartopu 

tekniğiyle büyüyerek dünya için olumlu sonuç vereceğine olan inanç artmaktadır. Bu 

kapsamda akıllı kent uygulamalarıyla da iklim krizi ile mücadele etmeye çalışılmaktadır. 

İklim kriziyle mücadele hem değişimin gidişatını azaltma anlamı taşırken hem de iklim 

krizleri sebebiyle yaşanan doğal afetlerden akıllı kent uygulamalarıyla kentte yaşayan 

insanların daha az etkilenmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çalışmada 

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 2020-2023 

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı incelenecek ve iklim değişikliğiyle 

mücadele için de katkı sağlayacak stratejiler ile eylemlere değinilecektir. Çalışma iklim 

değişikliğiyle mücadeleye akıllı kentler açısından baktığı ve bu kapsamda 2020-2023 

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na odaklandığı için literatüre katkı 

sağlamaktadır. 2023 yılının sonuna kadar Plan’da belirlenen eylemlerin gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemediğinin ölçülememesi ise çalışmanın geliştirilebilir yönü olarak 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, İklim Değişikliği, Strateji Eylem Planı, Türkiye.  

Tools to Combat Climate Change in Turkey: National Smart Cities Strategy and Action 

Plan 
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Abstract: Climate change is one of the problems of our world, which has been heating up 

since the Industrial Revolution, overcrowding as a population and running out of 

resources to feed dense populations. The process that began with the Industrial 

Revolution, while exploiting the world's resources, has also negatively affected the world's 

climate, and the globe has begun to warm because of greenhouse gases. This situation 

creates climate change and, by extension, many adverse situations. 

The idea that the world was transformed into a small village by the influence of 

globalization was widely accepted, and this led to the recognition that climate change was 

a global problem and that climate change should be tackled at an all-out but also local 

level. There is growing belief that everything to do locally as part of the fight against 

climate change will result positively for the world by growing with the snowball technique. 

In this scope, local governments are trying to tackle the climate crisis with smart urban 

practices. While the fight against the climate crisis means making sure the climate returns 

to normal, and with smart urban practices due to climate crises, people living in the city 

are less affected. The study will examine the National Smart Cities Strategy and Action 

Plan 2020-2023 prepared by the Republic of Türkiye Ministry of Environment and 

Urbanization and address the strategies and actions set out to combat climate change. 

The study contributes to literature as it looks at the fight against climate change in terms 

of smart cities and focuses on the National Smart Cities Strategy and Action Plan 2020-

2023. Not measuring whether actions set out in the Plan can be taken by 2023 is 

determined as the improveable aspect of the study. 

Keywords: Smart City, Climate Change, Strategy Action Plan, Turkey 

Giriş 

Değişen devlet-vatandaş ilişkileri klasik kamu yönetimi anlayışını değiştirirken 

yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte hayatımıza yönetişim kavramı dâhil 

edilmiş ve küreselleşmenin de etkisiyle yerel yönetimlere birçok alanda merkezi 

yönetim kadar görev düştüğü gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Yönetişim kavramının 

uygulandığı en önemli alanlardan birisi iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 

yürütülen çalışmalarda kendisini göstermiştir. Çünkü iklim değişikliğiyle 

mücadele tek başınalığı değil dünya çapında tüm insanların katılacağı bir 

mücadeleyi gerektirmektedir. Kamu yönetimi de bu mücadeleyi destekleyecek 

önemli aktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir.  

İklim değişikliğiyle neden mücadele edilmesi gerektiği de önemli bir 

sorudur. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak artan endüstriyel kirlilik ve 

karbondioksit (CO2) salınımı havayı kirletmekte, biriken sera gazları dünya 

üzerinde adeta bir battaniye etkisi yaratarak küresel ısınmayı arttırmakta ve 

tarımdan, endüstriyel üretime, dağıtım zincirlerine kadar birçok alanı etkileyen 

krizler meydana gelmektedir. Bu krizlerin meydana gelmesinde iklim 

değişikliğinin rolü olduğu açıktır. İklim değişikliğinin neden olduğu krizlerle 

mücadele etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için merkezi yönetimler kadar 

yerel yönetimlerin politikalarının önemli olduğu anlaşılmaktadır. İklim 

değişikliğine bağlı olarak her ilin ve bölgenin yaşadığı sorunlar farklılık 

gösterebilmektedir. Türkiye özelinde değerlendirilecek olursa örneğin Karadeniz 



Türkiye’de İklim Değişikliğiyle Mücadele Araçları:                                                          

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Ocak 2023, s. 51-78                         53 

bölgesinde dere taşkınlarına bağlı olarak seller ve heyelanlar artarken, Ege ve 

Akdeniz bölgesinde aşırı sıcaklığa bağlı olarak orman yangınları; İç Anadolu, 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşırı sıcaklığa bağlı olarak 

kuraklık gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Belediyelerin de kendi şehirlerinde 

yaşanan olumsuzluklara karşı önlem alması gerekmektedir. Akıllı kent 

uygulamaları iklim değişikliğiyle mücadelede de kentsel alanlarda en önemli 

yardımcı unsurlar arasında görülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın birinci 

bölümünde kavramsal açıklamalar yapılmış, ikinci bölümünde akıllı kentin 

bileşenleri ve akıllı kent uygulamaları incelenmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’de 

iklim değişikliği gerçekliği ve iklim değişikliğine yönelik mevzuatı ve son 

bölümde ise T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1’nın hazırlamış 

olduğu 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı incelenmiş 

Plan’a göre bir kentin akıllı kente çevrilerek iklim değişikliğiyle mücadelesindeki 

rol değerlendirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadele ve 

uyum çalışmaları noktasında mevzuatın ele alınması, bu konuda kat edilen 

mesafeyi görmek açısından önem arz etmektedir. 

İklim Değişikliği, Kent ve Akıllı Kent 

Sanayi Devrimiyle birlikte endüstriyi geliştirmek ve sanayi üretimini 

gerçekleştirebilmek, ısınmak, hareket edebilmek için ağırlıkla fosil yakıt 

kullanımı kaynaklı karbondioksit gazı salınımları Dünya üzerinde sera etkisi 

yaratarak yerkürenin ısınmasına neden olmuştur. Isınan yerküre ile iklimler 

değişime uğramış, ekosistem zinciri bozulmuş ve birçok doğal felaket meydana 

gelmiştir. Tüketim toplumu kalıplarının da etkisiyle çevre kirliliği ve doğal 

kaynakların fütursuz kullanımı iklim değişikliğini artırmıştır. Demirci (2015: 104) 

“iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin izlediği politikaların ön plana 

çıkmasında iklim değişikliğinin “çözülebilir yerel bir sorun olarak” 

çerçevelenmesinin önemi büyüktür” ifadesiyle kentlerin iklim değişikliyle 

mücadelede başat ögelerden biri olduğunu vurgulamıştır. Küreselleşme süreci, 

neo-liberal politikalar, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ile dünya 

nüfusunun artması ve yaşam süresinin uzaması kentleşmeyi hızlandırmıştır (Bilici 

ve Babahanoğlu, 2018). Sanayileşme, nüfus artışı, kırdan kente göç, ticaretin 

genellikle kentlerde yapılıyor olması ve kentin imkânları kentleşmeyi 

hızlandırmıştır (Çelebi Zengin, 2018: 87-89). Hatta kentleşme, sanayileşmenin 

yan ürünü olarak görülmektedir (Keleş, 1993: 21). Keleş’in de belirttiği gibi 

insanlık ne yazık ki, tahrip ettiği doğanın, çevrenin ve iklimin kendisine zarar 

verdiğini çok geç fark edebilmiştir (Keleş, 2019: 93).  Bu nedenle iklim 

                                                             
1   29 Ekim 2021 tarihli 31643 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Ancak 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi 
ve Eylem Planı’nın ve 2011-2023 İklim Değişikliği Eylem Planı’nın yayımlandığı tarihlerde 

Bakanlığın ismi, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak geçtiği için çalışmada kaynak 

gösterilirken T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak kullanılmaktadır. 
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değişikliğinin hızını azaltmak ya da mümkünse durdurabilmek için uluslararası, 

ulusal ve yerel düzeyde birçok anlaşma yapılmış ve hedef belirlenmiştir. 

İklim Değişikliğiyle Mücadeledeki Argümanlar 

İklim değişikliğiyle mücadele de başat aktörlerden birisi olan Birleşmiş Milletler 

(BM)’in Rio de Janerio’da insanların faaliyetleri sonucu artan küresel ısınmanın 

iklim üzerindeki etkilerine karşı düzenlediği 1992 tarihli BM Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda imzaya açılan Birlemiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda atılan 

ilk ve en önemli adımdır (T.C Dışişleri Bakanlığı, t.y). Sözleşmenin 2.maddesi 

“atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan 

kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır…” cümlesiyle 

sözleşmenin amacını belirtmektedir. Sözleşmenin 3.maddesi ise ilkeleri 

belirtmiştir ve gelişmiş ve gelişmişte olan ülkelere göre iklim değişikliğiyle 

mücadele kapsamında görev dağılımı yapmıştır. Tarafların iklim sistemini eşitlik 

temelinde, ortak fakat farklı sorumluluklara ve güçlerine göre korumaları 

gerektiği vurgulanmış ve gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğine karşı öncülük 

etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin ise gereğinden fazla 

yük ve sorumluluk altına girmemeleri, kısacası güçleri ölçüsünde sorumluluğa 

sahip olmaları gerektiği ifade edilmiştir. Tarafların iklim değişikliğini önceden 

tahmin etmeleri, en aza indirgemeleri ve zararlı etkilerini önlemeleri ile 

sürdürülebilirliğe destek olmalarını da belirtmiştir. 4.madde ise Sözleşmenin 

yükümlülüklerini belirlemiştir (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, 1992).  

BMİDÇS’den sonra iklim değişikliği ile ilgili atılan önemli adımlardan birisi 

küresel ısınmaya neden olan emisyon azaltımı ya da kontrollü artış yükümlülüğü 

getiren Kyoto Protokolüdür. 1992 yılında kabul edilip 2005 yılında yürürlüğe 

giren Kyoto Protokolü, sera gazı emisyonlarını azaltmak ya da sınırlamak için 

protokolün taraf üyelerine yükümlülükler getirmiştir. Kyoto Protokolü de 

BMİDÇS’ne dayanır ve yalnızca gelişmiş ülkeleri bağlar çünkü protokol, sera 

gazı salınımının büyük ölçüde gelişmiş ülkelerden kaynaklandığını kabul 

etmektedir (UNFCC, t.y).  

Kyoto Protokolü’nden sonra 2020 sonrası iklim değişikliği hakkında yol 

gösteren 2015 yılında Paris’te düzenlenen BMİDÇS’nin 21. Taraflar 

Konferansında kabul edilen Paris Anlaşması önemlidir. Paris Anlaşması ile 

BMİDÇS arasındaki en büyük fark Paris Anlaşmasının tüm ülkelerin katkı 

sağlamasının beklendiği bir sistemden bahsetmesidir. Anlaşma, 

gelişmiş/gelişmekte olan ülke ayrımına dayanırken aynı zamanda “ortak ancak 

farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesi kapsamında her 

ülkenin kendi gücü oranında katkı sağlaması gerektiğine hükmetmiştir. Paris 

Anlaşması 2020 yılından sonra iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak 

sorunlara ya da yaşanması öngörülen olaylara karşı küresel çapta dayanaklılığını 

artırmayı amaçlamaktadır. Sanayileşme öncesi döneme göre küresel sıcaklık 
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artışının 2°C derece altında tutulması ise Paris Anlaşması’nın uzun vadeli 

hedefleri arasında yer almaktadır. Hedefin gerçekleştirilebilmesi için enerji 

kullanımında fosil yakıt kullanılmasından uzaklaşılarak yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelinmesi gerektirmektedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma 

yaşadığımız gezegeni ve dolayısıyla yaşamı tehdit ettiği için önlemlerin ivedilikle 

alınması gerekmektedir. Bu nedenle de küresel iklim değişikliği ile ilgili 

bağlayıcılığı olan Paris Anlaşması kabulünün üzerinden 1 yıl geçmeden yürürlüğe 

giren ilk anlaşmadır (UNFCC, t.y1). Sera gazı salınımların ölçülebilmesinde 

teknolojiden yararlanılırken akıllı kent uygulamaları sayesinde ölçümlerin sürekli 

yapılarak belirlenen hedeflere ulaşma noktasında nerede olunduğu, iklim 

değişikliğine yönelik yürütülen politikaların işe yarayıp yaramadığı hakkında fikir 

sahibi olunabilir. 

BM’nin 2030 yılına kadar belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de 

doğrudan ya da dolaylı yoldan iklim değişikliğine atıf yapmaktadır. BM 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Temiz Su 

ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, 

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim 

Eylemi, Sudaki Yaşam ve Karasal Yaşam hedefleri küresel ısınma ve iklim 

değişikliğiyle ilişkilendirilmektedir (BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri, t.y). İklim Eylemi hedefi doğrudan iklim değişikliğiyle ilgilidir. İklim 

değişikliğinin neden olduğu tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve 

uyum kapasitesinin artırılması yani dirençli kentler yaratılması ile iklim 

değişikliği önlemlerinin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara dahil edilmesi, 

iklim değişikliğini azaltmak, iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında 

eğitimin önemi gibi konular İklim Eylemi hedefinin alt hedefleri olarak 

belirlenmiştir (BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri/ İklim Eylemi, t.y).  

Burada çalışmayla ilgili olarak özellikle erken uyarı konusunda teknolojiye bağlı 

olarak akıllı kent uygulamalarının hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir 

araç olacağı düşünülmektedir.  

Şekil 1. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

 

Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/ (12.12.2022) 

 

https://www.kureselamaclar.org/
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6 -20 Kasım 2022 tarihinde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 

düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar 

Konferansı (COP-27) güncel çıktılar açısından önemlidir. COP-27 bir kayıp zarar 

fonu ile iklim adaleti zirvesi olarak kabul edilmektedir. COP-27’nin vizyon ve 

misyonlar bölümünde hedefleri; küresel ısınmayı 2°C derecenin altında tutmayı 

belirten azaltım, iklim değişikliğine bağlı yaşanan sorunlara direnç oluşturabilmek 

kapsamında adaptasyon, iklim finansmanı oluşturulması ve işbirliği olarak 

belirlenmiştir (COP-27, t.y). COP-27 çıktılarından iklim adaleti; sera gazı 

salınımlarının büyük çoğunluğuna sebep olan ülkelerin yarattığı sorunlara maruz 

kalan ancak bu soruna sebep olmayan ülkelerin iklim değişikliği krizleriyle 

mücadelede onlara kayıp zarar fonu oluşturularak destek olunması 

kararlaştırılmıştır (Akgül, 2022). Kısacası, sera gazı salınımından sorumlu olan ve 

iklim değişikliğine sebebiyet veren gelişmiş ülkelerin, sera gazı salınımından 

sorumlu olmamasına rağmen gelişmiş ülkeler yüzünden iklim değişikliğinden 

etkilenen gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelere iklim değişikliğine bağlı 

yaşayacakları krizlerden dolayı destek olmasıdır 

Akıllı Kent’in Bileşenleri ve Uygulamaları  

Çevre sorunlarının ve iklim krizlerinin, dünya nüfusunun çoğunun yaşam alanı 

olan kentlerde daha fazla hissedilmesi şaşırılacak bir durum değildir. Bu 

kapsamda kent kavramı ve kent planlamaları da iklim değişikliğiyle mücadele 

kapsamında ön plana çıkmaktadır. Kentin birçok tanımı yapılmıştır. Lynch (2021) 

kenti, kent imgesi üzerinden tanımlamaktadır. Ona göre “kent, çok çeşitli sınıf ve 

karakterlere sahip milyonlarca insan tarafından algılanabilen ve hatta zevk 

alınan bir nesne olmanın ötesinde, yapısını kendilerince sebeplere göre sürekli 

geliştiren pek çok yaratıcının da ürünüdür”. (Lynch, 2021: 2). Günümüzde kent 

tanımı yapılırken genellikle istihdam, demografik yapı, ekonomik durum gibi 

faktörler kullanılmaktadır (Topal, 2004: 277). Modern kentler, sürekli dinamiktir 

(Aytaç, 2020: 15). Kenti tanımlarken sadece demografik ögelere, ekonomik 

şartlara, sermayenin durumu gibi unsurlara indirgemek mümkün değildir. Kent, 

aynı zamanda kültürleri, ideolojileri ve varoluşu ifade etmektedir. Kent, kırsal 

alanları da kapsayarak büyüyen ve bireylerin zamanlarını nasıl geçireceklerini 

planladıkları, üretim ile tüketimin de gerçekleştiği mekân olarak da 

tanımlanmaktadır (Hayta, 2016:170).  

Teknolojin gelişmesiyle dijitalleşmeye geçiş kent sistemlerini de etkilemiş 

artık klasik şehirlerden akıllı şehirlere doğru bir evrim başlamıştır. Akıllı şehir 

kavramı da kentsel problemlerin teknolojiyle çözülmesi fikrinden doğmuştur 

(Varol, 2017: 45). Akıllı şehir modeli, kentteki insan faktörünü ön plana 

çıkartırken akıllı şehrin oluşturulması ve çıktılarında maksimum verimin elde 

edilebilmesi için sivil toplum, özel sektör, merkez ve yerel yönetimlerin iş 

birliğini gerekli kılmaktadır (Çakıcı ve Kızılboğa Özaslan, 2021: 210). Akıllı şehir 

ideali; dijital araçların kullanılması, bu araçların işlerliğinin ve 

sürdürülebilirliğinin yanı sıra kentte yaşayan insanların da yaşam kalitelerinin 
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artmasıdır (Kaygısız ve Aydın, 2017: 60). Akıllı kent uygulamalarına yönelik 

eleştirilerin çoğu teknolojinin de neden olabileceği sorunlara yöneliktir. Bu 

kapsamda teknolojinin insan unsurunu ikinci plana itip teknoloji sayesinde elde 

edilen verilerin kişisel veriler üzerinde oluşturabileceği riskler eleştirilerin 

temelini oluşturmaktadır (Yılmaz, 2021: 230). Akıllı kent, insanı ve teknolojiyi 

merkeze alarak, kent yaşamını teknolojiyi de kullanarak kolaylaştırmayı, kentin 

yönetiminde vatandaş katılımını artırmayı sağlamayı, şeffaflığı ve hesap 

verilebilirliği artırmayı hedefleyen bir kent türü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Akıllı şehre yönelik birçok tanım vardır. Avrupa Parlamentosu “Akıllı Şehir, 

çok paydaşlı, belediye odaklı ortaklık temelinde BİT tabanlı çözümler ile kamu 

sorunlarını çözme yaklaşımını benimseyen şehirdir” (T.C Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019a) şeklinde tanımlayarak akıllı kentlerin genel 

çerçevesini çizmiştir. Akıllı kentte insanların yaşam standardının artırılması 

hedeflenmektedir (Uçar vd., 2017: 1728). Clarke (2013: 1), akıllı kenti var olan 

ve gelecekte var olması beklenen sorunları ve zorlukları çözmek ve yeni hizmetler 

yaratmak için iletişim ağlarının tümünü, yüksek düzeydeki sensör teknolojisini ve 

akıllı yönetim sistemlerinin gücünü kullanan kent olarak tanımlamaktadır. 

Kapsayıcı başka bir tanıma göre ise akıllı kent; kentlerin kalabalıklaşmasından 

dolayı artan aşırı nüfusla, buna bağlı olarak gelişen ulaşım, kirlilik, 

sürdürülebilirlik, güvenlik, sağlık ve istihdam gibi kentlerin başat sorunlarıyla 

mücadele etmek için geliştirilmiştir (Abella vd., 2015: 839). Akıllı kentin 

temelinde sürdürülebilirlik olduğu açıktır (Armağan, 2018: 390). Howard da 

“Yarının Bahçe Kentleri” kitabında artan kentleşmenin sorunlara yol açacağını ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması ve kentlerin tahrip edilmemesine yönelik bir 

yaklaşımın gerekliliğini belirtmiş, bunun da bahçe kent modeliyle 

gerçekleştirilebileceğini savunmuştur (Howard, 2019). Kent olgusunun iklim 

değişikliği kavramında önemli yer edinmesinin nedeni üretimin ve tüketimin en 

yoğun olduğu alanlar olması bunun yansıra sera gazı emisyonlarının da 

üretilmesinde başat konumda olmalarıdır. Ancak akıllı kentin sadece teknolojik 

gelişmeleri kullanan kent olarak tanımlanamayacağı açıktır. Kacyira (2013)’a 

göre kent merkezlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl destek 

verebileceklerini görmek için ulaşımın, binaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin, 

endüstri ve diğer kentsel faaliyetlere bakmak gerekmektedir. Çünkü Kacyira 

(2013)’de ifade ettiği gibi şehirlerin coğrafyası, iklimi, mekânsal biçimi, 

ekonomik temelleri, kullandığı enerji çeşidi sera gazı emisyonlarını buna bağlı 

olarak da iklim değişikliğini büyük oranda etkilemektedir. 

Bir şehrin akıllı olarak tanımlanabilmesi için sürdürülebilir olması, iletişim 

teknolojilerine uyumlu olması ve akıllı tasarıma sahip olması gerekir (Örselli ve 

Dinçer, 2019: 93). Akıllı yönetişim, akıllı vatandaş, akıllı yaşam, akıllı 

hareketlilik/ulaşım, akıllı ekonomi ve akıllı çevre akıllı şehrin bileşenleri olarak 

belirlenmiştir.  
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Akıllı yönetişim; yeni kamu yönetimi anlayışının da uzantılarından olan 

hükümet şeffaflığı, hesap verilebilirlik, e-katılım, siyasi istikrar, hükümet 

verimliliği, hukukun üstünlüğü ve demokrasi kültürüne odaklanmakta ve bunlara 

endekslenerek ölçülmektedir (Demirkıran vd., 2021: 498). Akıllı kentin bir 

bileşeni olan akıllı yönetişim kavramı vatandaşların katılımına yönelik olurken 

yaşam verimliliğini ve vatandaşa verilen hizmetin kalitesini arttırmak olarak da 

değerlendirilmektedir (Kaygısız ve Aydın, 2017: 68). Buna göre akıllı kent 

tasarımlarıyla aslında vatandaşların da yönetime daha kolay katılmaları 

sağlanabilmektedir.  

Akıllı kentlerin akıllı yaşam bileşeni ise kentlerdeki bilgi iletişim 

teknolojilerinden yararlanarak kişilerin davranışlarına ve tüketimlerine yön 

vermelerini ifade ederken aynı zamanda sosyal sermayenin ve sosyal uyumun 

güçlü olduğu kültürel açıdan ise zengin bir ortam yaratmaktadır (Gül ve Atak 

Çobanoğlu, 2017:1550). 

Akıllı ekonomi ise; ortaya çıkan yeni teknolojilerin kentin girişimcilik ve 

üretim kapasitesine katkı sağlaması hedeflenmektedir (Memiş, 2018: 75).  Yani 

teknolojiye entegre edilmiş üretim süreci için teknolojik altyapının da kentte hazır 

olması gerekmektedir. Böylece akıllı ekonomiye sahip olan bir kentin hem tedarik 

zincirleri teknolojiye bağlı olarak kopmayacak hem de teknolojiye bağlı olarak 

gerçekleştirilen üretim çeşidi artabileceği için kentlerde istihdamın artacağı 

düşünülmektedir.  

Akıllı çevre bileşeni, şehirde insanların çevreye yönelik yarattığı tahribatı 

teknoloji yardımıyla çözmeyi hedeflerken stratejik çözümler üretilebilmesi için 

bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu çözümlerin ise şehirlerdeki enerjinin; 

güneş, su, rüzgâr gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları aracılığıyla 

kazanılması gerektiğini belirtilmektedir (Ateş ve Erinsel Önder, 2019: 46).  

Küreselleşme ile önemi artan yerel yönetim birimlerinden özellikle belediyeler 

halka enerji verimliliğini benimsetmede, çevre dostu ulaşım için etkili 

uygulamaların yapılmasında (Sınmaz, 2015: 197) iklim değişikliğiyle mücadele 

kapsamında karbondioksit salınımını azaltmada ve sıfır atık politikası kapsamında 

en önemli konumda bulunmaktadırlar. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir 

kalkınma akıllı kentin önemli bileşenlerindendir.  

Akıllı vatandaş, yani akıllı teknolojilere hâkim, akıllı kent uygulamalarını 

kullanabilen ve bu konuda bilgili vatandaş olarak tanımlanmakta ve akıllı kentin 

başat unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Bireylerin öne çıktığı akıllı vatandaş 

bileşeninde en önemli rol bireylerdedir. Bireylerin yaratıcılıklarının ortaya 

çıkartılması, bu yaratıcılığın topluma yararlı hale getirilmesi için bireye gerekli 

olan öğrenmenin ve eğitimin verilmesi önemlidir. Ayrıca hayat boyu öğrenme 

vurgusu akıllı vatandaş bileşeninin önemli çıktılarından birisidir (Budak ve 

Sezgin, 2021: 531).  
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Akıllı ulaşım bileşeni de akıllı kentin çevreyi korumayı sağlayıcı en önemli 

bileşenlerindedir. Şehirlerin kalabalıklaşması sonucu artan ulaşım ihtiyacı ve bu 

ihtiyacı karşılamak için artan ya da arttırılan araç sayısı karbon salınımının 

yükselmesine neden olmaktadır. Akıllı şehirlerde ise akıllı ulaşım bileşeniyle 

trafik başta olmak üzere ulaşım problemleri bilgi teknolojileri yardımıyla 

çözülmeye çalışılmaktadır. Akıllı ulaşım sistemlerinin ise gelişmiş bilgi ve 

iletişim sistemlerini kullandığı, günlük ulaşımı düzenleyen bu sistemlerin çevresel 

duyarlılığı ön plana alarak ulaşımın etkinliğini ve güvenliğini arttırdığı ayrıca 

büyük kentlerin ulaşım sorununu kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Şengül ve 

Yüksel Altıntaş, 2020: 491).  

Ateş ve Erinsel Önder (2019: 49) çalışmalarında akıllı şehrin değişen 

yapısında sorunlar olduğunu belirtmişler ve yeni gelişen bir kavram olarak akıllı 

şehrin birçok riski barındırdığını söylemişler, bu riskleri ise; kavramın sadece bir 

pazarlama stratejisi olarak değerlendirilmesi, teknoloji yönüne odaklanılarak 

bütüncül düşünme ve planlamadan uzaklaşılması, bilgi eksikliğine dayalı yanlış 

yatırımlar yapılması, kamuda veri paylaşım kültürünün zayıf olması şeklinde 

somutlaştırmışlardır. T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020-

2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’yla bu sorunları gidermeye, 

akıllı şehirler için bir yol haritası çizmeye çalışmıştır.  

Türkiye’de İklim Değişikliği Gerçekliği 

Türkiye’de iklim değişikliğinin boyutunu ve meydana getirdiği tahribatı 

anlayabilmek için yıllık iklim değerlendirmesine, kuraklık analizlerine, yağış 

miktarına ve ekstrem meteorolojik olaylara bakmak gerekmektedir. 2021 yılı 

kapsamında raporlar değerlendirilerek iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya 

dair bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak Türkiye’de iklim 

değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında mevzuatın incelenmesi 

alınan önlemleri ve iklim değişikliğine dair dikkat çekilen unsurları görmek 

açısından önemlidir.  

Türkiye’de Kuraklık 

Türkiye’de iklim mücadelesi ve ona bağlı olarak kuraklık ve ekstrem hava 

olaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) detaylıca incelemekte, verileri 

resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır. Türkiye’de 2021 yılı 

iklim değerlendirmesi, kuraklık analizi ve yağış miktarı verileri iklim 

değişikliğiyle mücadelenin ivediliği açısından önemlidir. Küresel ısınmaya bağlı 

olarak gelişen iklim değişikliği sonucunda yağışlarda mevsimsel sapmalar 

yaşanırken, yağış miktarında da azalmalar olduğu için kuraklık da ciddi bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kuraklık, 

iklim değişikliğinin en hissedilir sonuçlarından birisidir.  

Resim 1’e göre Türkiye’de olağanüstü kuraklık özellikle Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde artarken ülke genelinde kuraklığın yoğun olduğu 
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gözükmektedir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022). Bu durumda özellikle 

1970’li yılların başından beri Türkiye’de kuraklık etkili olmaya başlamış ve 

Türkiye’de de gelecekteki muhtemel kuraklaşmanın önlenmesi için hızlı adım 

atılması gerektiği belirtilmiştir (Türkeş, 2012: 27).  Çünkü iklim kuraklık yönünde 

değişirken artan su kullanımı 2050 yılında Türkiye’nin su fakiri ülkelerden birisi 

olacağına da işaret etmektedir (Turan, 2018: 68).  

Resim 1. 24 Aylık Meteoroloji Kuraklık Haritası (Mayıs 2020- Nisan 2022)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022). Erişim Adresi: 

https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx?d=aylik#sfB 

(05.06.2022).  

Türkiye’de Yağış 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’nin 2021 yılı alansal 

yağış ortalaması 524.8 mm (yağış yüksekliği) olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında 

yağışlarda %8.5 oranında azalma; ancak 2020 yılına göre de %4.9 artış meydana 

geldiği belirtilmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022a: 4). Grafikte 2020 ve 

2021 yıllarında yağışın normalin altında olduğu görülmektedir.  

Grafik 1. Türkiye Geneli Yıllık Alansal Yağışlar 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2  Harita, gösterilen adreste sürekli güncellenmekte, son güncelleme tarihi yer almaktadır. 

Çalışmanın yapıldığı tarihteki harita Resim 1’dedir.  
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Türkiye’de İklim Değişikliğiyle Mücadele Araçları:                                                          

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Ocak 2023, s. 51-78                         61 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022a). 2021 Yılı Yağış Değerlendirmesi. Erişim 

Adresi:https://mgm.gov.tr/FILES/arastirma/yagis-

degerlendirme/2021yagisdegerlendirmesi.pdf (06.06.2022). 

Grafik 2. Türkiye Geneli Mevsimlik Alansal Yağış Dağılımı 

 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022a). 2021 Yılı Yağış Değerlendirmesi. 

Erişim Adresi: https://mgm.gov.tr/FILES/arastirma/yagis-

degerlendirme/2021yagisdegerlendirmesi.pdf (06.06.2022). 

Grafik 2’ye bakıldığında 2021 yılında yağışların iklimsel açıdan normal 

yağış miktarının altında kaldığı görülmektedir. 2021 yılında; kış mevsiminde 

normalde 205.3 mm olması gereken yağış miktarı 171.4 mm olarak gerçeklemiş; 

ilkbahar mevsiminde normalde 171.4 mm olması gereken yağış miktarı 131.3 mm 

olarak; yaz ayında normalde 64.0 mm olan yağış miktarı 77.0 mm olarak ve 

sonbahar mevsiminde normalde 132.7 mm olması gereken yağış miktarı 105.6 

mm olarak gerçekleşmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022a: 15).  

Grafik 3. 2021 Yılı Yağışların Bölgelere Göre Durumu ve Geçen Yıl İle 

Karşılaştırılması 

 

https://mgm.gov.tr/FILES/arastirma/yagis-degerlendirme/2021yagisdegerlendirmesi.pdf
https://mgm.gov.tr/FILES/arastirma/yagis-degerlendirme/2021yagisdegerlendirmesi.pdf
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 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022a). 2021 Yılı Yağış Değerlendirmesi. 

Erişim Adresi: https://mgm.gov.tr/FILES/arastirma/yagis-

degerlendirme/2021yagisdegerlendirmesi.pdf (01.01.2023).  

Grafik 3’e bakıldığında Türkiye geneli yağışların normalin altında olduğu 

görülürken aynı zamanda tüm bölgelerde de yağışların normalin altında olduğu 

görülmektedir. 2020 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin normale 

yakın yağışlar alırken, 2021 yılında aldıkları yağışın normalin ve 2020 yılında 

aldıkları yağışın altına düştüğü gözlenmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

2022a: 7).  

Türkiye’de Ortalama Sıcaklık  

Grafik 4’e göre 2021 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı 14.9 °C ile 1981-2010 

ortalaması olan 13.5°C’nin 1.4°C üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. 1991- 

2020 normali olan 13.9°C’ye göre ise anomalinin 1°C derece olduğu 

görülmektedir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022b: 3). Genel olarak 

bakıldığındaysa Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzasında 21.yüzyılın 

sonlarında sıcaklıkların en az 3-4 ℃ yükseleceği tahmin edilmektedir (Yılmaz, 

2019: 392). Sıcaklık ve yağış tarımı da etkilemektedir. Sıcaklık ve yağıştaki 

değişimine bağlı olarak bazı bitkilerin yetiştiği alanlarda yetişemeyeceği, ya da 

yetişemedikleri alanlarda yetişebilecekleri de öngörülmektedir (Aydın ve Sarptaş, 

2018:519).  

Grafik 4. Türkiye Ortalama Sıcaklık Sapması 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022b). 2021 Yılı İklim Değerlendirmesi. Erişim 

Adresi: https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2021-iklim-raporu.pdf (06.06.2022). 

Ekstrem Meteorolojik Afetler 

2021 yılı İklim Değerlendirmesi raporunda iklim değişikliğine bağlı olarak 

gelişen ekstrem meteorolojik afetlere de yer verilmiştir. İklim değişikliğinin 

şiddeti ile buna bağlı gelişen doğa olaylarının şiddeti doğru orantılıdır (United 

 

https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2021-iklim-raporu.pdf
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Nations- Climate Action, t.y.). Raporlara göre; 2021 yılındaki ekstrem 

meteorolojik afetler orman yangınları, şiddetli yağış/sel ve kuraklık olarak 

belirtilmiştir. Ayrıca raporda 2021 yılının, 1024 ekstrem olay sayısı ile en fazla 

ekstrem olay yaşanan yıl olduğu belirtilmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

2022b: 18). Yapılan çalışmalarda iklim değişikliğiyle ekstrem olayların arasındaki 

ilişki ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Küresel iklim değişikliği nedeniyle 

sıcaklıkların aşırı yüksek ya da aşırı düşük seyrettiği, sıcaklıklarda 

dalgalanmaların olduğu belirtilmiştir (Türkeş, 2012: 1).  

 Turan (2018: 64), çalışmasında iklim değişikliğine bağlı ekstrem hava 

olaylarının sıklığının arttığını, alansal dağılımının genişlediğini, olayların uzun 

sürdüğünü ve zamanlamalarda da değişiklikler olduğunu belirtmiştir. Türkeş 

(2012: 26) iklim değişikliğine bağlı olarak olumsuz olayların arttığını belirtmiş ve 

iklim değişikliğinin sadece kara, su ekosistemlerini ya da doğa olaylarını değil 

sosyo-ekonomik sektörleri de etkilediğinden bahsetmiştir. Akalın (2013, 29) ise 

küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı doğal afetleri, insanların sağlıklarını 

etkilemesi açısından değerlendirmiş veba gibi hastalıkların yaşanan doğal afetler 

sonucunda tekrar gün yüzüne çıktığını vurgulamıştır. 

Grafik 5. Yıllık Ekstrem Olay Sayıları 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022b). 2021 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu. 

Erişim Adresi: https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2021-iklim-raporu.pdf 

(06.06.2022).  

Grafik 6. 2021 Yılı Ekstrem Olayların Oransal Dağılımı 
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Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2022b). 2021 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu. 

Erişim Adresi: https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2021-iklim-raporu.pdf  

(06.06.2022). 

Pasta grafik şeklinde gösterilen 2021 ekstrem doğa olayları grafiğinde %40 

oranında fırtınanın, %28 oranında şiddetli yağış veya selin ve %13 oranında da 

dolu felaketinin yaşandığı görülmektedir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2022b: 

18).   

Yukarıdaki şekillerde ve grafiklerde Türkiye’de iklim değişikliğinin yoğun 

olarak yaşandığı görülmektedir. Yağış miktarındaki düşüşler, kuraklıktaki ve 

ortalama sıcaklık sapmasındaki ve meteorolojik doğa olaylarındaki artış iklim 

değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğinin somut delilleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İklim değişikliğine bağlı yaşanan ekstrem doğa olayları iklim 

değişikliğiyle mücadele edilmesi kadar kentlerin afetlere dirençli hale getirilmesi 

gerektiğini de göstermektedir. Bu nedenle Türkiye; karbon salınımını azaltarak 

sera gazı oluşumunu engellemek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 

birçok ulusal belge yayımlamış ve mevzuat geliştirmiştir. Buna ek olarak merkezi 

yönetimin önderliğinde yerel yönetimler başta olmak üzere birden fazla paydaşın 

katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele edilebileceği ve iklim değişikliğine 

uyumun sağlanabileceği bunları gerçekleştirmek için akıllı kent uygulamalarının 

da çözümün bir parçası olduğu düşünülmektedir. Çünkü teknoloji, iklim 

değişikliğiyle mücadeleyi kolaylaştırmaktadır (Uçar, vd., 2017:1791) 

Türkiye’nin Ulusal Belgelerinde İklim Değişikliyle Mücadele3  

İklim değişikliği dünyayı etkilediği kadar Türkiye’yi de etkileyen konulardan 

birisidir. Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında birçok strateji ve 

eylem planı hazırlamış ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnç oluşturmaya 

çalışmıştır. Türkiye’de küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim 

değişikliğine uyum kapsamında BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerindeki 11.ve 13. Maddede belirtilen hedeflere ek olarak Türkiye’nin 

ulusal hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik birçok mevzuat geliştirilmiş ve 

politika belgeleri hazırlanmıştır. 

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.4.Yaşanabilir 

Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre başlığı altında 664. madde de hızla artan 

şehirleşmenin doğal kaynaklara zarar verdiği, iklim değişikliğini derinleştirdiği, 

çölleşmeyi arttırıp, su kaynaklarını tüketmesi gibi olumsuzluklar vurgulanmıştır. 

Özellikle artan sera gazı emisyonları nedeniyle iklim değişikliğinin hızlandığını 

bu durumun da doğal afetlerin sıklığının artmasına neden olduğu vurgulanırken 

sürdürülebilir çevre ile kontrollü doğal kaynak kullanımının artmasıyla 

yaşanabilir kentlerin arttırılmasının önem kazandığı belirtilmiştir (T.C 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı/ On Birinci Kalkınma Planı, 2019: 

                                                             
3    Çalışmanın bu bölümünde belgelerin yayımlandığı tarihteki Bakanlıkların ve Başkanlıkların adı 

kullanılmıştır.  
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157).  2.4.2. Şehirleşme başlığı altında ise şehirleşme ve çevre için belirlenen 

politikalara değinilmiştir. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 674.madde 

de “şehirlerimizin kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde çok merkezli, karma 

kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla 

planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, 

iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas 

alınacaktır” denilerek iklim değişikliği vurgusu yapılmıştır (T.C 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı/ On Birinci Kalkınma Planı, 2019, 

159). 676.maddede ise yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin 

artırılması ve iklim değişikliğine uyum çerçevesinde Millet Bahçelerinin 

yapılması ve şehirlerde yeşil alanın artırılacağı belirtilmiştir (T.C 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı/ On Birinci Kalkınma Planı, 2019: 

159). On Birinci Kalkınma Planı’nın 2.4.7. Çevrenin Korunması başlığı altındaki 

712. maddede her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların 

gerçekleştirilmesinin ve toplumun her kesiminde çevre bilincinin 

oluşturulmasının amaçlandığı belirtilmiştir (T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı/On Birinci Kalkınma Planı, 2019: 168). 714.maddede de 

uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ortak fakat farklılaştırılmış 

sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkeleri ile Niyet Edilmiş Ulusal Katkı 

çerçevesinde sürdürülecek, ulusal koşullar ölçüsünde sera gazı emisyonuna neden 

olan sektörlerde iklim değişikliğiyle mücadele edileceği ve iklim değişimine 

uyuma yönelik kapasite artırımı sağlanarak ekonominin ve toplumun iklim 

risklerine dayanıklılığının artırılacağı belirtilmiştir (T.C Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı/ On Birinci Kalkınma Planı, 2019: 169). 714.2. 

maddede de ise “iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama 

kapasitesini artırmaya yönelik ulusal ve bölgesel uyum stratejilerini içeren 

planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecektir” ifadesi ile 

714.3.maddede de “iklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli tedbirlerin 

alınması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde ihtiyaçlar tespit edilerek çözüm 

önerileri belirlenecek, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere İklim Değişikliği 

Eylem Planları hazırlanacaktır” ifadesi iklim değişikliğiyle mücadele 

kapsamında önemlidir (T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı/ On 

Birinci Kalkınma Planı, 2019: 169). Kalkınma planının 2.4.8 Afet Yönetimi 

başlığı altındaki 723. Maddeye göre de ülke genelinde iklim değişikliğinin etkileri 

göz önünde bulundurularak senaryolar geliştirileceği, afet tehlike ve risk haritaları 

hazırlanacağı belirtilmiştir (T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı/ 

On Birinci Kalkınma Planı, 2019: 171). Bu sayede iklim değişikliğine bağlı 

gelişebilecek afetlere karşı dirençlilik yaratılmak istenmektedir. On Birinci 

Kalkınma Planı’nın bu hedefleri BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinden Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar hedefine atıf yapmaktadır.  

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Ulusal Kuraklık 

Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2017-2023’de ise kuraklığın Avrupa’da 

da ülkemizde de bir kriz durumu olarak nitelendirildiğinden bahsedilmiş ve genel 
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olarak kuraklık türleri ile su kaynakları yönetiminin tanımlarına değinilmiştir (T.C 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, t.y: 5-6-7). Plan’da iklim değişikliğinin gündemde 

olması kuraklık yönetiminin fırsatı olarak değerlendirilmiştir (T.C Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, t.y: 19). Çünkü iklim değişikliğiyle birlikte gelen kuraklık iklim 

değişikliği konusu tartışılırken tarım faaliyetleri, gıdaya erişim için en önemli 

konulardan birisi olmaktadır. İklim değişikliğinin gündem olduğu zamanda 

kuraklıkla da mücadele edileceği için fırsat olarak düşünülmektedir. Plan’da 

maksat 4’te iklim değişikliğinin kuraklık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve 

uyum stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmekteyken maksat 4’e bağlı hedef 4.1. 

kapsamında “bilimsel araştırmalar ve modelleme çalışmalarıyla iklim 

değişikliğin kuraklık üzerindeki muhtemel etkilerini tespit etmek” gerektiği 

vurgulanmıştır. Bu hedef kapsamında belirlenen strateji 4.1.1.’e göre iklim 

değişikliği planlarının hazırlanması stratejisi iklim değişikliğiyle mücadele için 

önemlidir (T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, t.y: 23). Bu hedef de BM’nin 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden İklim Eylemine atıf yapmakta ve iklim 

değişikliğine bağlı sorunların olabildiğince engellenmesini desteklemektedir.  

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Çölleşme ile 

Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2013-2023’de iklim değişikliğine atıf yapması 

sebebiyle önemlidir. Belge “çölleşmeden doğrudan etkilenen ve etkilenmesi 

beklenen nüfusun hayat kalitesinin iyileştirilmesi” stratejik hedef 2 olarak 

belirlenmiştir. Stratejik hedef 2’ye bağlı olarak beklenen etki 2.2’de ise etkilenen 

nüfusun iklim değişikliği, değişkenliği ve kuraklığa karşı ekonomik, sosyal, 

ekolojik vb. yönlerden direncinin arttığı, hassasiyetinin azaldığı belirtilmiştir (T.C 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, t.y1: 21). Ancak direncin arttığı ya da hassasiyetin 

azaldığına dair beklenen etki 2.3. de verildiği gibi bir gösterge verilmemiştir.  

Stratejik hedef 3 kapsamında ortak çalışmaların yürütülmesi, sözleşmelerin, 

strateji planlarının ve programlarının da birbiriyle uyumlu çalışacak hale 

getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu strateji kapsamında beklenen etki 3.1’de 

çölleşme ile mücadele alanındaki çabalar ve iklim değişikliğinin etkilerinin 

hafiflemesine ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımına ve korunmasına 

katkıda bulunduğu belirtilmiştir (T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, t.y1: 22). 

Belge, doğrudan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 15. Hedef olan 

Karasal Yaşama atıf yapmakta, 15. Hedefin de belirttiği gibi çölleşmeyle 

mücadele edilmesini vurgulamaktadır.  

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu İklim Değişikliği 

Ulusal Eylem Planı 2011-2023’de iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim 

değişikliğine uyum sürecinde önemlidir. Plan’da Türkiye’nin iklim değişikliği 

kapsamındaki ulusal vizyonu belirlenmiştir. Vizyon, iklim değişikliği 

politikalarının kalkınma politikalarıyla bütünleşmiş hale getirilmesi, temiz ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılarak enerji verimliliğinin 

yaygınlaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadeleye imkanları dahilinde aktif 

katılım sağlanması ve düşük karbon yoğunluğuyla tüm vatandaşlarına yüksek 

yaşam kalitesi sunan bir ülke olmayı başarmak olarak belirlenmiştir (T.C Çevre 
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ve Şehircilik Bakanlığı, 2012: 9). Plan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinden Erişilebilir ve Temiz Enerjiye atıf yapmaktadır. İklim Değişikliği 

Ulusal Eylem Planı 2011-2023’te iklim değişikliğine yönelik önemli 

mevzuatlardan birisidir. Plan’daki temel ilkeler ise genel olarak; Türkiye’nin 

uluslararası taraflarla birlikte çalışarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek bu 

kapsamda bilimsel veriler ve ortak akılla belirlenmiş küresel çabalara, 

sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun olarak “ortak fakat farklılaştırılmış 

sorumluluklar” prensibi çerçevesinde üzerine düşen görevleri özel şartları 

çerçevesinde yerine getirmek olarak belirtilmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2012: 10). Bu kapsamda BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS)’nin belirlemiş olduğu “ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar” 

ilkesi çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları ile 

önlemlerini ulusal politikalarına dahil etmek, sera gazı emisyonlarını azaltmak 

amacıyla geliştirilen küresel politikalar ve önlemlere kendi imkanları ölçüsünde, 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlaştırılmış kalkınma programını da 

aksatmadan sera gazı emisyon artış hızını sınırlayarak katkıda bulunmak, küresel 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum sağlama 

doğrultusunda, ulusal hazırlık seviyesi ve kapasitesini artırmak; bu çabalarla elde 

edilecek tecrübeleri de bölge ülkelerle paylaşmak, azaltım ve uyuma yönelik iki 

ya da çok taraflı ortak araştırma projeleri geliştirmek, bu faaliyetlere yönelik mali 

kaynaklara erişimi artırmak, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamındaki 

çalışmalara etkinlik ve eşgüdüm sağlayarak, şeffaf, katılımcı ve bilimsel 

kaynaklardan yararlanan karar alma süreçleri geliştirmek gibi hedefler 

belirlenmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012: 10). İklim değişikliğiyle 

mücadele ve uyumlaştırma için kapsayıcı bir çerçeve çizen Belge; iklim 

değişikliğiyle mücadele hedeflerini enerji, binalar, sanayi, tarım, arazi kullanımı 

ve ormancılık, uyum, ulaştırma, atık, sektörler arası ortak konular kapsamında 

tutmuş ve bu ana temalara bağlı olarak 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesinin 

beklendiği alt hedefler geliştirmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012: 10-

17). Oluşturulan ve yürütülen planlarda Türkiye’nin, BM 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerini desteklediği ve hedeflere ulaşabilmek için çaba sarf ettiği 

görülmektedir. Tüm stratejilerin ve eylem planlarının gerçek olabilmesi için 

teknolojiye ihtiyacımız olduğu açıktır. Günümüzde iklim değişikliği ve ona bağlı 

olarak gelişen kuraklık, çölleşme ya da aşırı yağışların yarattığı taşkınlar, seller, 

heyelanlar gibi doğal afetlerden korunarak şehirleri dirençli hale getirmenin 

yöntemlerinden birisinin de akıllı kente geçmek olduğu düşünülmektedir. Bu 

kapsamda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı da önem 

kazanmaktadır.  
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2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem 

Planı’nda İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Vurgusu 

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın4 2019 yılında hazırlayıp 

sunmuş olduğu 658 sayfadan oluşan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi 

ve Eylem Planı Türkiye’de akıllı kentin geliştirilmesi ve uygulanmasında bir yol 

haritası çizmektedir. Plan; giriş, vizyon ve strateji, eylem planı, eylemler ve 

izleme, değerlendirme ve değişim yönetimi olmak üzere beş ana bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde her bir bölüm iklim değişikliğiyle ve 

sürdürülebilirlikle bağlantılı olarak incelenecektir. Plan, akıllı şehri; “Paydaşlar 

arası iş birliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları 

kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki 

problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha 

yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler” şeklinde tanımlamıştır (T.C Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2019: 20). Plan kapsamında akıllı şehrin amaçları ise; 

şehirde olması öngörülen sorunları ve beklentileri tetikleyici bir güç olarak 

görmek; fiziksel, sosyal ve teknolojik planlamayı bütünleştirmek; zorlukları 

sistematik, hızlı ve sürdürülebilir şekilde öngörerek tanımak ve şehirdeki 

organizasyonlar arasında etkileşimi artırarak hizmetleri bütünleşik sunmaya 

çalışmak ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkartmak olarak tanımlanmıştır 

(T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 18). 

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda 

Belirlenen Eylemler 

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yirmi altı tane 

eylem belirlenmiştir. Stratejik planın eylemler başlığı altında belirlenen eylemler 

ve eylemi yerine getirmekle sorumlu kurum ve kuruluşlar, eylemlerin diğer 

eylemlerle bağlantıları, hedefleri vs. tablolar halinde paylaşılmıştır. Plan çok 

detaylı olduğu için çalışmada sadece iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 

etkili olabileceği düşünülen maddeler seçilerek genel incelemeye tabi tutulmuştur. 

Planın 4. Bölümünü oluşturan Eylemler başlığı altındaki yirmi altı ana maddeden 

özellikle 15. Madde de belirtilen Akıllı Şehir Bileşenlerinin Olgunluğu 

Artırılacaktır maddesi ve onun alt maddeleri seçilerek incelenmiştir. Buna göre; 

Akıllı Şehir Bileşenlerinin Olgunluğu Artırılacaktır başlıklı 15.maddenin alt 

maddeleri olan 15.2 Akıllı Şehir Çevre Bileşeninin Olgunluğu Artırılacaktır, 15.3 

Akıllı Enerji Bileşeninin Olgunluğu Artırılacaktır, 15.6 Akıllı Ulaşım Bileşeninin 

Olgunluğu Artırılacaktır, 15.7 Akıllı Yapılar Bileşenin Olgunluğu Artırılacaktır 

ve 15.14 Akıllı Altyapı Bileşenlerinin Olgunluğu Artırılacaktır bileşenleri 

seçilerek iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında incelenmiştir.  

  

                                                             
4   2019 yılında Bakanlığımızın adının T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmasından dolayı 

çalışmada atıf T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak verilmiştir.  
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Akıllı Çevre Bileşeninin Olgunluğu Artırılacaktır 

Akıllı Çevre Bileşenlerinin Olgunluğu artırılacaktır eylemi ile kısaca şehirlerde 

Akıllı Şehir Teknoloji Portföyü ve Ulusal Akıllı Şehir Çözüm Portföyünden 

yararlanılarak şehirlerin akıllı dönüşümünün sağlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca akıllı çevre bileşen olgunluğunun artırılması için; atık, hava, su ve iklim 

değişikliğiyle mücadele ile çevre ve doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 

yeşil şehir planına dikkat edilerek çevre yönetiminin sağlanacağı belirtilmiştir 

(T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 298).  Üst seviye uygulama adımlarının 

içerisinde 5. maddede “küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan 

değişimlere karşı uyum kapasitesinin artırılması, olumsuz sonuçların belirli 

sınırlar içinde kontrol altında tutulması, bununla birlikte sera etkisinin azaltılarak 

ozon tabakası tahribatı ile iklim değişikliği etkilerinin asgari düzeye indirilmesi 

sağlanacaktır” ifadesiyle akıllı kentin iklim değişikliğiyle mücadelesi 

hedeflenmiştir. Buna ek olarak 7.maddede ekosistemin bir bütün olduğu ve o 

bütün olarak korunarak biyolojik çeşitlilik kaybının engellenmesi gerektiğine ve 

8.maddede bahsedilen sürdürülebilir çevre kapsamında da çevrenin korunması, 

çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre sağlığı farkındalığının oluşturulması ve çevre 

kirliliğinin azaltılarak çevre kalitesinin artırılması hedeflenmiştir (T.C Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2019: 299). Çevreyi bir bütün olarak ele almak ve bu konuda 

başta insanlara eğitim vermek ve çevre farkındalığını arttırmak doğru bir 

yaklaşımdır. 7.ve 8. maddede belirtilen hedefler 5. maddede de belirtilen iklim 

değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı etkisinin azaltılmasında başlıca rol 

oynamaktadır.  

Beklenen faydalar ise çevre kalitesinin, sürdürülebilirliğin artırılması, 

çevrenin sürdürülebilir bir yapıda korunması, çevrenin korunmasında paydaşlar 

arasında uyumun sağlanması, akıllı şehirlerin çevreyle uyumlu, yeşili koruyan 

doğa dostu şehirler olacak şekilde geliştirilmesi, insanın çevre üzerinde baskısının 

azaltılması, doğal kaynakların bütüncül şekilde korunması ve tahribatlarının 

asgari düzeye indirilmesi olarak belirtilmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2019: 299).   

Tüm bunlar göz önüne alındığında yine de başarılması zor bir hedef olduğu 

gerçeği de kabul edilmelidir. Zaten bu nedenle planda da eylemin uygulama 

kolaylığı seviyesi zor, yaygın etki seviyesinin yüksek olduğu belirtilmiştir (T.C 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 310). Eylemin kritiklik seviyesi ise çok 

yüksek kritik olarak belirlenmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 334).  

Akıllı Enerji Bileşeninin Olgunluğu Artırılacaktır 

Bu eylemin ise iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bağlantısı yenilenebilir 

enerji kaynakları ve enerji verimliliği noktasında olmaktadır. Plan’a göre günlük 

hayatımızda ve sanayide kullanılan enerjinin yaşam alanlarımızda da teknolojik 

faaliyetler kapsamında önemi açıktır. İnsanların teknolojik aletleri kullanmaları, 

makinelerin birbirleriyle etkileşimi için kullandıkları enerjinin giderek artmasıyla 
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ilgili olarak şu anda dünyanın enerjisinin %30’unu tüketmekte olduğu bu oranı 

gelecek 35 yıl içinde de sanayi sektörünün %50 daha arttıracağı düşünüldüğünde 

önümüzdeki 40 yılda enerji talebinin %50 artacağının öngörüldüğü belirtilmiştir 

(T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,2019: 357). . Enerji tüketiminin her geçen gün 

daha fazla arttığı dünyamızda yenilenemez enerji kaynaklarının yakın gelecekte 

tükeneceği vurgusu varken iklim değişikliğine neden olan küresel ısınmayı 2 

derecenin altında tutabilmek için kentlerde kirliliğin makul seviyelerde tutulması, 

sürdürülebilirlik için de emisyonların yarı yarıya azaltılması gerekliliği ortaya 

konulmuş ve akıllı şehirlerin enerjiyi doğru yönetilme kapasitesine atıfla bu 

konudaki öneminden bahsedilmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 

357). Yenilenebilir enerji kaynakları yeşil enerji çerçevesinde doğaya uyumlu 

olduğu için küresel ısınmanın kontrol altında tutulmasına yardımcı olurken aynı 

zamanda enerji de sağlayacaktır. Akıllı şehir uygulamaları nedeniyle şehirlerde 

daha fazla teknoloji ve verinin kullanımı enerji talebini arttıracaktır. Buna göre 

akıllı kentin kendi kendine yeterken aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele 

eden ya da iklim değişikliğine uyum sağlayan bir kent olabilmesi için öncelikle 

enerji sorununu halletmesi, bunu yaparken de sürdürülebilirliği sağlayıp 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi akıllı kent vizyonunun önemli bir 

parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerji konusunda Plan’da yenilenebilir 

enerjinin öneminin 1967 Petrol Krizi ile fosil yakıtlara bağlı enerji arzı 

güvenliğinin sorgulanmaya başlanmasıyla daha anlaşılır olduğu ve çevre 

konusundaki kritik gelişmelerin önem kazandığı günümüzde kullanılan petrol, 

doğalgaz, kömür gibi enerji kaynaklarının rezervlerin belirli ülkelerin elinde 

olduğu bu durumun da günümüzde dünyadaki politik ve ekonomik dengeleri 

şekillendirdiğine vurgu yapılmıştır (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 

359). Buna ek olarak Plan’da iklim değişikliğinin enerji sektörü üzerinde 

oluşturduğu etkiye de değinilmiştir. Gelecekte iklim değişikliği sonucunda ısıtma 

ve soğutma amaçlı kullanılan enerji miktarında da büyük değişimlerin olmasının 

öngörüldüğü yaşanacak bu değişmelerin de enerji arzı yeterliliği, enerji kaynakları 

çeşitliliği ve enerji naklini sağlayan hatların yeterliliği noktasında 

değerlendirilerek risklere karşı önlem alınması gerektiği ülkemizdeki enerji 

güvenliği açısından da üzerinde durulan noktalardan birisi olmuştur (T.C Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 360).   

Ülkelerin enerji açısından kendilerine yetebilecek ve temiz enerjiye 

ulaşmasının gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ülkelerin kendi 

enerjilerini kendi kaynaklarıyla yaratması önem kazanmıştır. Bunu yaparken de 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalarının hem ekonomik olarak hem de 

kullanım açısından daha sürdürülebilir olduğu düşünülmektedir.  

Eylemden beklenen faydalar; enerji kaynaklarının çevreye duyarlı hale 

getirilmesi, etkin ve verimli kullanılabilmeleri, enerji arz ve talebiyle ilgili 

kontrolün sağlanması, enerji tasarrufu yapılması, enerjide arz güvenliğinin ve 

enerji alt yapılarının güvenliğinin sağlanması, hizmetlerin hızlı, kolay, düşük 

maliyetle ve düşük riskli sunulabilmesi olarak belirtilmiştir (T.C Çevre ve 
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Şehircilik Bakanlığı, 2019: 353). Eylemin yaygın etki seviyesi yüksek, uygulama 

kolaylığı seviyesi ise zor olarak belirlenmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2019: 357). Kritiklik seviyesi ise çok yüksek kritik olarak derecelendirilmiştir 

(T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 370).  

Akıllı Ulaşım Bileşeninin Olgunluğu Artırılacaktır 

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında en önemli çıktılardan birisi 

de Akıllı Ulaşım Bileşenin Olgunluğu Artırılacaktır eylemidir. Eylemde, yeni 

nesil araçların ve güncelleştirilmiş ulaşım modellerinin kullanılması, ulaşımda 

erişilebilirliğin artırılması ve altyapının geliştirilmesi, acil durum ve lojistik 

yönetiminin sağlanabilmesine yönelik adımlar atılması belirlenmiştir (T.C Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 405). Yeni nesil araçların kullanımına ve güncel 

ulaşım modellerine vurgu yapılması önemlidir. Çünkü iklim değişikliğine neden 

olan insan faaliyetlerinden birisi de motorlu araçlarda fosil yakıtların 

kullanılmasıdır. Bu kapsamda Plan’da ulaşımla ilgili mevcut durum için ulaşım 

araçlarında verimli ve düşük karbon salınımlı doğa dostu yeni nesil araçların 

kullanımının sağlanması ve yeni nesil ulaşım modelleri ile ulaşımda trafiğin 

azaltılması gerektiği belirtilmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 417).  

Ayrıca eylem kapsamında insanların toplu taşımaya ve bisiklet gibi çevre dostu 

alternatif ulaşım araçlarına yönlendirilmesi istenmektedir. Böylece araç 

egzozlarından çıkan karbondioksit miktarı azalacağı için sera gazı etkisi de biraz 

da olsa azalacaktır. Bunlara ek olarak elektrikli ya da hibrit araçlara, çevre dostu 

araçlara geçiş istenmiş ayrıca trafik sıkışıklığı yardımcısı gibi uygulamaların 

hayata geçirilmesiyle araçların çevre kirliliğine olan etkilerinin azaltılabileceği 

belirtilmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 417-418). Plan’da On 

Birinci Kalkınma Planı’na atıfla elektrikli otomobil ve onun parçalarının 

üretilmesine önem verilmesi gerektiği ve elektrikli ulaşım araçlarının 

kullanımının artırılması gerektiği vurgulanmıştır (T.C Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2019: 418). Eylemin birçok faydası sıralanmasına rağmen iklim 

değişikliğiyle mücadeleyle ilgili olarak ulaşım sistemlerinin çevreye duyarlı 

kullanılması ve ulaşım araçlarının çevre kirliliğine olan etkilerinin azalması 

beklenmektedir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 406). Ayrıca akıllı 

şehre geçiş için akıllı ulaşım bileşeninin olgunluğu artırılacaktır eyleminin 

seviyesi çok yüksek kritik olarak belirlenmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2019: 427).  

Akıllı Yapılar Bileşeninin Olgunluğu Artırılacaktır 

Akıllı yapılar bileşeninin olgunluğunun artırılması için yapı; güvenlik, acil durum, 

atık, enerji, iklimlendirme sistemleri ile yapı bilgi modellemesi kullanılarak ve 

çevre dostu yeşil binalar dikkate alınarak akıllı kente bağlı akıllı yapılar 

oluşturulması hedeflenmektedir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 428). 

İklim değişikliğiyle mücadeleyle alakalı üst seviye uygulama adımları 

belirlenmiştir. Yapıları, bulundukları yerin iklimine uygun hava sistemleriyle 

donatarak en uygun sıcaklık düzeninin otomatik ayarlanmasıyla bina içi hava 
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kalitesinin artması ve enerji tüketimin azaltılmasının sağlanması; yapılardaki acil 

durum uyarı sistemleri ile olağan dışı ve afet durumlarında durumlarda en hızlı 

müdahaleyle kayıpların en aza indirilmesini sağlamak; yapıları yenilenebilir 

enerji sistemleri ve akıllı aydınlatma sistemleriyle donatarak çevre dostu yapıların 

sayısını artırmak üst seviye adımları olarak belirlenmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2019: 428). Doğrudan iklim değişikliğine atıf yapılmasa da yapıların 

iklime uygun hale getirilmesi, sıcaklık ve soğukluk düzeninin ayarlanabilmesi 

yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılması iklim değişikliğiyle mücadeleyi 

dolaylı yoldan etkilemektedir. Özellikle insanların kentte en fazla kullandıkları 

mekanların binalar olduğu düşünüldüğünde akıllı yapılar bileşeninin iklim 

değişikliğiyle mücadeledeki önemi artmaktadır. Buna ek olarak binaların afete 

hazır hale getirilmesi de iklim değişikliğine bağlı meydana gelen afetlerden 

korunmak açısından dolaylı bir mücadele yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Eylemden beklenen faydalar ise; yapılarda enerji verimliliği ve kaynakların 

etkin kullanımının sağlanması, enerji verimli ve yeşil sertifikaya sahip yapıların 

yaygınlaştırılması, yapılarda sıfır atık politikasının sağlanabilmesi, yerli ve milli 

teknolojilerle ülke ekonomisine katkı sağlanması, yapılarda iç ve dış güvenliğin 

artması olarak belirlenmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 429). 

Eylemin yaygın etki seviyesi yüksek, uygulama kolaylığı seviyesi zor (T.C Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 433); kritiklik seviyesi ise yüksek olarak 

değerlendirilmiştir (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019:437).  

 Akıllı Altyapı Bileşenin Olgunluğu Artırılacaktır 

Bu eylemde de iklim değişikliğiyle mücadeleye ya da uyuma dolaylı bir atıf 

vardır. Uygulama kolaylığı seviyesinin zor, yaygın etki seviyesinin orta olarak 

belirlendiği bu hedef şehirlerdeki tüm altyapının geliştirilmesini hedeflemektedir 

(T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 544). Eylemin mevcut durum 

değerlendirmesine bakıldığında altyapı sistemlerine ilişkin ulusal, yerel ve 

bölgesel planlamaların akıllı şehir dönüşümü göz önünde bulundurularak 

yapılması gerektiği böylece yatırımın birçok kez yapılmasının önüne 

geçilebileceği, altyapılar planlanıp geliştirilirken de diğer şehircilik faaliyetlerinin 

ve akıllı şehir bileşenlerinin ihtiyaçlarının ve planlarının bilinmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019: 545). Bu eylem şehrin 

hem teknolojik hem fiziksel hem ulaşım gibi birçok alandaki altyapısını 

güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda eylemin mevcut görünümü ve 

amaçlarında şehirlerde fiziksel altyapının güçlendirilmesi gerektiği, afet ve acil 

durum yönetiminde teknolojinin kullanılması gerektiği, yaratılan risk haritaları ile 

akıllı şehir teknolojilerinin entegre edilebilmesi ve altyapı haritalarının modernize 

edilmesi ile yeşil altyapılara öncelik verilmesi vurgulanmıştır (T.C Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2019: 545). Örneğin, fiziksel altyapının geliştirilmesi 

şehirleri sünger şehre dönüştürülebilir böylece şehirlerde suyun doğru ve verimli 

kullanımı sağlanabilir. Akıllı şehir sistemindeki alt yapı bileşenin olgunluğunun 

arttırılması iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen ani sel taşkınları ya da diğer 
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afetlerden şehrin teknolojiyi de dahil ederek korunması ve direncinin artırılması 

önemlidir. Eylem yüksek kritik seviyesinde değerlendirilmiştir (T.C Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2019: 558). Doğal afetlerden kaynaklı sorunlar yaşandığında 

altyapısı yetersiz bir şehrin, yaşadığı doğal afetin sebep olduğu sorunları bertaraf 

etmesi daha zor olduğundan eylemin yüksek kritik seviyesinde görülmesi doğru 

ve önemlidir.  

Sonuç 

İnsanların dünya kaynaklarını sömürme anlayışı kapsamında yürüttükleri 

faaliyetler sera gazlarının artmasına, artan bu sera gazları da Dünya’nın 

çevresinde birikerek ısınmasına neden olmuştur. İnsanların aşırı üretim ve tüketim 

çılgınlığı için ormanları kullanmaları, denizleri ve okyanusları kirletmeleri, gölleri 

ve tatlı su kaynaklarını tüketmeleri, üretken toprakları tahrip etmeleri ve yeşil 

alanların yok edilmesi küresel ısınmayı arttırmış ve iklim değişikliğine giden yolu 

da açmıştır. Eldeki kaynakların, her geçen gün artan dünya nüfusuna yetmemesi 

doğal kaynakların tüketimini hızla artırırken çevreye zarar vermiştir. Karbon 

salınımının yutakları olarak bilinen ormanların azalması küresel ısınmayı 

artırırken iklim değişikliğini de hızlandırmıştır. İnsan faaliyetleri sonucunda artan 

küresel ısınma ve ona bağlı olarak gelişen iklim değişikliği insanlara ve kapitalist 

düzene zarar verdiği noktada uluslararası kuruluşlar tarafından önlem alınması 

gerektiği vurgulanmıştır. Buna bağlı olarak dünya çapında küresel ısınma ve iklim 

değişikliğiyle mücadele için stratejik planlar ve eylem planları oluşturulmaya 

başlanmıştır. Uluslararası örgütlerin de ulus devletlerinde sorumlulukları 

paylaştığı küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejileri özelden 

genele doğru bir anlayışla yürütülmektedir. Her ülkeye Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Antlaşmasında ödevler 

verilmiş ve imkanları doğrultusunda yerine getirmeleri beklenmiştir. Ülkeler de 

kendi çaplarında önlemler almış ve uluslararası ödevlerini imkanları 

doğrultusunda yerine getirmek için ulusal düzeyde çalışmalara başlamışlardır. 

Türkiye’de küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim 

değişikliğine uyum kapsamında BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerindeki hedeflere ek olarak ulusal hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 

birçok mevzuat geliştirilmiş ve politika belgeleri hazırlanmıştır. Hatta 2019 

yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Bu durum 

Türkiye’nin iklim değişikliğine verdiği önemin göstergelerinden birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre 

Türkiye’de de iklim değişikliğe bağlı olarak ortalama sıcaklığın hızla arttığı ve 

acil önlem alınması gerektiği görülmüştür. İklim değişikliğiyle mücadelede 

teknoloji yardımcı bir bileşen olarak karşımıza çıkmakta ayrıca mücadeleye kent 

bazında başlanmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda akıllı kentte 

geçiş önemlidir. Türkiye’de de 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve 

Eylem Planı çerçevesinde akıllı kente geçiş ve akıllı kentler için gerekli stratejiler 
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ve eylem planları belirlenmiştir. Plan’da belirtilen 26 tane eylem içine özellikle 

15. Maddenin alt maddeleri olan akıllı çevre, akıllı enerji, akıllı yapılar, akıllı 

altyapı ve akıllı ulaşım bileşenlerinin olgunluğunun artırılması eylemleri iklim 

değişikliğiyle mücadele açısından önemli bulunmuştur. Akıllı enerji ile 

sürdürülebilir bir çevre için ve sera gazı salınımını azaltmak için fosil kaynakların 

yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Akıllı yapı bileşeni yapıların iklim değişikliğine uygun hale getirilmesi 

iklimlendirme, ısıtma ve soğutma faaliyetlerinin geliştirilerek iklim değişikliğinin 

etkilerinin uyumlaştırılması sağlanmıştır. Akıllı altyapı bileşeni ile akıllı kentlerin 

altyapılarının kanalizasyon, ulaşım ve teknolojik açıdan geliştirilmesi kapsamında 

ele alınmış ve su arıtımının, ulaşımın ve teknolojinin iklim değişikliğiyle 

mücadele kapsamında ne gibi faydaları olacağı belirtilmiştir. Ulaşım için 

bakıldığında ise hibrit ya da elektrikli araçların kullanımının teşvik edilmesi 

gerektiği böylece araçların çevre kirliliğine olan katkılarının azaltılmasının 

istendiği vurgulanmıştır. Ayrıca bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarının 

kullanımının artırılması vurgulanmıştır.  Teknolojik altyapıyla akıllı kent 

bileşenleri birbirine entegre edilirken aynı zamanda iklim değişikliğine bağlı 

afetler ya da ona bağlı olabilecek sorunlarla mücadele edilmesini kolaylaştırılarak 

şehirlerin daha dirençli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak elde 

edilen bulgular çerçevesinde görülmektedir ki, küresel ısınma ve iklim değişikliği 

ile mücadelede akıllı kent olgusu önemli bir yer kaplamaktadır. Özellikle akıllı 

kent bileşenlerinin uygulama aşamasında yeri ve önemi yadsınamaz bir gerçeklik 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın 

uygulanmasında bazı eylemlerin zor bazılarının ise orta zorlukta ya da kolay 

olduğu görülmektedir. Stratejilerin ve eylemlerin hayata geçirilmesinin iklim 

değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar olduğu düşünülmekte ancak mevcut 

durum gözlemlendiğinde Plan’da belirtilen eylemlerin hepsinin 2023 yılı sonunda 

gerçekleştirilmesinin kolay olmayacağı açıktır. Bu bağlamda mevcut strateji ve 

eylemlerin hayata geçirilmesi noktasında kamu politikalarının hem merkezi hem 

de yerel yönetimler açısından yeniden ele alınarak değerlendirilmesi önem 

taşımaktadır. Bu politikalar yenilenirken özellikle yerelde katılım olgusunun 

üzerinde durulması gerekliliğinin altını çizmek gerekir. Plan’ın çok geniş ve 

detaylı olmasından dolayı çalışma oldukça sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada 

incelenmeyen ancak Plan’da var olan diğer eylemlerin de incelenerek literatüre 

katkı sağlanabileceği düşünülmekte ve çalışmanın geliştirilebilir yönü olarak 

değerlendirilmektedir.  
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Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali 

Durumlarının Belirlenmesi: Oran Analizi 

Sektör Ortalamaları 

 

Mehmet KOÇDEMİR 

 

Öz: Kamu idarelerinin mali durumlarının analizi, idarelerin mali risklerini azaltmasını 

ve geleceğe yönelik faaliyetlerini planlamasını sağladığı gibi dış paydaşların da idareleri 

mali açıdan izlemesini kolaylaştırır. Bu çalışma, Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin 

mali durumları ile ilgili öz değerlendirme yapabilmelerini ya da dış paydaşların idareleri 

izlemesini sağlayacak olan oran analizleriyle ilgili sektör ortalamalarını belirleme 

çabasındadır. Belirlenen sektör ortalamaları, büyükşehir belediyelerinin kendi oranlarını 

karşılaştırabileceği bir ölçüt olarak kullanılabilir. Araştırmada, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu İdareleri için Mali Analiz Rehberi’ndeki gösterge 

oranlar kullanılmıştır. Bu oranlar çerçevesinde, Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin 

mali verilerinden yararlanılarak, sektörün ortalamaları belirlenmiştir. Belirlenen sektör 

ortalamaları, Türkiye’de büyükşehir belediyelerince doğrudan kullanılabilir referans 

değerlerdir. Bu ortalamalar aynı zamanda Türkiye’de diğer 1.360 belediye tarafından ve 

aynı uluslararası hesap sınıflandırmasını kullanan dünyadaki benzerlerince de 

yararlanılabilecek gösterge niteliğindedir. Belirlenen sektör ortalamaları, aynı zamanda 

bir dış izleme, kontrol ve denetim aracı olarak da kullanılabilir. Çalışma, Türkiye’de 

belediyelerin mali durumlarının tespiti ve analizi amacıyla kullanılabilecek ölçütleri, ilgili 

rehber ve 30 belediye verisi çerçevesinde belirleyen ilk çalışma olarak alana katkı 

sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mali Durum, Oran Analizi, Büyükşehir Belediyesi. 

Ratio Analysis Sector Averages for Determining the Financial Condition of 

Metropolitan Municipalities in Turkey 

Abstract: The analysis of public administrations' financial condition not only allows them 

to decrease their financial risks and plan their future operations, but also facilitates the 

financial monitoring of the administrations by external stakeholders. The aim of this study 

is to determine the sector averages of ratio analysis in Turkey, which will allow 

metropolitan municipalities to self-evaluate their financial condition or external 

stakeholders to monitor administrations. The determined sector averages can be used as 

a criterion by which metropolitan municipalities can compare their own ratios. In the 

research, the indicator ratios in the Financial Analysis Guide for Public Administrations 

                                                             

 Dr., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Başkontrolörü, Atılım Üniversitesi Yarı 

Zamanlı Öğretim Görevlisi e-mail:mehmetkocdemir@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-
5046-4730. 

Makale Geliş Tarihi: 01.07.2022  

Makale Geliş Tarihi: 08.12.2022 



Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Durumlarının Belirlenmesi:  

Oran Analizi Sektör Ortalamaları 

80                     Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Ocak 2023, s. 79-114 

published by the Ministry of Treasury and Finance were used. The averages of the sector 

were calculated by using financial data from 30 Turkish metropolitan municipalities 

within the context of these ratios. Determined sector averages are reference values that 

can be used directly by metropolitan municipalities in Turkey. These averages can also be 

utilized by 1,360 other municipalities in Turkey and their foreign counterparts that use the 

same international account clasification. The determined sector averages can also be used 

as an external monitoring, control and audit tool. The study contributed to the field as the 

first study that determined the criteria to be used for the evaluation of the financial 

condition of municipalities in Turkey, using the relevant guide and data from 30 

metropolitan municipalities. 

Keywords: Financial Condition, Ratio Analysis, Metropolitan Municipality. 

Giriş 

Uluslararası sınıflandırmalarda bir ulusal ekonominin mali şirketler, mali olmayan 

şirketler, devlet, hane halkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluştuğu 

değerlendirilmektedir (Commission of the European Communities vd., 1993). 

Toplam ekonomi içindeki düzeyinin küçülmesi gerektiği yönündeki teorik 

tartışmalar yapılmakta olsa da devletin ekonomiler içindeki payı sürekli biçimde 

artmış ve bazı ülkelerde toplam ekonomi içindeki devlet payı %50’leri aşmıştır 

(Tanzi ve Schuknecht, 2000; Sandalcı ve Sandalcı, 2016). Önemli kaynak 

kullanan bir aktör olan kamu sektörü içerisinde bu kaynakları kullanan alt 

sektörlerden biri de yerel yönetimlerdir.  

Türkiye’de 2020 yılında mahalli idarelerce kullanılan kaynakların toplamı 

173 milyarın üzerine çıkmıştır (SBB, 2021: 70) ve bu toplam değer, genel yönetim 

harcamalarının % 7,1’ine karşılık gelmektedir (MGM, 2021: 8). Bu dönemde 

gerçekleştirilen toplam 173 milyar TL’lik harcamanın 64,2 milyar TL’lik kısmı 

ise toplam 1.390 belediyenin sadece 30’unu oluşturan ve ülke nüfusunun da 

yaklaşık %80’ini1 oluşturan büyükşehir belediyelerince gerçekleştirilmiştir. Bu 

belediyeler ise harcamalarının sadece %17,28’ini öz gelirleri ile finanse 

edebilmiştir (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 2020: 88). Bu itibarla, yerel 

yönetimlerce kullanılan kaynakların önemli kısmı, genel bütçe vergi gelirlerinden 

mahalli idarelere pay olarak aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır.2 Tüm bu 

kaynakların ana finansörü ise vatandaşlardır. Bu nedenle, kaynakların nasıl 

kullanıldığının ve kullanan mahalli idarelerin mali durumlarının bilinmesi, 

vatandaşların kurumların mali performansını anlaması açısından önemlidir.  

Belediyelerin mali durumlarının sağlıklı biçimde analiz edilmesi, sadece 

vatandaşlar açısından değil, belediyelerin yönetiminde bulunan paydaşlar 

açısından da önemlidir. Zira güçlü bir mali altyapıya sahip olmaksızın, halkın 

taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından (Geißler vd., 2019: 1), 

                                                             

1     Bkz. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-

2020-37210. 

2     Bkz. https://muhasebat.hmb.gov.tr/mahalli-idareler-butce-istatistikleri 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
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kurumları yönetenlerin, mali yapı hakkında sağlıklı bilgi sahibi olması ve bu 

kaynakları bir program ve plan dahilinde yönetmesi gerekir. 

Yerel yönetimlerin mali durumlarının, gerek kurum içinden gerekse kurum 

dışından paydaşlarca değerlendirilmesi amacına hizmet etmek üzere, birçok araç 

önerilmiş ve analiz yöntemi uygulanmıştır (Groves vd., 1981; Brown, 1993; 

Hendrick, 2004; Kloha vd., 2005; Wang vd., 2007). Bu araçlardan bazıları da oran 

analizleridir ve bu analizler yerel yönetimlerce sahip olunan gelirler, harcamalar 

ve borçlar gibi finansal verileri kullanarak, bu idarelerin mali potansiyelini, 

sıhhatini, gücünü ölçmektedir. Bu oranlar aynı zamanda, idarelerin benzer 

durumda olan idarelerle karşılaştırılabilmesini de sağlamaktadır. 

Bu çalışma, Türkiye’de 30 belediyeden oluşan büyükşehir belediyelerinin 

mali durumlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak üzere, bu belediyelerin 

2020 yılı bütçe, faaliyet ve bilanço tablosu verilerinden hareketle, oran analizine 

esas sektör ortalamalarını belirleme çabasındadır. Bu amaçla, T.C. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nca3 2017 yılında, “Kamu İdareleri için Mali Analiz Rehberi” 

adı ile yayımlanan kılavuz belgedeki 23 rasyo kullanılmıştır (MGM, 2017). 

Türkiye’de yerel yönetimlerin mali durumlarını değerlendirmek üzere, resmi 

otoritelerce yayımlanmış olan bu rehberde yer alan göstergelerle ilgili olarak, 

resmi makamlarca ya da bilim insanlarınca belirlenmiş sektör ortalamaları 

bulunmadığından, çalışma bulguları, literatürde önemli bir boşluğu dolduracak, 

daha önceki çalışmalarda kullanılamamış olan oran analizi sektör ortalamalarını 

belirleyerek, daha sonra yapılması olası analiz ve araştırmalara katkı 

sağlayacaktır. 

Elde edilen bulgulardan, Türkiye’de büyükşehir belediyeleri dışındaki 1.360 

belediye de yararlanılabilecektir. Dahası Türkiye’de kamu hesapları uluslararası 

standartlar çerçevesinde sınıflandırıldığından, sonuçlar, benzer sınıflandırmayı 

kullanan dünyanın herhangi bir yerindeki mahalli idarece de esinlenilebilecek 

niteliktedir.  

Çalışmanın ilerleyen bölümünde, mali durum konusundaki literatür bilgisine, 

ikinci bölümde, analiz edilebilir ve karşılaştırılabilir bilgi üretimi konusunda 

Türkiye’de yaşanan dönüşümlere, üçüncü bölümde çalışmanın yöntemine, 

dördüncü bölümde, bulgulara ve son bölümde ise sonuç ve tartışmaya yer 

verilmiştir. 

Literatür Bilgisi: Yerel Yönetimlerin Mali Durum Analizi 

Yerel yönetimlerin finansmanının düzenli olarak analiz edilmesi, bu idarelerin 

mali durumlarındaki güçlü ve zayıf yönlerin anlaşılması yanında, mali 

önceliklerin stratejik bir anlayışla yeniden yapılandırılmasına da katkı sağlar 

(Honadle vd., 2004: 139). Kamu kaynaklarının yönetimi konusundaki bu analizler 

                                                             

3      Söz konusu dönemdeki ismi T.C. Maliye Bakanlığı. 
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aynı zamanda paydaşların ihtiyacı olan bilgilere ulaşabilmelerine de hizmet eder 

(Gant ve Lee, 2011: 36). 

Kamu idareleri mali açıdan değerlendirmeye tabi tutulurken, mali durum 

(financial condition), mali sıhhat (fiscal health), mali baskı (fiscal stress), mali 

yük (fiscal strain), mali sıkıntı (fiscal distress), mali kapasite (fiscal capacity) gibi 

çok farklı kavramlar kullanılmıştır (Honadle vd., 2004: 17-22). Bu kavramlar 

genellikle organizasyonun mali durumunu anlama çabasına hizmet ettiğinden, 

kurumsal mali değerlendirmelerde “mali durum” kavramıyla daha yaygın biçimde 

karşılaşılmaktadır. Mali durum, basit biçimde, kurumların mali yükümlülüklerini 

yerine getirme yeteneği olarak tanımlanabilir (Wang, 2014: 150) ve gelir, gider, 

operasyonal pozisyon, borç yapısı gibi kurumsal mali bilgiler arasındaki ilişkiler 

çerçevesinde analiz edilmeye çalışılır (Groves vd., 1981:8; Brown, 1993:22, 

Honadle vd., 2004:; Hendrick, 2004; Kloha vd., 2005; Wang vd., 2007:8-9).  

Kurum düzeyinde mali durum değerlendirmelerinin çok boyutlu bir yönü 

olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiği, bu itibarla, mali durum analizlerinde, 

finansal yapı ile ilgili tüm mali boyutların incelenmesi gerektiği paylaşılmaktadır 

(Wang vd., 2007: 20). Yani idarelerin bütçe sonuçları veya faaliyet sonuçları ya 

da sadece varlık ve yükümlülüklerinin durumu değil, kapsamlı bir biçimde tüm 

mali çıktıların analiz ve değerlendirmesinin yapılması, bütünsel mali görünümün 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, oran analizleri, kapsamlı ve 

karşılaştırılabilir değerlendirme yapmanın önemli bir aracıdır.  

19 yy.’da sanayide yaşanan hızlı ilerleme sürecinde, finans sektöründe yeni 

gelişmeler yaşanmış, ticari bankalar borç verirken mali tablolar talep etmeye ve 

bu tablolar üzerinden analizler yapma ihtiyacı duymaya başlamış ve bunun 

sonucunda oran analizlerine olan ihtiyaç ortaya çıkmış ve analiz çeşitliliği de 

zamanla artmıştır (Horrigan, 1968). İlişkisel analizler yapma ihtiyacı bağlamında, 

ilk olarak 1890’larda cari oran geliştirilmiş ve takip eden süreçte, kurumsal 

düzeyde mali durum değerlendirmelerinde, farklı oranlar da kullanılmaya 

başlanmış ve referans alınabilecek ortalamalar belirlenmiştir (Horrigan, 

1968:285). 

Yerel yönetimlerin mali durumları ile ilgili bir erken uyarı sistemi olarak 

‘Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR)’ tarafından 

1973’te geliştirilen analizler, yerel düzeydeki analiz yöntemleri arasında ilk 

uygulama örneklerinden olmuştur. Bu erken uyarı sistemi, gelir-gider dengesi, 

cari borçlar ile varlıkların ilişkisi, ödenmemiş kısa vadeli krediler, vergiler gibi 6 

göstergeyi dikkate alarak bir mali izleme anlayışı geliştirmiştir. Bunu, 1978 

yılında, kurumsal düzeyde likit pozisyona odaklanan ‘The Brookings Institution’ 

çalışması; toplam bütçe açıkları, toplam harcama ile menkul kıymet varlıklarının 

ilişkisi, yerel yönetimin borç yükü gibi ölçütleri kullanan ‘The Congressional 

Budget Office’ tarafından yapılan çalışma; kişi başına gelir, öz gelirler, kişi başına 

düşen uzun vadeli borçlar gibi göstergeleri kullanan ‘The U.S. Department of the 

Treasury’ tarafından oluşturulan mali baskı endeksi; ekonomik canlılık, mali 
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bağımsızlık, azalan verimlilik, ertelenen cari giderler gibi temel alanlarda 29 farklı 

göstergeyi içeren ‘The Municipal Finance Officers Association’ tarafından 

geliştirilen, değerlendirme ve uyarı sistemleri izlemiştir (Kloha vd., 2005: 315). 

Mali durum değerlendirmelerinde kullanılan kapsamlı araçlardan biri de 

1980 yılında ‘The International City Management Association (ICMA)’ tarafından 

yayımlanmış olan Mali Trend İzleme Sistemi’dir. Bu izleme sisteminde, nüfus, 

enflasyon, depremler, siyasal kültür gibi 5 çevresel faktör, yönetim uygulamaları 

gibi 1 organizasyonel faktör, gelir, harcama, borç yapısı gibi 6 mali faktör 

çerçevesinde, toplam 36 göstergeden oluşan kapsamlı değerlendirme yapma 

olanağı sağlayan bir mali analiz altyapısı geliştirilmeye çalışılmıştır (Groves 

vd.,1981: 10, 12). 

Bu kurumsal çabaların dışında, alanda çalışan bilim insanları da mali durum 

değerlendirmelerinde kullanılabilecek gösterge ve endeksler oluşturmuşlardır. Bu 

çerçevede, Dommel ve Nathan tarafından 1978’de gerçekleştirilen mali durum 

endeksi çalışması (Kloha vd., 2005); Nathan ve Adams tarafından 1976 yılında 

geliştirilen ve işsizlik, nüfus, eğitim, gelir, konut, yoksulluk gibi ölçütleri kullanan 

‘Intercity Hardship Index’; Howell ve Stamm tarafından 1979 yılında geliştirilen 

ve nüfus, işsizlik oranı, yoksulluk, gelir, gider, borç gibi değişkenlerin analizine 

dayanan çalışma; Clark ve Ferguson tarafından 1983 yılında geliştirilen ve kişi 

başına harcama, şehir serveti, nüfus değişimi, gelir, harcama, borç gibi verilerin 

ilişkisini analiz eden çalışma; Ladd ve Yinger tarafından 1989 yılında geliştirilen 

ve vergi yükü, maliyetler, harcama gibi verileri kullanan çalışmalar yapılmıştır 

(Hendrick, 2004: 86, 87). 

Geliştirilen araçlar arasında, ‘10-Point Test’ adıyla Brown (1993) tarafından 

belirlenen göstergeler, diğer bilim insanlarının çalışmalarında da kullanılmıştır 

(Honadle vd., 2003; Hendrick, 2004; Kloha vd., 2005; McDonald III, 2018). Bu 

analiz aracı, 10 göstergeden oluşan ve özellikle nüfusu küçük olan belediyelerce 

kullanılması önerilen pratik bir değerlendirme aracı olmuştur. Bu on gösterge, 

gelir, gelir dağılımı, harcama, toplam kaynaklar, yükümlülükler, nakit, yatırımlar, 

borçlar ve nüfus gibi unsurların ilişkisel analizlerine dayanmaktadır (Brown, 

1993: 22).  

Türkiye’de de mahalli idarelerin mali yapılarını, durumlarını, sorunlarını, 

mali açıdan sürdürülebilirliklerini, özerkliklerini konu alan birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların bazıları, mali tabloların yatay, dikey, trend ve oran 

analizi bakımından kullanışlılığını değerlendirmiş (Ersöz, 2017), bazıları ise 

idarelerin mali tablo sonuçları çerçevesindeki analizleri içermiştir. Göçer (2015), 

bir belediyeye ait 2008-2012 yıllarını ilgilendiren mali verilerin yatay ve dikey 

analizini gerçekleştirmiş; Korlu ve Çetinkaya (2015), 2010-2013 yılları arasında, 

vergi, öz gelirler ve toplam gelirler gibi gelir kalemlerinden hareketle, 

belediyelerin vergi özerkliği ve mali özerklik oranlarını belirlemiş; Çiçek ve 

arkadaşları (2015), 81 il belediyesi toplam gider ve nüfus verilerinden hareketle, 

kişi başına düşen harcama miktarı en yüksek 10 il belediyesinin performansına ait 
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ilişkisel analizler gerçekleştirmiş; Akduğan ve Agun (2018), belediyelere ait 

gelirler ile faiz dışı harcamalar arasındaki ilişki çerçevesinde, 2007-2017 

dönemine ait bütçe dengesinden hareketle, belediyelerin mali sürdürülebilirliğini 

incelemiş; Alkan (2018), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 

rehberden hareketle 16 belediyenin, 10 oran analizini belirlemiş ve karşılaştırmış; 

Serbes ve Çetinkaya (2019), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca konsolide edilmiş 

2006-2015 yıllarını kapsayan konsolide belediye verilerinde yer alan yabancı 

kaynak bilgilerinin değişim trendlerini incelemiş; Uzunali ve Görmez (2019), tüm 

büyükşehir belediyelerinin 2014-2017 yıllarına ait konsolide verilerinden 

hareketle, varlık, yükümlülük, nakit, stok gibi verileri kullanarak, cari oran, asit 

test oranı ve nakit oranlarını belirleyerek, analizler yapmış; Koçdemir (2021), 

‘Kamu İdareleri için Mali Analiz Rehberi’ çerçevesinde belirlenmiş dokuz 

göstergeden hareketle, 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık dönem için Ankara, 

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin mali durumlarını analiz etmiştir. 

Türkiye’de belediyelerin mali durumlarını değerlendirmek üzere yapılan 

çalışmalar, ele aldığı örnek yerel yönetim verilerini kullanarak, farklı oranlar 

çerçevesinde analizler gerçekleştirmiş, ancak bu çalışmalarda elde edilen 

sonuçlar, referans alınabilir ve ortak (homojen) özellikler taşıyan kurumların 

verileri ile belirlenmiş bir sektör ortalaması ile karşılaştırılmamıştır. Oysa oran 

analizleri yoluyla bir kuruma ait olarak tespit edilen mali oranlar, kurumsal 

düzeyde analiz edilme yanında, benzer kurumlarla kıyaslama olanağı da 

sağlayabilmelidir. 

Analiz Edilebilir ve Karşılaştırılabilir Bilgi Üretimi 

Çerçevesinde Türkiye’de Kamu Muhasebesi Alanındaki 

Temel Dönüşümler 

Dünyada kamu sektörü tarafından üretilen muhasebe bilgisinin ortak bir dile 

dayandırılması konusundaki çalışmalar uzunca bir süredir devam etmektedir. Bu 

bağlamda, 1968’lerde ilk çalışmaları yapılan Ulusal Hesaplar Sistemi (System of 

National Accounts: SNA) 1993 yılında, 1970’lerde çalışılmaya başlanılan ve 

SNA’nın Avrupa İstatistik Kurumu tarafından uyarlanan şekli olarak 

değerlendirilebilecek, Avrupa Hesaplar Sistemi (European System of Accounts: 

ESA) 1995 yılında (Kerimoğlu, 2003) ve ilk taslağı 1970’lerde hazırlanan Devlet 

Mali İstatistikleri Kılavuzu (Government Finance Statistics: GFS) 1986 yılında 

yayımlanmıştır (IMF, 2014: 2). Bu ortak sınıflandırma girişimleri, öncelikle kamu 

sektörü ve devletin sınıflandırılması ve daha sonra hesapların sınıflandırılmasını 

içeren bir çerçeve ortaya koymuştur. Bu çabaları, 1996 yılında Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu’nun oluşturulması ve özel sektörden ayrı olarak 

kamu sektörü için muhasebe standartlarının (IPSAS) yayımlaması izlemiştir 

(Jensen ve Smith, 2013). Tüm bu çabalar, dünyada tahakkuk esaslı yani ekonomik 

değerlerle ilgili her değişimin muhasebeye konu edildiği bir muhasebe anlayışı 

temelinde, ortak hesap sınıflandırmalarına dayanan (ortak bir dile sahip) bir mali 
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raporlama uygulamasının gelişmesini sağlamış, bu da raporların dünyanın her 

yerinde anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olmasının yolunu açmıştır. 

Türkiye, mali yönetim sistemi ve dolayısıyla muhasebe uygulamaları 

çerçevesinde gerçekleştirilen reform girişimlerini, dünya uygulamalarını da 

dikkate alarak, sürekli bir anlayışla devam ettirmiştir. Özellikle, 1995 yılında 

Dünya Bankası ile ‘Kamu Mali Yönetim Projesi’ adı altında bütçe ve muhasebe 

uygulamalarında geliştirilmesi gereken alanları içeren anlaşma ile (World Bank, 

1995) tahakkuk esaslı muhasebe uygulamalarının ortaya çıkmasına hız 

kazandırılmıştır. Muhasebe alanındaki dönüşümler aynı zamanda yeni bir bilişim 

altyapısı inşasını gerektirmiş ve 1999 yılında ‘say2000i’ adı verilen muhasebe 

bilgi sistemi altyapısı kurulması yönündeki çabalar ile teknolojik anlamda da 

reform süreci desteklenmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde, mali alandaki 

uygulamalara uzun yıllar boyunca yön vermiş olan düzenlemelerde de 

değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de 1927 yılında yürürlüğe girmiş 

olan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu (Muhasebe-i Umumiye) ile 

yönlendirilen mali yönetim alanındaki uygulamalar, 2003 yılına gelindiğinde, 

uluslararası uygulamalara uyum gerekçesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun (KMYKK) yürürlüğe girmesiyle dönüşüme uğramıştır. 

 Kamu muhasebesi alanında tüm devlet sektörü için ortak bir çerçeve 

belirleyen temel düzenlemeler, 2003 yılında yayımlanan Devlet Muhasebesi 

Genel Yönetmeliği ile sürdürülmüş ve bu düzenleme, 5018 KMYKK 

çerçevesinde ortaya çıkan yeni gereklilikler ile birlikte 2005 yılında 

güncellenmiştir. Genel yönetim (devlet) sektörünün tamamını kapsamına alan bu 

düzenleme, kamu için uluslararası standartlara dayalı ortak muhasebe 

uygulamalarının ve hesap tanımlarının yapıldığı, temel bir düzenleme olmuş, bu 

düzenlemeyle uyumlu olmak üzere, merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal 

güvenlik kurumlarından oluşan devletin alt sektörlerine ait yeni muhasebe 

düzenlemeleri yayımlanmıştır. 

 Yapılan reformlar sonucunda, Türkiye’de genel yönetim sektörü 

tarafından uygulanan kamu muhasebesi, Kamu Sektörü Muhasebe Standartları 

(IPSAS), Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 (SNA 93), Devlet Mali İstatistikleri El 

Kitabı 2001 (GFSM 2001) ve Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi 1995 

(ESA 95) gibi uluslararası normların ortaya koyduğu, ortak dil ve uygulama 

altyapısı ile uyumlu bir konuma gelmiştir (Kerimoğlu, 2003). Bu dönüşüm 

süreçleri öncesinde, Türkiye, SNA 93 ya da ESA 95 gibi muhasebe standartlarına 

dayanmaksızın devlet mali hesaplarını yayınlayan Meksika dışındaki tek OECD 

ülkesiyken (Kraan vd., 2007:12), reformlar sonrasında, Dünya Bankası’nca 

yapılan çalışmalarda, 198 ülke arasında, yüksek görünürlüğe sahip 24 

ekonomiden biri haline gelmiştir (Dener ve Min, 2013: 18-22). 

Türkiye’de muhasebe alanında, uluslararası sınıflandırmalar çerçevesinde 

öncelikle devletin sınıflandırması gerçekleştirilmiş ve 5018 sayılı Kanun’da 

devlet sektörü, genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici denetleyici kurumlardan 
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oluşan merkezi yönetime ilave olarak, mahalli idareler ve sosyal güvenlik 

kurumlarından oluşacak şekilde sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla bu üç alt sektör, 

aynı zamanda kamu muhasebesinin kapsamını oluşturmuştur.  

Mali yönetim alanında, devletin sınıflandırması ile hangi idarelerin kamu 

sektörü içinde ve hangi idarelerin de kamu sektörü dışında yer alacağı 

belirlendikten sonra, konsolide mali raporlar üretebilmenin ilk adımı 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de kamu hesapları, SNA, GFS ve ESA’ya uyumlu 

olarak, Tablo 1’deki örnekte olduğu gibi kurumsal, fonksiyonel, finansal ve 

ekonomik düzeyde dört ayrı bölümde on altı farklı alt detayda sınıflandırılabilmiş, 

böylece konsolide mali raporlama için bir gereklilik olan, tüm devlet için ortak 

hesap sınıflandırması da oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Hesap Kodu Örneği 

 

Kaynak: Yazar tarafından, uygulama örneğinden uyarlanmıştır. 

Tablo 1’de yer aldığı gibi Türkiye’de genel yönetimin tamamını kapsayacak 

şekilde, bütçeyi ilgilendiren gelir ve gider hesapları on altı farklı detayda, diğer 

hesaplar ise ekonomik düzeydeki detaylarına göre sınıflandırılmıştır. Bu 

gelişmeler sonrasında, Türkiye’de sadece genel bütçeli idareler için hazırlanmış 

olan detaylı hesap planları, yirmi bir bin satırdan fazla alt detay düzeyinde 

sınıflandırma ve raporlamaya olanak sağlayacak bir potansiyele ulaşmıştır.4 

Özetle, Türkiye’de, kamu sektörü ve hesaplarının sınıflandırılması ile başlatılan 

dönüşüm süreci ile birlikte, özellikle ekonomik davranışların izlenmesi, 

makroekonomik analiz, ekonomik politikaların oluşturulması ve karar alma, 

uluslararası karşılaştırmalara uygun veri üretimi (Commission of the European 

Communities vd.,1993) gibi alanlara hizmet edebilecek şekilde, muhasebe verisi 

ve mali rapor üretme kapasitesi elde edilmiştir.  

Reform girişimlerinin ilerleyen aşamalarında, tahakkuk esaslı muhasebe ve 

raporlamanın işleyişine katkı sağlayan kamu muhasebe standartları 

yayımlanmaya başlamış ve böylece Türkiye, uluslararası muhasebe standartlarını, 

kendi ulusal standartları yoluyla, uyumlaştırmış ülkeler arasında yerini almıştır 

(IFAC, CIPFA, 2018:3). Uyarlanan muhasebe standartlarının muhasebe 

yönetmeliklerine aktarılması ile birlikte, eksiklikleri olsa da Türkiye, mali 

işlemlerini uluslararası standartlara dayalı olarak ve tahakkuk esaslı biçimde 

muhasebeleştirmeye ve bunları erişilebilir ve saydam biçimde ilgili tüm aktörlerle 

paylaşmaya (raporlamaya) başlamıştır. 

                                                             

4     Bkz. Detaylı Hesap planları; https://muhasebat.hmb.gov.tr/hesap-planlari 
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Türkiye’de kamu muhasebesi alanında gerçekleşen bu temel dönüşümler, 

muhasebe yoluyla elde edilen verilerin, karar kontrol süreçlerinde kullanılması 

yanında, kamu idarelerinin, analizler yoluyla mali durumlarını 

değerlendirebilmesi ve bu idarelerin mali açıdan izlenebilmesini de sağlamıştır. 

Yani muhasebe verilerinin ortak şekilde sınıflandırılması, bu veriler ile birlikte 

analiz ve karşılaştırma yapabilme yeteneğini de geliştirmiştir. Bu bağlamda, mali 

durum değerlendirmelerine esas olmak üzere, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

2017 yılında, ‘Kamu İdareleri için Mali Analiz Rehberi’ adında bir yönlendirici 

belge yayımlamıştır. Bu rehber, karşılaştırmalı analiz (yatay analiz), yüzde 

yöntemi ile analiz (dikey analiz), eğilim yüzdeleri analizi (trend analizi) ve oran 

analizi (rasyo analizi) yoluyla, idarelerin kendi durumlarını 

değerlendirebilmelerini ya da üçüncü taraflarca, bu idarelerin mali durumlarının 

analiz ve izlemesinin yapılmasını sağlayacak bir çerçeve sunmuştur. 

Yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin mali durumlarının 

değerlendirilmesi ve izlenmesi amacına hizmet edecek olan oran analizleri 

kapsamında, karşılaştırma yapmaya olanak sağlayacak şekilde, Ek-1’de yer alan 

veriler çerçevesinde, sektör ortalamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle 

belediyeler kurumlarına ait rasyoları (oranlarını) hesapladıktan sonra, 30 

belediyenin oluşturduğu ortalama ile karşılaştırarak mali durumlarını 

değerlendirebileceklerdir. 

Sektör ortalamalarının belirlenmesi amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca 2017 yılında ‘Kamu İdareleri için Mali Analiz Rehberi’ adıyla 

yayımlanan kılavuz dokümandaki göstergelerden yararlanılmıştır. Bu rehberde, 

kamu idarelerine ait bilançolarda, bütçe uygulama ve faaliyet sonuçlarında yer 

alan muhasebe verilerinden hareketle hazırlanan aşağıdaki 23 oran tanımlanmıştır 

(MGM, 2017); 

 

- Bütçe Dengesi Göstergesi = Bütçe Dengesi / Bütçe Gelirleri 

- Faaliyet Dengesi Göstergesi = Faaliyet Dengesi / Faaliyet Gelirleri 

- Yükümlülük Göstergesi = Toplam Yükümlülükler / Faaliyet Gelirleri 

- Yükümlülük Dağılımı Göstergesi = Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam 

Yükümlülükler 

- Vadesi Geçmiş Yükümlülükler Göstergesi = Vadesi Geçmiş 

Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 

- Vadesi Geçmiş Alacaklar Göstergesi = Vadesi Geçmiş Alacaklar / 

Faaliyet Geliri 
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- Tahakkuk Esaslı Personel Harcaması Göstergesi = Personel Harcaması / 

Faaliyet Gelirleri 

- Nakit Esaslı Personel Harcamaları Göstergesi = Personel Harcaması / 

Bütçe Gelirleri 

- Personel Harcamalarının Giderler İçerisindeki Payı Göstergesi = Personel 

Harcaması / Faaliyet Giderleri 

- Tahakkuk Esaslı Faiz Gideri Göstergesi = Faiz Giderleri / Faaliyet 

Gelirleri 

- Nakit Esaslı Faiz Gideri Göstergesi = Faiz Giderleri / Bütçe Gelirleri 

- Borçlanma Göstergesi = İç-Dış Borç Faiz ve Anaparaları / Faaliyet 

Gelirleri  

- Gelirlerin Yükümlülük ve Giderleri Karşılama Gücü Göstergesi = 

Toplam Gelirler / (Toplam Giderler + Yükümlülüklerin Anapara Geri 

Ödemeleri) 

- Bağımlılık Göstergesi = Merkezi Yönetimden Yapılan Transferler / Bütçe 

Gelirleri  

- Vergi Gelirleri Göstergesi = Vergi ve Benzeri Gelirler / Bütçe Gelirleri 

- Mali Olmayan Varlık Göstergesi = Mali Olmayan Varlıklarda Meydana 

Gelen Artış / Bütçe Gelirleri 

- Tahsilat-Tahakkuk Göstergesi = Bütçe Gelirleri / Faaliyet Gelirleri 

- Vergi ve Benzeri Gelirler Tahsilat - Tahakkuk Göstergesi = Tahsil Edilen 

Vergi Gelirleri / Tahakkuk Ettirilen Vergi Gelirleri  

- Ödeme - Tahakkuk Göstergesi = Bütçe Giderleri / Faaliyet Giderleri 

- Gelir Tahmini Göstergesi = Bütçe Gelirleri / Bütçe Gelir Tahmini 

- Gider Tahmini Göstergesi = Bütçe Giderleri / Bütçe Gider Tahmini 

- Kişi Başına Düşen Gelir Göstergesi = Bütçe Gelirleri / Nüfus 

- Kişi Başına Düşen Gider Göstergesi = Bütçe Giderleri / Nüfus 

Çalışmada, büyükşehir belediyeleri oran analizi sektör ortalamalarının 

belirlenmesi amacıyla kullanılan belediye mali tablo bilgileri ise T.C. Sayıştay 

Başkanlığı internet sitesinde yer alan büyükşehir belediyelerine ait 2019 ve 2020 

yılı temel mali tablo verilerinden ve denetim raporlarından edinilmiştir. 

Dolayısıyla analizlerde kullanılan veriler, aynı zamanda T.C. Sayıştay Başkanlığı 

tarafından denetime tabi tutulmuş verilerdir. 

Çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Araştırmada, rehberde 

tanımlanan 23 oranın incelenmesi sonucunda, 18 göstergenin doğrudan 
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hesaplamalarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Diğer göstergelerden ikisi 

uyarlanarak kullanılabilmiş, 3 gösterge için ise kurumların mali tablolarında yer 

alan mevcut veriler ve oranın tanımından kaynaklanan nedenlerle, ortalama değer 

hesaplanmamıştır. Ayrıca iki gösterge, bir belediyenin yeterli detayda mali bilgiye 

sahip olmaması nedeniyle 29 belediye verisi esas alınarak hesaplanabilmiştir. Bu 

bağlamda, rehberde, ‘Merkezi Yönetimden Yapılan Transferler’ şeklinde 

tanımlanan veri, kurumların mali tablolarında genellikle ayrı olarak 

gösterilmediğinden (sınıflandırılmadığından) ve bu bilgiler, kurumlara ait mali 

tablolardaki ‘Diğer Gelirler’ üst sınıflandırma toplamı içerisinde yer aldığından, 

‘Bağımlılık Göstergesi’ belirlenirken ‘Merkezi Yönetimden Yapılan Transferler’ 

yerine, hesaplamada mali tablolarda yer alan ‘Diğer Gelirler’ alt detay bilgisi 

kullanılmıştır. Benzer biçimde, ‘Merkezden Alınan Transferler’ bilgisi, kamu 

idarelerinin temel mali tablolarında bulunmadığından, ‘Vadesi Geçmiş Alacaklar 

Göstergesi’ oranının hesabında, doğrudan ‘600 Gelirler Hesabı’ verileri 

kullanılmıştır. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi mali tablolarında, ilgili 

bilgiler yer almadığından, ‘Vadesi Geçmiş Alacaklar Göstergesi’ ve ‘Vadesi 

Geçmiş Yükümlülük Göstergesi’ hesabında, Bursa Büyükşehir Belediyesi hariç 

tutulmuş ve hesaplamalar, 29 büyükşehir belediyesinin verileri esas alınarak 

yapılmıştır.  

Çalışmada, rehberde yer alan ‘Tahsilat-Tahakkuk Göstergesi’, ‘Vergi ve 

Benzeri Gelirler Tahsilat - Tahakkuk Göstergesi’ ve ‘Ödeme - Tahakkuk 

Göstergesi’ şeklinde tanımlanan oranların sektör ortalamaları ise 

hesaplanmamıştır. Zira kamu idarelerinin bazı tahsilatlarının tahakkuksuz 

(tahakkuk yapılmadan) tahsil edilmiş olabileceği ve tahsil edilenlerin hangilerinin 

tahakkuka bağlı olduğunun mevcut mali tablolar çerçevesinde belirlenmesinin 

mümkün olamayacağı; bazı tahsilatların ise geçmiş yıllarda gerçekleşmiş olan 

tahakkuklar karşılığı tahsil edilmiş olabileceği ve bunun da mevcut mali tablolar 

kapsamında belirlenmesinin mümkün olamayacağı yani tüm tahakkuklar ile 

tahsilatların cari dönemle ilişkili olmayabileceği gerekçeleri ile oranın 

hesaplanması, rehberde tanımlandığı şekliyle bir sonuç üretmeyeceğinden, 

‘Tahsilat-Tahakkuk Göstergesi’ için sektör ortalaması hesaplanmamıştır. Benzer 

gerekçeler ‘Vergi ve Benzeri Gelirler Tahsilat-Tahakkuk Göstergesi’ için de 

geçerli olduğundan, bu göstergenin sektör ortalaması da hesaplanmamıştır. Ayrıca 

varlık edinimi işlemlerinde, ‘830 Bütçe Giderleri Hesabı’ kullanılırken, ‘630 

Giderler Hesabı’ yerine ilgili varlık hesabına kayıt yapılmaktadır. Bu itibarla, 

rehberde tanımlandığı şekliyle bir sonuç üretilemeyeceğinden ve mevcut mali 

tablo bilgilerinden ilgili verinin belirlenmesi de mümkün olamayacağından, 

‘Ödeme-Tahakkuk Göstergesi’ için de sektör ortalaması hesaplaması 

yapılmamıştır. Özetle, çalışma bulguları, toplam 23 göstergenin, 20’sinin 

hesaplama sonuçlarını içermiştir. 

Sektör ortalamaları ile ilgili hesaplamalar, ayrıca aşağıdaki durumlar dikkate 

alınarak gerçekleştirilmiştir; 
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- Bütçe gelirleri verileri, ‘800. Bütçe Gelirleri Hesabına’ kaydedilen 

tutarları içerecek şekilde gayri safi olarak hesaplamalara dahil edilmiştir. 

Yani sonuçlar, red ve iade tutarları dikkate alınmaksızın elde edilmiştir, 

- Bütçe gider tahmini için bütçe başlangıç ödeneği olarak gösterilen 

rakamlar dikkate alınmış ve hesaplamada kullanılmıştır. 

Öte yandan, kamu mali yönetimi ve muhasebesi alanında, gelir-bütçe geliri 

ve gider-bütçe gideri kavramları farklı anlamları ifade edecek şekilde 

kullanılmaktadır. Gelir ve gider, ilgili dönem faaliyetleri ile ilişkili olarak 

gerçekleşen ekonomik olaylara göre belirlenirken, bütçe geliri ve bütçe gideri 

nakit esasına yani olayın bütçeye etkisi olup olmadığına göre ortaya çıkmaktadır. 

Bu bağlamda, göstergeler arasında yer alan bazı tanımlar birbirine yakın gibi 

görünse de bunlardan biri nakit esasına göre ‘bütçe gelir ve gider verileri’ 

çerçevesinde, diğeri ise faaliyetleri esas alarak ‘gelir ve gider verileri’ 

çerçevesinde hesaplanmaktadır. 

Diğer taraftan, oran analizlerinde, göstergeler önemliliklerine göre farklı 

ağırlıklara sahip olabilmektedir (Ritongo vd., 2012: 45). Ancak, rehberde, 

göstergelere bir ağırlık verilmediğinden, hesaplamalar sonucu belirlenen sektör 

ortalamaları, herhangi bir önem sırası ya da benzer bir ölçüt çerçevesinde 

değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.   

Bulgular  

Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin Ek 1’deki 2019 ve 2020 yılları mali 

tablolarından edinilen veriler çerçevesinde, takip eden kısımlardaki oran analizine 

esas büyükşehir belediyeleri sektör ortalamalarına ulaşılmıştır. Ulaşılan sektör 

ortalamaları, her bir belediyenin kendi ortalamasını karşılaştırabileceği ve mali 

durumu ile ilgili ilave değerlendirme yapabileceği bir yönetimsel ölçüt olma 

yanında, üçüncü tarafların da herhangi bir büyükşehir belediyesinin mali 

durumunu izlemesinde kullanılabilecek referans değerler niteliğindedir. 

Bütçe Dengesi Göstergesi 

Bütçelerin ana finansörü halktır ve geleneksel olarak, halktan vergiler yoluyla 

toplanan gelirlerin, bütçeler ile yapılacak giderlere denk olması tercih edilir. 

Türkiye’de kamu mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı KMYKK’nın 13. 

maddesinde de bu gerekliliğe işaret edilmiş ve bütçelerde gelir ve giderlerin denk 

olması gerektiği esasına vurgu yapılmıştır. Bütçe gelirleri, giderleri karşılamadığı 

durumlarda ise borçlanma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır ve ülkelerin borçlanma 

bağlamındaki politikaları, kamunun finansmanı alanında, önemli tartışma 

konularından biridir (Bohn ve Inman, 1996: 14). Zira bütçe denkliği ileride ortaya 

çıkması olası yükümlülüklerin yönetimini de etkilemektedir. 

Kurumca elde edilen gelirlerin giderlerden fazla olması durumunda, bütçe 

denkliği oranı pozitif (+) bir görünüme sahip olacağından, sonucun pozitif olması 
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durumunda oranın yüksek olması tercih edilir. Ancak, kurumca elde dilen 

gelirlerin giderlerden az olması durumunda, oran negatif (-) bir görünüme sahip 

olacağından, bu durumda ise oranın düşük yani sıfıra yakın olması tercih edilir.  

Bu oranın hesabında, Bütçe Dengesi Göstergesi = Bütçe Dengesi / Bütçe 

Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Bu eşitlikte ‘Bütçe Dengesi’ bütçe gelirlerinden 

giderler düşüldükten sonra kalan toplamı gösterir. Hesap kodu olarak ifade 

edilecek olursa, sonuçlar, 800 Bütçe Gelirleri Hesabı toplamından, 830 Bütçe 

Giderleri Hesabı toplamının çıkarılması ve elde edilen sonucun, 800 Bütçe 

Gelirleri Hesabı toplamına bölünmesi suretiyle bulunur (MGM, 2017).  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, bütçe dengesi göstergesi ortalaması, %0,68 olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).  

Faaliyet Dengesi Göstergesi  

Bu oran bütçe dengesi göstergesine benzemekle birlikte, gelir ve giderlerden 

oluşan faaliyet hesapları toplam değerleri kullanılarak hesaplanır. Gelirlerin fazla 

olması, kamu idareleri açısından olumlu bir durumu ifade edeceğinden, sonucun 

pozitif olması durumunda, faaliyet dengesi oranının yüksek olması tercih 

edilecektir. Tersine, sonucun negatif olması durumunda, oranın düşük olması 

olumlu bir mali görünüm olarak değerlendirilecektir. 

Bu oranın hesabında, Faaliyet Dengesi Göstergesi = Faaliyet Dengesi / 

Faaliyet Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Bu eşitlikte ‘Faaliyet Dengesi’ faaliyet 

gelirlerinden giderler düşüldükten sonra kalan toplamı temsil etmektedir. Hesap 

kodu olarak ifade edilecek olursa, sonuçlar, 600 Gelirler Hesabı toplamından, 630 

Giderler Hesabı toplamının çıkarılması ve sonucun 600 Gelirler Hesabı toplamına 

bölünmesi suretiyle bulunur. 

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, faaliyet dengesi göstergesi ortalaması, %13,95 

olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Yükümlülük Göstergesi 

Genellikle kurumsal düzeyde öz kaynaklar yetersiz olduğunda, dış kaynaklara 

ihtiyaç duyulur. Yani idarelerin öz gelirleri kendine yetiyor ise kurum dışından 

ilave kaynak ihtiyacı azalacaktır. Dış kaynaklar, genellikle ek bir maliyete neden 

olduğundan ve borçlanma ile ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi, kamu 

idaresinin faaliyetlerini finanse edebilme kapasitesine etki ettiğinden, oranın 

düşük olması tercih edilir. 

Bu oranın hesabında, Yükümlülük Göstergesi = Toplam Yükümlülükler / 

Faaliyet Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek 

olursa, sonuçlar, bilançoda 3’lü grup altında yer alan kısa vadeli yükümlülük 

hesapları ile 4’lü grup altında yer alan uzun vadeli yükümlülük hesaplarının 
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toplanması sonucunda bulunan değerin, 600 Gelirler Hesabı toplamına bölünmesi 

suretiyle bulunur. Bu bağlamda oran, toplam yükümlülüklerin ne kadarının 

tahakkuk ettirilen gelirler ile karşılanabileceğini göstermektedir.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, yükümlülük göstergesi ortalaması, %146,66 olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Yükümlülük Dağılımı Göstergesi 

Kamu idarelerince, borç yönetimi ve nakit planlaması bakımından yükümlüklerin 

vade yapılarının bilinmesi gerekir. Böylece herhangi bir gecikmeye sebep 

olmadan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da yeni yükümlülük altına girme 

ihtiyacının belirlenmesi gibi planlanma gerektiren yönetimsel kararların alınması 

kolaylaşır, öngörülebilirlik artar. 

Bu oranın hesabında, Yükümlülük Dağılımı Göstergesi = Kısa Vadeli 

Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu 

olarak ifade edilecek olursa, sonuçlar, bilançoda 3’lü grup altında yer alan kısa 

vadeli yükümlülük hesapları toplamının, 3’lü ve 4’lü grup altındaki hesaplardan 

oluşan toplam yükümlülüklere bölünmesi suretiyle bulunur. 

Gösterge, toplam yükümlülüklerin ne kadarının kısa vadeli olduğunu ortaya 

koyduğundan, oranın küçük olması yani yükümlülüklerin uzun vadeli olması 

tercih edilir. Aksi durum idarenin yabancı kaynaklarında, kısa vadeli borç 

miktarının fazla olması anlamına gelecek ve borç yönetimini güçleştiren olumsuz 

bir yapının işareti olabilecektir. 

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, yükümlülük dağılımı göstergesi ortalaması, 

%36,50 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Vadesi Geçmiş Yükümlülükler Göstergesi 

Yükümlülükler, vadesi geldiğinde yani ödeme zamanında borç verenlere 

ödenemediğinde, gecikme cezası gibi ilave maliyetlerin ortaya çıkmasına neden 

olabilir. Bu nedenle, ödenemeyerek vadesi geçen değerlerin hem miktarının hem 

de toplam yükümlülükler içerisindeki oranının bilinmesi gerekir. Vadesinde 

sorumlulukların yerine getirilememesi olumlu bir finansal yönetime işaret 

etmeyeceğinden, oranın düşük olması tercih edilir. 

Bu oranın hesabında, Vadesi Geçmiş Yükümlülükler Göstergesi = Vadesi 

Geçmiş Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler eşitliği kullanılmaktadır. Hesap 

kodu olarak ifade edilecek olursa, sonuçlar, 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya 

Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı ile 438 Kamuya Olan 

Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı toplamının, bilançodaki 3’lü ve 

4’lü grup hesaplardan oluşan toplam yükümlülüklere bölünmesi suretiyle bulunur. 
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Araştırmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi mali tablolarında, 368 ve 438 

Kodlu Hesaplara ait detaylı veri bulunmadığından, sektör ortalamasının hesabına, 

bu belediye dahil edilmemiş ve 29 belediye verisi ile hesaplama yapılmıştır. Bu 

itibarla, bulunan ortalama değer, açıklanan sınırlılık içerisinde ihtiyatla 

kullanılmalıdır. 

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 29 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, vadesi geçmiş yükümlülükler göstergesi 

ortalaması, % 1,49 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).  

Vadesi Geçmiş Alacaklar Göstergesi 

Bu oran, kamu idaresi alacaklarının tahsil kabiliyetini gösteren bir orandır ve 

kamu idaresi tarafından tahsili gerçekleştirilmemiş alacakların, kamu idaresinin 

toplam gelirleri içerisindeki payını ifade eder. 

Bu oranın hesabında, Vadesi Geçmiş Alacaklar Göstergesi = Vadesi Geçmiş 

Alacaklar / Faaliyet Geliri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade 

edilecek olursa, sonuçlar, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı ile 122 ve 222 

Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesapları toplamının, 600 Gelirler Hesabı 

toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.  

İlgili rehber, hesaplamada, 600 Gelirler Hesabı toplamından, “Merkezden 

Alınan Transferler” toplamının düşülmesi gerektiğini öngörmüştür. Ancak, 30 

büyükşehir belediyesi verilesinin tamamı böyle bir bilgiyi içermediğinden, 

hesaplama ‘Merkezden Alınan Transferler’ indirilmeden yapılmıştır.  

Ayrıca araştırmada kullanılan Bursa Büyükşehir Belediyesi mali tabloları 

içerisinde, takipli, tecilli ve tehirli alacaklara ait detaylı bilgi bulunmadığından, 

oranın hesabına bu belediye dahil edilmemiş ve 29 belediye verisi ile hesaplama 

yapılmıştır. Bu itibarla, bulunan ortalama değer, açıklanan sınırlılık içerisinde 

ihtiyatla kullanılmalıdır. 

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 29 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, vadesi geçmiş alacaklar göstergesi ortalaması, % 

5,29 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).  

Tahakkuk Esaslı Personel Harcaması Göstergesi 

Kamu idarelerince gerçekleştirilen personel harcamaları, genellikle esnekliği 

sınırlı harcama türlerindendir. Zira bu tür harcamaların miktarı personel 

yasalarında açık biçimde gösterilmiştir. Bu tür harcamalar, personele yapılan 

ödemeler ve sosyal güvenlik kurumuna personel çalıştırılması nedeniyle 

gönderilen prim giderlerinden oluşur. Ancak ihtiyaçtan fazla personel 

çalıştırılması, kaynak kullanımında performansı (etkili-ekonomik-verimli) 

olumsuz etkilerken, ihtiyacın altında personel çalıştırılması ise mal ve hizmet 

üretimini olumsuz etkileyecektir. Bu itibarla, esnekliği sınırlı olan harcamalar olsa 
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da bu oranın iş yükü-personel sayısı dengesi çerçevesinde, personel yönetim 

politikası ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.  

Oran, tanımı gereği, ödenmiş olmasına bakılmaksızın, ilgili yıl faaliyetleri 

çerçevesinde gider olarak oluşmuş muhasebe verileri esas alınarak hesaplanır. 

Dolayısıyla oranın hesabında, Tahakkuk Esaslı Personel Harcaması Göstergesi = 

Personel Harcaması / Faaliyet Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu 

olarak ifade edilecek olursa, sonuçlar, 630.1 Personel Giderleri ile 630.2 Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplamının, 600 Gelirler Hesabı 

toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, tahakkuk esaslı personel harcaması göstergesi 

ortalaması, % 10,22 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).  

Nakit Esaslı Personel Harcamaları Göstergesi  

Bu oranın tahakkuk esaslı personel harcaması göstergesinden farkı, bütçe 

gerçekleşme sonuçları çerçevesinde hesaplanmasıdır. Dolayısıyla bu oran fiilen 

gerçekleşen personel ve sosyal güvenlik primi olarak yapılan ödemeleri içerir. 

Oranın, iş yükü-personel sayısı dengesi çerçevesinde, personel yönetim 

politikası ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca bu oranın belediyelerce 

kullanımında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ile toplam personel 

sayısı ve gelirler arasında belirlenen yasal sınırlılıklar gibi hususlara dikkat 

edilerek değerlendirme yapılması gerekir.  

Bu oranın hesabında, Nakit Esaslı Personel Harcaması Göstergesi = Personel 

Harcaması / Bütçe Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade 

edilecek olursa, sonuçlar, 830.1 Personel Giderleri ile 830.2 Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hesap alt detayları toplamının, 800 Bütçe 

Gelirleri Hesabı toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, nakit esaslı personel harcamaları göstergesi 

ortalaması, % 10,93 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).  

Personel Harcamalarının Giderler İçerisindeki Payı Göstergesi 

Bu oranın, tahakkuk esaslı personel harcaması göstergesinden farkı, personel 

giderleri ile ilgili toplam değerin, gelirler yerine, giderlere bölünmesi suretiyle 

hesaplanmasıdır. Ayrıca oran, gerçekleşen bütçe sonuçları ile değil yani bütçe 

giderleri yerine, faaliyet giderleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ayrıca 

belirlenen sonuçların, diğer personel gideri göstergelerinde olduğu gibi yasal 

zorunluluklar ve personel politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. 

Bu oranın hesabında, Personel Harcamalarının Giderler İçerisindeki Payı 

Göstergesi = Personel Harcaması / Faaliyet Giderleri eşitliği kullanılmaktadır. 
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Hesap kodu olarak ifade edilecek olursa, sonuçlar, 630.1 Personel Giderleri ile 

630.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplamının, 630 

Giderler Hesabı toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, personel harcamalarının giderler içindeki payı 

göstergesi ortalaması, % 11,88 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).  

Tahakkuk Esaslı Faiz Gideri Göstergesi 

Kamu idarelerinin öz gelirlerinin giderleri karşılayamaması durumunda, açıkların 

finansmanı borçlanma suretiyle karşılanır. Borçların faiz gibi ilave bir maliyeti 

olduğundan, borçlanma koşulları gelecek dönemlerdeki mali sürdürülebilirliği 

etkileyebilmektedir.  

Bu oranın hesabında, Tahakkuk Esaslı Faiz Gideri Göstergesi = Faiz 

Giderleri / Faaliyet Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade 

edilecek olursa, sonuçlar, 630.4 Faiz Giderleri hesap grubunda yer alan toplam 

değerin, 600 Gelirler Hesabı toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Kamu 

idaresince faiz ödemeleri için daha az tutarda tahakkuk yapılmasına ihtiyaç 

olduğunu göstereceğinden, oranın düşük olması tercih edilir. 

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, tahakkuk esaslı faiz gideri göstergesi ortalaması, 

% 6,64 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Nakit Esaslı Faiz Gideri Göstergesi 

Bu oranın, tahakkuk esaslı faiz gideri göstergesinden farkı, fiilen bütçeden 

gerçekleşen yani ödenmiş olan faiz harcamaları verileri esas alınarak 

belirlenmesidir.  

Bu oranın hesabında, Nakit Esaslı Faiz Gideri Göstergesi = Faiz Giderleri / 

Bütçe Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek olursa, 

sonuçlar, 830.4 Faiz Giderleri hesap grubunda yer alan toplam değerin, 800 Bütçe 

Gelirleri Hesabı toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.  

Bu oran, borç yükünün fazla olduğu durumlarda, gelecek nesilleri de 

etkileyebilmektedir. Dolayısıyla borçların miktarının ve maliyetinin sınırlı olması 

tercih edilir. Ayrıca, bu oranın yorumlanmasında, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 68. maddesinde, borçlanma ile ilgili belirlenmiş sınırların da dikkate 

alınması gerekir.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, nakit esaslı faiz gideri göstergesi ortalaması, % 

6,32 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 
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Borçlanma Göstergesi 

Yerel yönetimlerin, kendilerine ait öz gelirlerinin yeterli olmaması 

durumunda, harcamalarını karşılamak üzere başvurdukları borçlanma ve bu 

borçların maliyeti olan faizler sadece cari dönemi değil, geleceğin mali kararlarını 

da etkileyen yükümlülük ve gider kalemleridir.  

Bu oranın hesabında, Borçlanma Göstergesi = İç-Dış Borç Faiz ve 

Anaparaları / Faaliyet Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Rehberde borçlanma 

göstergesi hesabının formülünde borçların faizleri de gösterilmiş olmakla birlikte, 

örnek hesaplamada faizlerin dikkate alınmadığı ve sadece kısa ve uzun vadeli borç 

yükümlülüklerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, hesaplama, rehber 

örneğinde gösterildiği şekilde faizler dikkate alınmadan gerçekleştirilmiştir. 

Dolayısıyla hesap kodu olarak ifade edilecek olursa, sonuçlar, 30 Kısa Vadeli İç 

Mali Borçlar, 31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar, 40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar, 

41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar hesap grupları toplamının, 600 Gelirler Hesabı 

toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. 

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, borçlanma göstergesi ortalaması, % 96,07 olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Gelirlerin Yükümlülük ve Giderleri Karşılama Gücü Göstergesi 

Oran, gerçekleşen bütçe sonuçları çerçevesinde değil, faaliyet sonuçlarına göre 

hesaplanmaktadır. Bu oran faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerin, faaliyet giderleri 

ve yükümlülük toplamını karşılama kapasitesini gösterir. Bu nedenle, oranın 

mümkün olduğunca büyük olması tercih edilir. 

Bu oranın hesabında, Gelirlerin Yükümlülük ve Giderleri Karşılama Gücü 

Göstergesi = Toplam Gelirler / (Toplam Giderler + Yükümlülüklerin Anapara 

Geri Ödemeleri) eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek 

olursa, sonuçlar, 600 Gelirler Hesabı toplamının, 630 Giderler Hesabı ile 3’lü 

Grupta yer alan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve 4’lü Grupta yer alan Uzun 

Vadeli Yabancı Kaynaklar ana hesap grupları toplamına bölünmesi suretiyle 

bulunur.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, gelirlerin yükümlülük ve giderleri karşılama gücü 

göstergesi ortalaması, % 42,97 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Bağımlılık Göstergesi 

Kamu idarelerinin kontrolleri dışında olan kaynak bağımlılığı, mali durumun 

kırılganlığı hakkında bilgi verir (IPSASB, 2011: 9). Türkiye’de, yerel yönetim 

gelirlerinin büyük bir kısmı merkezi yönetim bütçesinden toplanan vergi gelirleri 

karşılığında bu idarelere aktarılan paylardan oluşmaktadır (YYGM, 2020: 62). Bu 

nedenle, yerel yönetimlerin merkezi hükümete olan bağımlılığı yüksektir. 
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Bu oran, kamu idaresinin doğrudan sahibi olmadığı kaynakların düzeyi 

hakkında değerlendirme yapma fırsatı sağlar (Wang, 2014: 151). Oranın 

hesabında, Bağımlılık Göstergesi = Merkezi Yönetimden Yapılan Transferler / 

Bütçe Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek olursa, 

sonuçlar, 800.5.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar hesap alt 

detay kodu toplamının, 800 Bütçe Gelirleri Hesap toplamına bölünmesi suretiyle 

bulunur. Ancak, büyükşehir belediyelerinin bazılarının mali tablolarında, merkezi 

yönetimden yapılan transferler net olarak gösterilmediğinden ve bu tür gelirler 

“Diğer Gelirler” grubu içinde yer aldığından ve “Diğer Gelirler” grubu toplam 

miktarının büyük çoğunluğu merkezden aktarılan paylardan oluştuğundan, oranın 

hesabında 800.5.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar hesabı 

alt detay kodu yerine, ‘Diğer Gelirler’ hesap detay kodunda yer alan toplam 

değerler kullanılmıştır.  

Yerel yönetimlerin dışarıdan sağladığı kaynaklar ne kadar sınırlı ise bu 

durum, onların mali açıdan daha özerk hale gelmesi anlamına gelecektir. 

Dolayısıyla oranın düşük olması kamu idarelerinin lehine bir durum olarak 

değerlendirilebilir.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, bağımlılık göstergesi ortalaması, % 79,60 olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Vergi Gelirleri Göstergesi 

Kamu idarelerinin vergi gelirleri ve bu tür gelirleri geliştirme kapasiteleri, onların 

mali kırılganlığı üzerinde etkilidir (IPSASB, 2011: 9). Bu itibarla, yerel 

yönetimlerin, vergiler gibi öz gelirlerinin düzeyi, onların mali ödeme güçlerini 

etkilemektedir (Wang, 2014: 151). 

Bu oranın hesabında, Vergi Gelirleri Göstergesi = Vergi ve Benzeri Gelirler 

/ Bütçe Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek 

olursa, sonuçlar, 800.1 Vergi Gelirleri Hesabı toplamının, 800 Bütçe Gelirleri 

Hesap toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun 23. maddesinde, 

büyükşehir belediyelerinin gelirleri ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. Bu gelirler 

genel olarak, vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, bağış ve yardımlar ile 

merkezi yönetimden pay olarak alınan tutarlar gibi ana gelir kalemlerden 

oluşmaktadır. Vergiler gibi öz gelirlerin yüksekliği, kamu idaresinin mali anlamda 

dışa bağımlılığını azaltır ve özerkliğini arttırır. Bu itibarla oranın yüksek olması 

tercih edilir.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, vergi gelirleri göstergesi ortalaması, % 1,18 olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 
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Mali Olmayan Varlık Göstergesi 

Bu oran, idarenin mali nitelikte olmayan varlıklarındaki artışın, ilgili yıl bütçe 

gelirleri içerisindeki oranını ölçmektedir. Yani oran, ilgili yıl bütçe gelirlerinin ne 

kadarının mali olmayan duran varlık edinimini karşıladığını açıklamaktadır. Bütçe 

gelirlerinin önemli kısmının varlık edinimi için kullanılmasının idarenin hizmet 

üretimini etkileyeceği düşünüldüğünde, bu oranın, mali varlıkların edinimi 

sonucu ilave finansal açık doğurmayacak düzeyde olması beklenir. 

Bu oranın hesabında, Mali Olmayan Varlık Göstergesi = Mali Olmayan 

Varlıklarda Meydana Gelen Artış / Bütçe Gelirleri eşitliği kullanılmaktadır. 

Hesap kodu olarak ifade edilecek olursa, sonuçlar, 15-Stoklar, 25-Maddi Duran 

Varlıklar, 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve 29-Diğer Duran Varlıklar hesap 

grubunun, dönem sonu bilançosu ile dönem başı bilançosu değerleri arasındaki 

farkın, 800 Bütçe Gelirleri Hesap toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. 

Dolayısıyla oran belirlenirken, dönem başı verisi olarak 2019 yılı dönem sonu 

bilanço verileri kullanılmış ve 2020 yılı dönem sonu bilanço verileri ile arasındaki 

fark esas alınmıştır. 

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, mali olmayan varlık göstergesi ortalaması, % 

43,56 olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2).  

Gelir Tahmini Göstergesi 

Kamu idareleri gelirlerinin doğru tahmin edilmesi, idarelerin harcamalarını daha 

gerçekçi bir öncelik sırasına koyabilmelerini kolaylaştıracağı gibi gelirlerin 

harcamaları finanse edememesi durumunda ortaya çıkacak açığın doğru 

belirlenmesi ve buna bağlı olarak borçlanma ihtiyacı ve zamanının 

öngörülebilmesi ve borçların maliyetinin sınırlanmasını, özetle borç yönetimini 

kolaylaştıracaktır. Bu bakımdan, gelir tahminindeki isabet önemlidir ve oranın 1’e 

yakın olması tercih edilir. 

Bu oranın hesabında, Gelir Tahmini Göstergesi = Bütçe Gelirleri / Bütçe 

Gelir Tahmini eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek olursa, 

sonuçlar, 800 Bütçe Gelirleri Hesap toplamının, gelir tahmini toplamına 

bölünmesi suretiyle bulunur.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, gelir tahmini göstergesi ortalaması, % 94,11 olarak 

belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Gider Tahmini Göstergesi 

5018 sayılı KMYKK’nın 9. maddesi çerçevesinde, kamu idareleri bütçelerini 

stratejik planlarına dayandırırlar. Dolayısıyla bütçelerde öngörülen mal ve hizmet 

üretimi karşılığı olarak tahsis edilen ödenekler, idarelerin orta ve uzun vadeli 

hedeflerinin, cari yıla karşılık gelen kısımlarının yerine getirilmesi için kullanılır. 
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Bu itibarla, stratejik planlarda öngörülen amaçlara ulaşmak ve aynı zamanda gelir-

gider denkliğinin sağlanması bakımından kamu giderlerinin isabetli tahmin 

edilmesi önemlidir. Bu nedenle, gider tahmin göstergesi oranının 1’e yakın olması 

tercih edilir. 

Bu oranın hesabında, Gider Tahmini Göstergesi=Bütçe Giderleri / Bütçe 

Gider Tahmini eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek olursa, 

sonuçlar, 830 Bütçe Giderleri Hesabı toplamının, gider tahmini toplamına 

bölünmesi suretiyle bulunur.  

Hesaplamada yer alan bütçe gider tahmini verisi olarak, idarelerin bütçe 

başlangıç ödeneği şeklinde gösterilen rakamları kullanılmıştır. Ek 1’de yer alan 

mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için yapılan hesaplama 

sonucunda, gider tahmini göstergesi ortalaması, % 76,71 olarak belirlenmiştir 

(Bkz. Tablo 2). 

Kişi Başına Düşen Gelir Göstergesi 

Bu oran, yerel yönetimlerce sağlanan hizmet gücü (service solvency) ile ilgilidir 

(Wang vd., 2007: 9). Nüfus, iki temel açıdan yerel yönetimlerin hizmetlerini ve 

bütçe performansını etkilemektedir. Birincisi, nüfusa bağlı olarak, halkın 

ihtiyaçları ve talepleri değişebileceğinden, nüfus yerel yönetim harcamalarının 

düzeyini etkilemektedir. İkincisi de yerel yönetimlerin bazı ana gelir kaynaklarını 

şehir sakinleri sağladığından, nüfusa bağlı olarak yerel yönetim gelirlerinin 

miktarı da değişkenlik göstermektedir (Wang, 2014: 165, 166). 

Oran, yerel yönetim kaynaklarının, şehirde yaşayan kişi başına miktarını 

gösterir ve bu oranın hesabında, Kişi Başına Düşen Gelir Göstergesi = Bütçe 

Gelirleri / Nüfus eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek 

olursa, sonuçlar, 800 Bütçe Gelirleri Hesap toplamının, şehir nüfusuna bölünmesi 

suretiyle bulunur.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, kişi başına düşen gelir göstergesi ortalaması, 

992,89 TL olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Kişi Başına Düşen Gider Göstergesi 

Bu oran da yerel yönetimlerce sağlanan hizmet gücü (service solvency) ve bütçe 

gücü (budgetary solvency) ile ilişkilidir (Wang vd., 2007; Wang, 2014). Nüfusa 

bağlı olarak yerel yönetimlerden beklenen mal ve hizmet üretim miktarı da 

değişebilecektir. Dolayısıyla bir yerdeki nüfusun, yereldeki kamu giderleri ile 

doğrudan ilişkisi vardır. 

Oran, yerel yönetim kaynaklarının, şehirde yaşayan kişi başına miktarını 

gösterir ve bu oranın hesabında, Kişi Başına Düşen Gelir Göstergesi = Bütçe 

Giderleri / Nüfus eşitliği kullanılmaktadır. Hesap kodu olarak ifade edilecek 
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olursa, sonuçlar, 830 Bütçe Giderleri Hesap toplamının, şehir nüfusuna bölünmesi 

suretiyle bulunur.  

Ek 1’de yer alan mali bilgiler çerçevesinde, 30 büyükşehir belediyesi için 

yapılan hesaplama sonucunda, kişi başına düşen gider göstergesi ortalaması, 

986,10 TL olarak belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). 

Gösterge Ortalamalarının Özeti ve Kullanım Örneği 

Araştırmada, 30 büyükşehir belediyesinin temel mali tablolarındaki bilgiler 

çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘Kamu İdareleri için Mali Analiz 

Rehberi’ ile tanımlanan rasyo oranları çerçevesinde, sektör ortalamaları 

belirlenmiştir. Bu ortalama değerler, kamu idarelerinin ve tüm paydaşların, mali 

durum değerlendirmesi ve izleme süreçlerinde kullanabilecekleri referans 

değerler niteliğindendir. Rehberde yer alan göstergelerden, ortalaması 

belirlenenlerin özeti Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri Rasyo Analizi Sektör 

Ortalamaları Özeti 
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Kaynak: https://www.sayistay.gov.tr/reports/category/31-belediyeler---bagli-

idareler ve https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-

Sistemi-Sonuclari-2020-37210’de (Erişim:4.1.2022) yer alan idare mali tabloları 

çerçevesinde yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 2’de yer alan veriler çerçevesinde, belediyeler, herhangi bir 

göstergeyi esas alarak kendi oranını hesapladıktan sonra, ortalamadan ne ölçüde 

saptığı ya da ortalamaya ne ölçüde yakın olduğu gibi ilave karşılaştırmalar 

yaparak, mali durumları hakkında, daha ileri bir değerlendirme yapabileceklerdir. 

Bu ortalama değerler sayesinde, aynı zamanda diğer paydaşlar da herhangi bir 

belediyenin mali durumunu, mukayeseli biçimde izleme ve değerlendirmeye tabi 

tutabilecektir. Örneğin; Ek 1’de yer alan veriler çerçevesinde, Ankara Büyükşehir 

https://www.sayistay.gov.tr/reports/category/31-belediyeler---bagli-idareler
https://www.sayistay.gov.tr/reports/category/31-belediyeler---bagli-idareler
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210'de
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210'de
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Belediyesinin, 20 göstergeden oluşan oranları belirlendikten sonra, Tablo 3’te 

olduğu gibi sektör ortalamaları ile karşılaştırılması mümkündür. 

Tablo 3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Oranları ve Türkiye Ortalamaları 

 

Kaynak: Belediyelerin verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 3, Ankara Büyükşehir Belediyesi oranları ile Türkiye’deki tüm 

büyükşehir belediyelerinin ortalamalarını içermektedir. Dolayısıyla, herhangi bir 

belediye, idaresine ait rasyoları, örnekte olduğu gibi Türkiye ortalamaları ile 

karşılaştırarak, kurumsal mali durumunu yansıtan göstergelerden, ortalamaya 

göre olumlu ya da olumsuz görünüme sahip olanları gözlemleyebilecektir. Yani 

mali durumu yansıtan sonuçlar, sadece kurumsal düzeyde değil, benzerlerinin 

oluşturduğu ortalama ile ilave bir analiz ve değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. 
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Sonuç ve Tartışma 

Muhasebe gerçek olayların, özetlenerek kayıt altına alındığı önemli bir bilgi 

üretim sistemidir. Kamu sektöründe üretilen bilgi ise kamusal kararların 

alınmasına ve hesap vermeye katkı sağlar. Yani muhasebe verileri kullanılarak 

üretilen raporlar çerçevesinde gerçekleştirilen analizler ve yorumlar, performansa 

dayalı karar verilmesine ve hesap verme süreçlerinin daha etkin çalışmasına 

hizmet eder. 

Kamu yönetiminde kullanılan kaynaklar, ihtiyaçlara göre sınırlıdır. Bu 

itibarla, elde edilen kaynakların stratejik önceliklere göre, orta ve uzun vadeli 

kararları içeren planlar çerçevesinde kullanılması gerekir. Bu kararlar 

oluşturulurken, idarelerin mali durumlarının bilinmesi önemlidir. Zira bugün ve 

gelecekte yapılması planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mali kapasitenin bu 

planları karşılama potansiyeline bağlıdır. Bu nedenle, mali durum analizleri, karar 

alıcılar için cari kararların ve geleceğin planlaması bakımından bir gerekliliktir. 

Zira kamu otoritelerince alınan harcama kararlarının her zaman bir alternatifi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla alternatif tercihler arasından en doğru kararın 

verilmesine ihtiyaç vardır ve uygun olan kararın belirlenmesi doğru bilgi ve 

analizler yoluyla kolaylaşır (Weick vd., 2010: 94). Bu itibarla, rasyo analizleri 

sayesinde elde edilen bilgiler, kaynak kullanımı konusunda yapılacak tahmin ve 

tercihlerin doğruluğunu arttırır ve kaynakların performansa dayalı olarak 

kullanılmasını destekler. Bu analizler aynı zamanda performansın izlenmesine de 

yardımcı olur. 

Kamu sektörünün ana finansörü halktır ve kamu yönetimi halktan başlayarak, 

birçok aktöre yetki devredilen bir vekalet ilişkileri ağı şeklinde yönetilir (Shapiro, 

2005, s. 271). Ancak vekil konumunda olanlar (yetkiyi devralanlar), asimetrik 

bilgiyi yönetebildiklerinden, faaliyetlerini gizleyebilir ve yetki devredenlerin 

tercihleri dışında hareket edebilir (Andvig vd., 2000; Shapiro, 2005; Jenkins, 

2007). Asimetrik bilgi, genellikle, yetki devredenlerin, faaliyetler hakkında daha 

az bilgi sahibi olmaları halinde ortaya çıkar (Andersen vd., 2008: 729). Bu 

çerçevede, kamu sektöründe muhasebe verileri üzerinden yapılan analizlerin 

temel amacı, mali bilginin, idari aktörlere, yasama organlarına ve kamuoyundan 

oluşan paydaşlara sunulmasıdır (Barton, 2005: 212). Yani yetkiyi devralanlar, 

muhasebe kayıt, rapor ve istatistikleri yoluyla, yetkiyi devredenlere ve diğer 

paydaşlara açıklama yaparlar. Dolayısıyla özellikle mali durum konusunda, rasyo 

analizleri sonucu elde edilen bilgi ve değerlendirmeler, bilginin kamuoyu için 

daha açık ve kolay anlaşılır hale gelmesini sağlar ve vekalet problemlerini 

sınırlayarak, vatandaşların mali alanda, olan biteni daha iyi anlamasına hizmet 

eder. Böylece kamu idarelerinin halktan finanse ederek, mal ve hizmet üretimi 

için kullandığı kaynakların hesabının verilmesi de kolaylaşır. 

Mali durum değerlendirmelerinde, uzunca bir zamandır kullanılmakta olan 

rasyo analizleri, muhasebeye yansıyan sonuçların birbirleri ile ilişkisinin 
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anlaşılmasına hizmet eder. Böylece sadece bir veri üzerinden mali değerlendirme 

yapılması yerine, verilerin ilişkileri çerçevesinde, daha anlamlı analizler ve 

yorumlar geliştirilmesi de mümkün olur. Bu tür ilişkisel oran analizleri aynı 

zamanda benzer kurumların birbirleri ile karşılaştırma yapabilmelerini de 

kolaylaştırır ve sadece kurumsal düzeyde değil, sektör düzeyinde karşılaştırma ve 

yorum yapılabilmesini sağlar. 

Türkiye’de kamu idarelerinin mali durumlarının değerlendirilmesine hizmet 

etmek üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ‘Kamu İdareleri 

için Mali Analiz Rehberi’, kamu idarelerinin, mali durumlarını 

değerlendirebilecekleri 23 oran analizi tanımı yapmıştır. Bu rehber sayesinde, 

kamu idareleri, kendi muhasebe verilerini kullanarak tanımlanan analizleri 

gerçekleştirebilir ve mali durumlarını değerlendirebilir. Ancak bu rehberde, 

mahalli idareler alt sektörü ya da mahalli idareler kapsamında büyükşehir 

belediyeleri alt sektörü gibi devlet içindeki ortak özelliklere sahip (göreceli olarak 

homojen) idareler için kıyaslama amacıyla kullanılabilecek sektör ortalamaları 

belirlenmemiştir. Bu durumda rehber, kamu idarelerinin kendi öz 

değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlamakta, ancak benzerleri ile kendi 

durumunu karşılaştırabilmelerine hizmet edecek verileri içermemektedir. Bu 

çerçevede, bu çalışma, Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesinin muhasebe 

verilerinden hareket ederek, ilgili rehberde yer alan göstergeler için sektör 

ortalamalarını belirlemiş ve alandaki boşluğu doldurmuştur. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin muhasebe verilerinden yararlanılarak, 

idarelerin mali tablolarının yatay, dikey, trend ve oran analizi çerçevesinde analiz 

edilmek suretiyle mali durumlarının değerlendirildiği birçok araştırma yapılmıştır 

(Ersöz, 2017; Göçer 2015; Korlu ve Çetinkaya; 2015 Çiçek vd., 2015;. Akduğan 

ve Agun 2018; Alkan 2018; Serbes ve Çetinkaya; 2019; Uzunali ve Görmez; 

2019; Koçdemir, 2021). Bu araştırmalarda, aynı zamanda birden fazla belediyenin 

oran analizi sonuçları da karşılaştırılmıştır. Ancak bu araştırmalar, bir kamu 

otoritesi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanmış ‘Kamu 

İdareleri için Mali Analiz Rehberi’ ile tanımlanan oran analizlerine ait sektör 

ortalamaları konusunda bir değerlendirme yapmamış ya da sonuçları kıyaslayacak 

ortalama bir ölçüt kullanmamıştır. 

Çalışmada, tanımlanma sorunu ya da verilerin mahiyetinden kaynaklanan 

nedenlerle, 23 göstergenin, 3’ü için gösterge ortalaması belirlenememiş, kalan 

20’sine ait ortalamalar tespit edilmiştir. Çalışma ile belirlenen sektör ortalamaları, 

30 büyükşehir belediyesinin, kendi ortalamalarını karşılaştırabileceği referans 

değerler niteliğindedir. Belirlenen sektör ortalamaları, her bir belediyenin kendi 

rasyo göstergelerini belirledikten sonra, mali durumlarını ortalama bir ölçüt ile 

kıyaslamalarını sağlayacaktır. Böylece mali durum değerlendirmeleri, bir 

belediye düzeyinde değil, belediyenin ilgili olduğu devlet alt sektörü içindeki 

durumunu yansıtacak şekilde yapılabilecektir. Bu ortalamalar, aynı zamanda, 

Türkiye’deki diğer 1360 belediye tarafından da esinlenerek yararlanılabilecek 
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referans değerlerdir. Ayrıca Türkiye, muhasebe verilerini, SNA, GFS, ESA gibi 

uluslararası sınıflandırmalara dayandırarak oluşturduğundan, belirlenen sektör 

ortalamaları, benzer sınıflandırmaları kullanan, dünyanın herhangi bir yerindeki 

yerel yönetim tarafından da yararlanılabilir niteliktedir. 

Mali durum analizlerinde kullanılan oranların düzenli olarak gözden 

geçirilmesi tavsiye edilmektedir (Farvacque-Vitkovic ve Sinet, 2014:427). Bu 

durumda, ölçütler daha dinamik bir yapı çerçevesinde kullanılabilecektir. Ayrıca, 

göstergelerin tamamı aynı önemlilik düzeyine de sahip olmayabilir. Bu itibarla, 

göstergelere önemine göre ağırlık verilmesi de önerilmektedir (Ritongo vd., 2012: 

45). Zira bir mali yıla ait bakış açısı oluşturulurken, ‘bütçe dengesi göstergesi’ 

daha önemli olabilecekken, orta ve uzun vadeli finansal değerlendirmeler 

sırasında ise ‘yükümlülük göstergesi’ daha önemli olabilecektir. Son olarak, bazı 

göstergelerin, mevcut rehberde tanımlandığı biçimde kullanılması mümkün 

olmadığından, rehberin de gözden geçirilerek, gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekir. Bu noktalardan hareketle, elektronik veri sistemlerinden yararlanarak, 

devletin alt sektörleri için ortalamalar yayımlanması, bu ortalamaların sürekli 

biçimde gözden geçirilmesi, göstergelere önemliliklerine göre ağırlıklar verilmesi 

ve mali analizle ilgili rehberin, kullanışlılık bakımından gözden geçirilmesi, ileriki 

süreçte gerçekleştirilebilecek çalışmalar olabilecektir. 
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Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sürdürülebilir 

Korunmasında Alan Yönetiminin Değişen 

Mevzuat Bağlamındaki Durumunun Bir 

Değerlendirmesi 

 

Hasan ÜNVER* 

 

Öz: Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından bütünleşik koruma 

politikaları bağlamında değerlendirilen alan yönetimi ile alan yönetimlerinin çerçevesini 

belirleyen yönetim planlarının hazırlanma ve yürütme süreçleri, ülkelerin mevzuatları ile 

bu mevzuatlar hazırlanırken temel alınan uluslararası rehberlere istinaden 

şekillenmektedir. Alan yönetimi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında 2004 yılında, 5226 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile yer bulmuştur. Bu düzenlemeye dayanan 26006 sayılı Alan 

Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2005 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Sonraki süreçte ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 26006 

sayılı Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu yeni düzenleme ve 

değişikliklerde, alan deneyimlerinin birer kazanım aktarımı sağladığı düşünülmektedir. 

31435 sayılı Yönetmelik ile 2021 yılında yapılan düzenleme ve değişiklik de bunlardan 

biridir. 

Türkiye’de ulusal yönetim planlarının oluşturulmasına ve bu alanların yönetilmesine 

yönelik yasal çerçevenin, uluslararası rehberler ile uyum içinde olup olmadığının 

değerlendirilmesi, çalışmanın problemidir. Bu probleme yönelik olarak çalışmada, 

yürürlükteki yönetmeliğin, öncelikli olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ve diğer kanun, yönetmelik ve ilke kararları ile dil birliği ve terminoloji 

ile; sonrasında ise uluslararası rehberlerde ön görülen yönetsel çerçeveye dair hususlar 

ile uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye 

Cumhuriyeti koruma mevzuatında alan yönetimi ile ilgili metinler ile uluslararası 

rehberler, çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, uluslararası 

rehberler bağlamında 26006 sayılı Yönetmelik’e çeşitli öneriler getirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Alan yönetimi, yönetim planı, 31435 sayılı Yönetmelik, koruma, 

bütünleşik koruma politikaları, yasal çerçeve.  
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An Evaluation of the Situation of Site Management in the Context of Changing 

Legislation in the Sustainable Protection of Immovable Cultural Heritage 

Abstract: The preparation and execution processes of the area management and 

management plans that determine the framework of area management, which are 

evaluated in the context of integrated conservation policies by the International Council 

of Monuments and Sites (ICOMOS), are shaped according to the legislation of the 

countries and the international guides taken as a basis while preparing these legislations. 

Site management is included in the legislation of the Republic of Turkey in 2004 with Law 

No. 5226 on the Protection of Cultural and Natural Assets and the Law on Amending 

Various Laws. Regulation No. 26006 on the Establishment and Duties of the Site 

Management and the Monuments Board and the Procedures and Principles Regarding the 

Determination of the Management Areas, based on this regulation, entered into force in 

2005. In the next period, some amendments were made to the Law on the Protection of 

Cultural and Natural Heritage and Regulation No. 26006. The aforementioned 

regulations and amendments are evaluated in the context of being the gains of the 

experiences gained in the execution process of the legislation. The regulation and 

amendment made in 2021 with Regulation No. 31435 are one of them. 

The problem of the study is to evaluate whether the legal framework for the creation of 

national management plans and the management of these areas in Turkey is in harmony 

with international guidelines. In this study, the primary objective is to evaluate the 

language unity and terminology compatibility of the current area management regulation, 

primarily with Law No. 2863 on the Protection of Cultural and Natural Assets and other 

laws, regulations, and policy decisions. Afterward, it is aimed to evaluate its compatibility 

with the issues regarding the administrative framework envisaged in international guides. 
For this purpose, legislative texts related to field management in the preservation 

legislation of the Republic of Turkey and international guides constitute the scope of the 

study. As a result of the study, various suggestions are made to Regulation No. 26006 in 

the context of international guidelines.   

Keywords: Site management, management plan, Regulation no 31435, preservation, 

integrated protection policies, legal framework.  

Giriş 

Kentlerin giderek büyümesi, toplumların kendini tanımlama ihtiyacına ek olarak, 

kendi değerlerine ve sosyal geri planlarına yönelik eğilimleri de beraberinde 

getirmiştir (Aghayeva ve Mehemmedova Burnak, 2017:226). Bu eğilimlerden biri 

de, şantiyelerden sulama alanlarına, doğal sitlerden taşınmaz kültür mirasına dek 

uzanan çok geniş kullanım alanına sahip olan alan yönetimi kavramıdır. Alan 

yönetimi, yönetim alanının uluslararası kabuller bağlamında belirlenerek bu alana 

ilişkin yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, denetlenmesi ve 

sürdürülebilirliği süreçlerini kapsamaktadır (Ulusan, 2016:374). 

Çalışma bağlamında bahsedilen boyutuyla alan yönetiminin tanımsal 

çerçevesi, 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 
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Sözleşme1 ile çizilmeye başlanmıştır. Sözleşme’nin 4. maddesinde, taraf 

devletlerin “kültürel ve doğal mirasın tanımlanması, korunması, muhafazası, 

sunumu ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlama görevini” kabul ettiği 

(UNESCO, 1972:3); 29. maddede ise, taraf devletlerin, uyguladıkları yasal ve 

yönetsel çerçeveler ile Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik benimsedikleri ve 

aldıkları önlemler hakkında UNESCO’ya rapor sunma zorunluluğu yer almaktadır 

(UNESCO, 1972:14). Bu hükümler, ‘alan yönetimi’ ve ‘yönetim planı’ adlarını 

henüz koymasa da, genel anlamda alan yönetiminin bileşenlerini tanımlayan ilk 

belgedir.  

Bu rehberlerin yanı sıra, alan yönetimlerine dair başka rehberler de 

bulunmaktadır. Bunlardan biri, Bernard M. Feilden ve Jukka Jokilehto tarafından 

1993’te yayınlanan ve 1998’de güncellenen Dünya Kültür Mirası Alanları İçin 

Yönetim Rehberi’dir (Management Guidelines for World Cultural Heritage 

Sites). Alanyazında ve UNESCO rehberlerinde atıfta bulunulan bu kaynak, alan 

yönetimleri ile yönetim planlarının hazırlanmasına yönelik birçok konuda 

rehberlik ettiği gibi, alan yönetimlerinin yönetsel yapıları hakkında önerilerde de 

bulunmaktadır (Feilden ve Jokilehto, 1998). 

Sözleşmeyi takiben, 1977 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras 

Komitesi İçin Operasyonel Rehber (Operational Guidelines for the World 

Heritage Committee) yayınlanmıştır. Bu belge sonraki yıllarda Dünya Miras 

Sözleşmesinin Uygulaması İçin Operasyonel Rehber (Operational Guidelines for 

the Implementation of the World Heritage Convention) başlığı ile birçok kez 

güncellenmiştir (URL-2). Rehberde 2005 yılında yapılan güncelleme ile, 

‘yönetim sistemleri’ başlıklı bölümün 108. Maddesine: “(Dünya Miras Listesi’ne) 

aday gösterilen her alanın uygun bir yönetim planı veya bir mülkün olağanüstü 

evrensel değerinin, tercihen katılımcı yollarla korunma yöntemini belirtecek 

başka bir belgelenmiş yönetim sistemi olmalıdır” hükmü eklenmiştir (UNESCO, 

2005:36). Bu hükümle, alan yönetimi ve yönetim planları, Dünya Miras Listesi’ne 

aday olacak alanlar için zorunlu hale gelmiştir.  

Eurosite ise 1999 ve 2005’te iki adet Yönetim Planlama Rehberi 

(Management Planning Guide) yayınlamıştır (URL-3). Ayrıca, doğal sitleri konu 

edinen Dünya Koruma Birliği (IUCN – The World Conservation Union) ile 

Korunan Alanlar Dünya Komisyonu (WCPA – World Commission on Protected 

Areas) 2003’te Korunan Alanların Yönetim Planlaması İçin Rehber (Guidelines 

for Management Planning of Protected Areas) (Thomas ve Middleton, 2003), 

                                                             

1   Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin söz konusu Sözleşme’ye katılması 14.04.1982 tarih ve 2658 

sayılı Kanun’la uygun bulunmuş, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

onaylanmış ve 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir (URL-1). Söz konusu tarihten itibaren Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına 

girmiştir. 
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2013’te Korunan Alanların Yönetişimi (Governance of Protected Areas) (Borrini 

vd., 2013) ve Korunan Alan Yönetimi Kategorileri İçin Uygulama Rehberi 

(Guidelines for Applying Protected Area Management Categories) (Dudley, 

2008) başta olmak üzere rehberler bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak, UNESCO, ICCROM (International Centre for the Study 

of the Preservation and Restoration of Cultural Property), ICOMOS ve IUCN’in 

ortaklaşa hazırladıkları Kültürel Dünya Mirasını Yönetmek (Managing Cultural 

World Heritage) başlıklı bir yayın da bulunmaktadır (UNESCO, 2013). Bu yayın 

da Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve bu listeye aday alanların yönetimlerinin 

başvurabildiği bir kaynak olması bağlamında önemlidir. 

Alan yönetimi, taşınmaz kültür varlıklarının sürdürülebilir korunmasını 

sağlayan bütüncül bir yaklaşım olması bağlamında önem kazanmaktadır. Bir 

miras alanının üstün evrensel değerinin tescili olan Dünya Mirası Listesi’ne 

(URL-4) aday gösterilen miras alanları için alan yönetimi oluşturulması ve 

yönetim planı hazırlanması, 2005 yılından itibaren zorunlu hale gelmiştir 

(UNESCO, 2005:36). Bu bağlamda alan yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti 

mevzuatına 2004 yılında girmiştir. Ardından, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kanun’un Ek 2. maddesine dayanılarak 

hazırlanan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile 

Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’te, alan yönetimi süreçlerinde deneyimlenen eksiklik ve sorunlara 

yönelik olarak bir takım değişiklikler yapılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) gibi küresel 

platformlarda üretilen antlaşma, şart ve benzeri belgeler, şayet kanun ile kabul 

edilmişler ise, ulusal mevzuat kapsamındadır ve kanunlar ile çelişmeleri 

durumunda bu belgelerin hükümleri esas alınmaktadır (T.C. Resmi Gazete, 1982: 

madde 90.5). Anayasa’nın bu hükümleri, bu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti 

mevzuatında kanunların üzerinde kabul edildiğinin göstergesidir (Güner Toprak, 

2021:347). 

Alan yönetimleri ve yönetim planlarına yönelik olarak alanyazında çok 

sayıda çalışma yapıldığı görülmekle birlikte, bunlardan bazıları, alan yönetiminin 

yasal ve yönetsel çerçevesine belirli kapsamlarda değinmesi bağlamında öne 

çıkmaktadır. Eraslan (2021) çalışmasında, yönetim planlarının amaç ve 

içeriklerinden bahsederek, Türkiye’de yönetim planı hazırlama sürecini 

değerlendirmesine karşın, 31435 sayılı Yönetmelik ile yapılan düzenlemeleri 

içermemektedir (Eraslan, 2021:32). Gümüş (2021), uluslararası belgeler ve ulusal 

kriterlere dayanan yönetim planları bağlamında Priene Antik Kenti’nin, ilgili 

paydaşların katılımı ile bütüncül, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yönetim planı 

çalışması oluşturmaya çalışılmaktadır (Gümüş, 2021:v). Öksüz Kuşçuoğlu 

(2019), güncel ve evrensel yaklaşımlar bağlamında alan yönetimin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geliştirilmesine yönelik öneriler 

geliştirmektedir (Öksüz Kuşçuoğlu, 2019:i). Diğer bir çalışmada Ulusan (2016), 
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Türkiye’nin on yıllık alan yönetimi deneyimi bağlamında, alan yönetimi 

yaklaşımının Türkiye’deki koruma kültürünün ve pratiğinin gelişimine ne ölçüde 

katkı sağladığı ve uluslararası beklentileri ne ölçüde karşıladığını irdelemektedir 

(Ulusan, 2016:372). Bu çalışma da konuyu kapsamlı bir şekilde 

değerlendirmesine karşın, yayınlandığı yıl itibariyle 31435 sayılı Yönetmelik ile 

yapılan düzenleme öncesinde yayınlanmıştır. Çolak (2011), alan yönetimin 

hukuki altyapısı genel hatları ile tespit etmekte, uygulama sürecindeki potansiyel 

sorun kaynaklarına değinmekte ve bu çerçevede, Tarihi Yarımada’nın özgün 

dinamikleri kaynaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktadır (Çolak, 

2011:1). Aygün (2011) ise, Türkiye’deki yasal düzenlemeleri tartışmakta, 

uluslararası ölçekte katılımcı süreçler ile ilgili  tespitlerde  bulunmakta ve 

“kültürel  miras  politikası”  bağlamında kriterler ortaya koymaktadır (Aygün, 

2011:191). 

Bu yayınlar incelendiğinde, her biri, hazırlandığı dönemim mevcut yasal 

çerçevesine belirli kapsamlarda bakış açısı sağlama bağlamında önemlidir. Ancak 

bu çalışma, alan yönetiminin on sekiz yıllık sürecini düzenleyen mevzuatın 

gelişimini değerlendirme bağlamında diğer yayınlardan ayrılmaktadır. 

Sonuç olarak, yukarıda incelenen uluslararası rehberler ile alanyazın 

kaynakları, alan yönetimlerinin yasal çerçevesinin belirlenmesinin önem ve 

önceliği vurgulanmaktadır. Kültür varlıklarının tüm insanlığın ortak mirası 

olmaları bağlamında (URL-5), alan yönetimi deneyimleri ve yönetim planları da 

aslında tüm insanlığı ilgilendiren deneyim, belge ve veri tabanlarıdır (Eurosite, 

1999:17). Bu bağlamda bu çalışma, Türkiye’de uygulanan yönetim planları ile bu 

planlar çerçevesinde yürütülen alan yönetimi çalışmalarına yönelik yasal 

çerçevenin uluslararası rehberler ile uyumlu olması gerektiği kabulünden yola 

çıkılmıştır. Bundan hareketle, Türkiye’de uygulanan yönetim planları ile bu 

planlar çerçevesinde yürütülen alan yönetimi çalışmalarında yasal çerçevenin, 

uluslararası rehberler ile uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Bu inceleme 

yapılırken 31435 sayılı Yönetmelik’in 2021 yılı düzenleme öncesi ve sonrasındaki 

metinler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın yöntemi ise, 

Yönetmelik’in, yapılan düzenleme öncesi ve sonrasındaki metinlerinin 

karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın kapsamı, alan yönetimlerinin yasal çerçevelerine 

dair uluslararası belgelerin irdelenerek, yürürlükteki Yönetmelik maddelerinin 

karşılaştırılmasıdır.  

Alan Yönetiminin Yasal Çerçevesi 

Alan yönetimi, bu çalışma özelinde taşınmaz ve kültür varlıkları bağlamında el 

alınığından öncelikle koruma disiplini çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu 

bağlamda, öznesinde taşınmaz kültür varlıklarını barındıran bir kavram olması 

nedeniyle öncelikle koruma disiplininin konusudur. Ayrıca yönetim kavramı; 

kapsamı etkileme potansiyelinin yüksek olması, yönetimin etkinliğinin ve 

verimliliğinin ölçülebilmesi, kararların uygunluğunun ve akreditasyonunun 
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belirlenmesi, korunan alanlar hakkında raporlama yapılabilmesine yönelik ana 

faktördür (Borrini vd. 2013:xii). Bu ölçütler, 1990 tarihli ICOMOS Tüzüğü2’nde 

alan yönetiminin “bütünleşik koruma politikaları (integrated protection policies)” 

bağlamında irdelenmesi (ICOMOS, 1990:2) ile tutarlıdır.  

Bütünleşik politikaların üretilmesi ve sağlıklı olarak uygulanabilmesi için 

yasal çerçeve önem arz etmektedir. Ayrıca Tüzük’te yasal çerçeve ve mevzuata 

özel bir bölüm tahsis edilmesi de konuya verilen önemi vurgulamaktadır 

(ICOMOS, 1990:2-3). Bununla birlikte, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 

Korunmasına Dair Sözleşme’ye taraf olan devletlerin, bir Dünya Mirası için etkin 

yönetim faaliyetlerini uygulamaktan sorumlu olmaları da söz konusudur 

(UNESCO, 2005:27). 

Geleneksel kamu yönetiminde kamu yararı, verimlilik, görev tanımlaması, 

iktidar yapısı, hiyerarşi, idari sorumluluk, kontrol ve sonuçlar gibi bir takım 

bileşenler söz konusudur (Genç, 2010: 148). Diğer yandan çağdaş kamu yönetimi 

açısından bakıldığında ise, POSDCORB (Planning - Planlama, Organizing - 

Örgütleme, Staffing - İstihdam/Kadro, Directing - Yönetme, Co-ordinating - 

Eşgüdüm, Reporting - Raporlama, Budgeting - Bütçeleme) olarak yönetim bilimi 

alanyazınında yer bulan yönetim işlevleri de (Demirol Duyar, 2018:75), bir 

yönetim konusu olan alan yönetiminin bileşenlerini de tanımlamaktadır. 

Weberyen örgütlenme modelinde de hiyerarşik örgütlenme, resmi ilişkiler, 

yasallık, biçimsellik vs gibi ilkelere önem verildiği görülmektedir (Arslan, 

2010:30). Görüldüğü üzere, gerek geleneksel ve gerekse de çağdaş kamu yönetimi 

açısından yaklaşıldığında bir sistem oluşturulmasına yönelik hiyerarşi, görev 

tanımı ve benzeri bileşenler, yasal çerçeveyi yönetimin asıl bileşeni olarak 

vurgulamaktadır. 

Koruma bağlamında ele alındığında yasal çerçevenin, kültürel mirasın 

korunması için yeterli düzenleyici araçlar sağlaması, yönetim sistemini tüm 

yönleri ile ele alması ve bunları farklı ölçütler aracılığıyla tanımlaması 

gerekmektedir (UNESCO, 2013:65). Ayrıca Tablo 1’de görüldüğü üzere, 

UNESCO’nun, yasal çerçeveyi miras yönetimi sistemlerinin 9 bileşeninden biri 

olarak ifade etmesi de konunun önemini vurgulamaktadır (UNESCO, 2013:53). 

 

3 KATEGORİ 9 BİLEŞEN 

3 element Yasal çerçeve, kurumsal çerçeve, kaynaklar 

3 süreç Planlama, yürütme, izleme 

3 sonuç Sonuçlar, çıktılar, yönetim sisteminde iyileştirmeler 

                                                             

2    Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage (Arkeolojik Mirasın 

Koruma ve Yönetimi İçin Tüzük). 
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Tablo 1. Miras Yönetim Sistemlerini Tanımlamak İçin Ortak Çerçeve (UNESCO, 

2013:53). 

UNESCO tarafından, kültür varlıklarının korunmasına yönelik etkili bir yasal 

çerçevenin aşağıdaki ilkeleri içermesi gerektiği belirtilmektedir: 

-Envanter, koruma, saha sınırlaması ve müdahale politikaları için açık hükümler; 

-Geniş danışma ve geniş katılım sağlamaya yönelik ‘başkalarıyla çalışmak’ için 

net bir yönerge; 

-Sürdürülebilir yerel kalkınma endişelerini miras yönetim sisteminin tüm alanları 

ile bütünleştirmeye yönelik hükümler; 

-Kültürel mirasın yararına diğer ulusal ve bölgesel mevzuat türlerini (örneğin 

planlama kanunu) iyi kullanma becerisi; 

-Karar vermeyi miras mülklerine ve çözülmesi gereken sorunlara yaklaştırmak 

için gücün âdemi-merkezileştirilmesi olasılığı; 

-Farklı yönetim araçlarının kullanılmasına ve bunların etkilerinin izlenmesine 

ilişkin hükümler ve ayrıca kültürel varlık ve yönetim sistemindeki değişiklikleri 

daha etkin bir şekilde yönetmek için yeni araçlar benimsemeye yönelik hükümler 

olmak üzere kilit hususlar (UNESCO, 2013:66). 

Koruma disiplinine dair yasal çerçeve, öncelikli olarak uluslararası belge ve 

anlaşmalara, ardından ise devletlerin kendi politikalarına uygun bir biçimde 

belirlenmektedir. Bu bağlamda, her devletin farklı ölçütleri olduğundan, bazı 

ülkelerde, yönetim planlarının hazırlanması alan yönetimlerinin asli görevleri 

arasındadır (Thomas ve Middleton, 2003:9; Altan, 2019:1). Çalışmada, 

Türkiye’de bu asli görevin düzenleyicisi konumundaki Yönetmelik, yukarıda 

ifade edilen ilkeler bağlamında irdelenmektedir. 

Yönetmelik’in Revize Edilme Sürecinin Değerlendirilmesi 

Yönetmelik’te 31435 sayılı Yönetmelik3 ile yapılan düzenlemelerin asıl nedeni, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda (çalışmada Kanun 

olarak ifade edilecektir) 6745 sayılı Kanun4 (T.C. Resmi Gazete, 2004) ile yapılan 

düzenlemelerdir. Ancak, bu düzenlemelerin Alan Yönetimi ile Anıt Eser 

Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (T.C. Resmi Gazete, 2005) (çalışmada 

Yönetmelik olarak ifade edilecektir) yer alma sürecinde sorunlar yaşanmıştır. 

                                                             

3   31435 sayılı Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, çalışmada 31435 sayılı Yönetmelik olarak ifade edilecektir.  

4   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun. 
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Alan yönetimi, yukarıda da bahsedildiği üzere, koruma disiplini bağlamında 

2863 sayılı Kanun’un yetki alanındadır. Ancak alan yönetiminin yasal çerçevesi 

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, Kanun’un yürürlüğe girdiği 23.07.1983 

tarihinde değil, 2004 yılında, 5226 sayılı Kanun ile girmiştir. Kanun’a bu 

düzenleme ile eklenen Ek 2. Maddesi ve Geçici 3. Maddesini dayanak alan 

Yönetmelik ise 27.11.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ve Yönetmelik 

bu halleriyle bir süre kullanıldıktan sonra, 20.08.2016 tarih ve 6745 sayılı Kanun5 

(T.C. Resmi Gazete, 2016) ile Kanun’da, alan yönetimine dair bir takım 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişiklikler ise Yönetmelik’e 26.03.2021 tarih ve 

31435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile 

yansıtılmıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Kanun ve Yönetmelik’te, alan yönetimine yönelik düzenlemelere dair zaman 

çizelgesi. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, 5226 sayılı Kanun’un 2863 sayılı Kanun’da 

yaptığı düzenlemelerin Yönetmelik ile detaylandırılması için yaklaşık bir; 6745 

sayılı Kanun’un yaptığı düzenlemelerin Yönetmelik’e yansıması ise beş yıllık 

süreçlerde söz konusu olmuştur. 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in (T.C. Resmi 

Gazete, 2006) Alt Düzenlemelerin Yürürlüğe Girmesi başlıklı 20. maddesinde 

kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının ilgili maddelerinde, 

düzenleyici işlemlerin, kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin yürürlük 

tarihinden itibaren ne kadar sürede yürürlüğe konulacağı ve yeni düzenlemeler 

yürürlüğe girinceye kadar varsa yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına 

devam edilip edilmeyeceği belirtilir 

hükmü bulunmaktadır. Bu hükümde adı geçen ‘düzenleyici işlem’, 

kanunların uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak, aralarında 

yönetmeliklerin de olduğu gerekli düzenlemeleri yapma, değiştirme ve 

kaldırmadır (Yıldırım vd., 2018:341-342). 

Buna yönelik olarak, Kanun’a 5226 sayılı Kanun ile eklenen ve alt 

düzenlemelerinin yürürlüğe girmesine dair Geçici 3. Maddede “Kanunda 

                                                             

5 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
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belirtilen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 

çıkarılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna 

aykırı olmayan hükümleri uygulanır” hükmü bulunmaktadır. Yönetmelik, bu 

hükme muhalefet etmeyecek şekilde, Kanun’daki düzenlemeleri müteakip bir yıl 

içinde yürürlüğe girmiştir. Ancak Kanun’da yapılacak yeni düzenlemelerin alt 

mevzuata yansıtılacağı sürenin belirtilmemiş olması nedeniyle, Kanun’da 

2016’da yapılan düzenlemelerin Yönetmelik’e yansıması, ancak 2021 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, kanunlarda yapılacak değişikliklerin alt mevzuata 

yansıtılmasına dair sürenin de belirtildiği bir hüküm eklenmesi gerekmektedir. 

31435 Sayılı Yönetmelik ile Yapılan Düzenlemeler 

Çalışmanın bu bölümünde 31435 sayılı Yönetmelik’in Yönetmelik’te yaptığı 

düzenlemelerin yanı sıra, Yönetmelik’in güncel halinin Kanun ve uluslararası 

rehberler ile uyumu irdelenmektedir. Bu bağlamda, Yönetmelik’te 31435 sayılı 

Yönetmelik ile düzenlemelerin iki bağlamda sınıflandırılmasının uygun olduğu 

tespit edilmiştir: 

-Kanun’da daha önce yapılan değişikliklerin Yönetmelik ile çelişen yetki ve 

terminolojiye yönelik düzeltmeler (Yönetmelik’in 1. ile 4. arasındaki maddeleri) 

ve 

-alan yönetimlerinin yürütülmesine ve yönetsel strüktürüne yönelik 

düzenlemeler (Yönetmelik’in 5. ile 17. arasındaki maddeleri). 

Yönetmelik’in 18. ile 21. arasındaki maddeler Anıt Eser Kurulunun 

Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları başlıklı 4. Bölümü, çalışmanın kapsamı 

dışında olduğundan, Yürürlük başlıklı 22. ve Yürütme başlıklı 23. maddelerde ise 

herhangi bir değişiklik olmadığından değerlendirilmemiştir. 

Terminoloji ve Yetkiye Yönelik Düzeltmeler 

Kanun ile Yönetmelik arasında terminoloji ve yetki bağlamındaki çelişkilere 

yönelik düzeltmelerin, başta ‘etkileşim-geçiş sahası’ ve ‘yetkili idare’ olmak 

üzere, Kanun ile Yönetmelik arasında dil birliği sağlanmasını amaçladığı 

görülmektedir. 

‘Etkileşim-geçiş sahası’ tanımı Kanun’a, 648 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname (T.C. Resmi Gazete, 2011) ile eklenen 3.1.a.16 alt bendinde yer 

almaktadır. Ancak bu tanım, 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den 

yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren Yönetmelik’in çeşitli yerlerinde ‘etkileşim 

alanı’ olarak geçmekte idi. Dolayısıyla Kanun ile Yönetmelik ile arasındaki bu 

uyumsuzluğun düzeltilmesi zorunluluğuna istinaden, 31435 sayılı Yönetmelik ile, 

Yönetmelik’in 

-1. ve 2. maddelerine, 

-4. maddenin 17. fıkrasına, 



Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sürdürülebilir Korunmasında Alan Yönetiminin Değişen 

Mevzuat Bağlamındaki Durumunun Bir Değerlendirmesi 

124                   Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Ocak 2023, s. 115-142 

-5. maddenin 1. fıkrasının a ve g bentlerine ve 

-6. maddenin 1. fıkrasının a bendine ‘etkileşim’ ifadelerinden sonra gelmek 

üzere ‘-geçiş’ ifadesini eklediği görülmektedir. 

Terminoloji ve yetki bağlamında diğer bir düzeltme dizisi ise, ‘yetkili idare’ 

üzerinedir. Kanun’a 5226 sayılı Kanun ile yapılan eklemelerden biri, alan 

yönetiminin yetki çerçevesini çizme amacı güden Ek 2. Maddedir. Bu maddenin 

düzenleme öncesi halinde alan yönetimi yetkisi; alanın birden fazla belediyeyi 

ilgilendirmesi halinde büyükşehir belediyesi eşgüdümünde ilgili belediyeler, tek 

bir belediyenin görevi alanına girmesi halinde ilgili belediye, diğer yerlerde ise 

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belirlenmiş idi. Sonrasında ise, Kanun’da 6745 

sayılı Kanun’un 26. maddesi ile yapılan değişiklikte, yerel yönetimlerdeki yetkiler 

Bakanlık’a bırakılmıştır. Ünver ve Alptekin’in (2017) belirtmiş olduğu üzere bu 

değişiklik, eşgüdüm gerektiren alan başkanlığının Bakanlık tarafından 

yürütülmesi bağlamında olumlu olmasına karşın; yönetilen alanların yerellik 

bağlamındaki hassasiyeti açısından ise risk arz etmektedir (Ünver ve Alptekin, 

2017:1149). 

Alan yönetimi, yerellik bağlamında ele alınması gereken bir kavramdır. 

Diğer bir deyişle etkili bir yönetim sistemi; alanın türüne, özelliklerine, 

ihtiyaçlarına, kültürel ve doğal bağlamının doğru kurulmasına yönelik farklı 

kültürel bakış açılarına, mevcut yerel kaynaklara, geleneksel uygulamalara, 

mevcut kentsel veya bölgesel planlama araçlarına ve resmi / gayri resmi diğer 

planlama kontrol mekanizmalarına bağlıdır (UNESCO, 2005:26). Buna ek olarak, 

etkili bir yönetim, salt söz konusu bileşenlere değil, bu bileşenlerin birbiriyle 

etkileşimine, bunları sürdüren veya tehdit eden süreçlere yönelik anlayışına 

(Eurosite, 1999:8) gereksinim duymaktadır. Ayrıca, yönetim planlarının “alan 

hakkında ayrıntılı yerel bilgiye sahip kişiler, arazi sahipleri ve kiracılar, yerel 

makamlar ve yerel halk” tarafından hazırlanması ön görülmektedir (Eurosite, 

1999:17). Bu da, merkezi idarenin çatısı altında hazırlanmaya ve yürütülmeye 

çalışılan bir yönetim planının yerelin ihtiyacına ne ölçüde ve nasıl bir refleks ile 

yanıt verilebileceği sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, alan 

yönetiminin yasal çerçevesine dair belirlediği bileşenlerden “karar vermeyi miras 

mülklerine ve çözülmesi gereken sorunlara yaklaştırmak için gücün âdemi-

merkezileştirilmesi” açısından UNESCO’nun da yerelliği savunduğu 

görülmektedir (UNESCO, 2013:66). 

Bakanlık, alan yönetimlerini teşkil edebilecek, yönetim planlarını 

hazırlayabilecek / hazırlatabilecek ve süreçleri yönetebilecek / yönettirebilecek 

idari ve teknik alt yapıya, deneyime ve kaynağa sahiptir. Ancak asıl sorun, alan 

yönetimine konu alanlar ile bu alanlara dair süreçlerin, yerellik bağlamında 

değerlendirilmesi gereken alan ve süreçler olmasıdır. Burada olumlu olan, 

Yönetmelik’in 31435 sayılı Yönetmelik ile değiştirilen 8.1 fıkrasında yönetim 

planlarının Bakanlıkça doğrudan hazırlanabileceği gibi ‘hazırlattırılabileceği’ 

hükmüdür. 
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Buna karşın, bu değişiklik ile alan yönetimi yetkisinin yerel idarelerden 

merkezi idareye alınması çağdaş kamu yönetimi anlayışı ile tezat oluşturmaktadır 

ki, bunun nedeninin Türkiye’de kamu yönetiminin merkeziyetçi zihniyetten 

kurtulamamış olması olarak görülmektedir (Belli, 2017:75). Keleş ise, kamusal 

faaliyetlerin bu şekilde üst bürokratik basamaklara bırakılabilmesini, halka en 

yakın basamakların güçsüzlüğü koşuluna bağlamaktadır (Keleş, 1998:143). 

Yerellik ile ilgili en önemli mevzuat bileşeni, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’dır6. Şart’ta yer alan, yerel makamlara verilmiş olan yetkilerin, kanunlar ile 

öngörülen durumlar dışında, merkezi ya da bölgesel makamlar tarafından 

sınırlanamayacağı ya da zayıflatılamayacağı (T.C. Resmi Gazete, 1992:3) 

ilkesidir. Dolayısıyla merkezi idare, Kanun ile verilen bu yetkileri kendi üzerine 

almayı gene Kanun ile gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla Keleş’in bahsettiği üzere, 

vesayetin merkezi idareye alınmasının, merkezi yönetimin yerel yönetimlerin, 

alan yönetimi süreçlerini yönetemeyeceği düşüncesinin yanı sıra, siyasi amaçlar 

taşıdığı izlenimi de oluşturmaktadır. 

Konuya ilişkin diğer bir risk ise, merkezi yönetimin söz konusu vesayeti, 

çeşitli nedenler ile yerellik aleyhine kullanabilmesi potansiyelinin her zaman 

bulunmasıdır. Feilden ve Jokilehto da alan yönetimlerinin merkezi yönetimle 

ilişkisinin, yeterli hareket özgürlüğüne sahip olacak şekilde tasarlanması 

gerektiğinin altını çizmektedir (Feilden ve Jokilehto, 1998:47). 

Sonuç olarak, alan yönetimine dair yapılan söz konusu yetki çerçevesi 

değişimi bağlamında, 31435 sayılı Yönetmelik, Yönetmelik’in 4. maddesinin 5. 

fıkrasını metinden çıkarmıştır. Bunun yanı sıra 6. maddenin 1.b, c ve d 

bentlerinde; 7. maddenin 1 ve 2. fıkralarında; 8. maddenin 1. fıkrasının tüm 

bentlerinde; 10. maddenin 1. fıkrasında; 11. maddenin 2. fıkrasında; 12. maddenin 

1 ve 3. fıkralarında; 13. maddenin 1 ve 2. fıkralarında; 14. maddenin 1, 2 ve 3. 

fıkraları ile 4. fıkranın a bendinde; 15. maddenin 1, 2 ve 3. fıkralarında ve 17. 

maddenin 2. fıkrasında söz konusu düzenlemelerin yapılarak, Kanun ile 

Yönetmelik’te dil birliğinin sağlandığı görülmektedir. 

Diğer bir düzeltmeler dizisi ise Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlıklı 4. 

maddesinde olmuştur. Önceden tanımlar arasında olmayan ‘Alan Başkanı’, 

‘Bağlantı Noktası’7, ‘Tarihi Sit’8 ve ‘Yönetim Planı’ tanımlarının eklendiği; 

                                                             

6    Türkiye tarafından 21.11.1988 tarihinde Strasbourg’da imzalanmış, 8.5.1991 tarih ve 3723 sayılı 

Kanun ile onaylanması uygun bulunmuş, 3.10.1992 tarih ve 21364 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 1992:1). 

7     Kanun’a 5226 sayılı Kanun ile eklenmiştir. 

8    Tarihi Sit tanımı, Yönetmelik’e, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 11.03.2021 

tarih ve 1700 sayılı İlke Kararı’ndaki haliyle eklenmiştir. Tanım ayrıca 1700 sayılı İlke Kararı 

ile ilga edilen 16.01.2014 tarih ve 271 sayılı İlke Kararı’nda; 271 sayılı İlke Kararı ile ilga edilen 
19.04.1996 tarih ve 421 sayılı İlke Kararı’nda; (05/01/2017 tarih ve 29939 sayılı Yönetmelik ile 

değişik) 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme 

Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve 
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Yönetmelik’in ilk halinde yer alan ‘Etkileşim Sahası’ (7. fıkra), ‘Doğal Sit Alanı’ 

(12. fıkra) ve ‘Öneri Yönetim Alanı’ (16. fıkra) tanımlarının Yönetmelik’ten 

çıkarıldığı görülmektedir. 

‘Doğal Sit Alanı’ tanımının, Kanun’a 648 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile eklenen Ek 4. Maddede geçen “(…) doğal sit alanları ve bunlara 

ilişkin koruma alanları ile ilgili olarak bu Kanunda öngörülen iş, işlem ve kararlar 

bakımından görevli ve yetkili bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır” 

hükmüne istinaden metinden çıkarıldığı açıktır. ‘Öneri Yönetim Alanı’ tanımının 

metinden çıkarılması ise, ‘Yönetim Alanı’ tanımının, Yönetmelik’in her iki 

halinde de zaten yapılmış olduğundan yola çıkıldığında, gereksiz bir tanım olması 

yönünden mantıklıdır. 

Tanımlar maddesinde yapılan diğer bir düzenleme ise tanım başlıkları aynı 

kalıp, tanımların tamamen değiştirildiği fıkralardır (Tablo 2).  

BAŞLIK FIKRANIN İLK HALİ FIKRANIN MEVCUT HALİ 

Sivil 

toplum 

örgütleri 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği (TMMOB) temsilcileri, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) temsilcileri, Türkiye 

Barolar Birliği temsilcileri, Türk 

Tabipleri Birliği temsilcileri, Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası temsilcileri 

varsa konuyla ilgili dernek, vakıf ve 
üniversiteleri (…) 

2863 sayılı Kanun ve alt mevzuatı ile ilgili, 

yönetim planının hazırlanması ve uygulanması 
sırasında katkısı olabilecek dernek, vakıf, birlik, 

üniversite ve meslek odası gibi kuruluşları (…) 

Kentsel 

sit alanı8 

Tarih öncesinden günümüze kadar 

gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü 

olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, 
ekonomik, mimari ve benzeri 

özelliklerini yansıtan kent ve kent 

kalıntılarının bulunduğu alanı (…) 

Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat 
özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları ve bir 

bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları 

dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere 

aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları 
kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve 

tabii peyzaj elemanlarının (yapılar, bahçeler, 

bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokak 

ve meydanlar ve benzeri) birlikte bulundukları 
alanları (…) 

Arkeolojik 

sit alanı 

Kültür varlıklarının yoğun olarak 

bulunduğu sosyal yaşama konu 

olmuş veya önemli tarihi hadiselerin 

cereyan ettiği alanı (…) 

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan 

eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su 

altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin 

sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini 

yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı 
yerleşmeler ve alanları (…) 

                                                             
Esaslara Ait Yönetmelik’te; 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’te; bu Yönetmelik ile 

ilga edilen 10.12.1987 tarih ve 19660 sayılı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’te yer alan tanımlar ile (bazı kelime 

değişiklikleri hariç tutulursa) hemen hemen aynıdır. Ancak tüm bu alt mevzuatta yer almasına 

rağmen, Kanun’da ‘Tarihi Sit’ tanımının yer almaması çelişki arz etmektedir. 



Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sürdürülebilir Korunmasında Alan Yönetiminin Değişen 

Mevzuat Bağlamındaki Durumunun Bir Değerlendirmesi 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Ocak 2023, s. 115-142                   127 

Tablo 2. Tanımlar bölümünde yapılan düzenlemeler (T.C. Resmi Gazete, 2005: madde 4 

ve T.C. Resmi Gazete, 2021: madde 4). 

‘Sivil Toplum Örgütleri’ tanımında yapılan değişiklik, alan yönetimi 

süreçlerindeki katılım bazında yaşanması muhtemel çelişkileri önlemeye ve 

yöneticilere daha esnek alternatifler sunmak bağlamında olumludur. Ancak, sivil 

toplum kuruluşu “toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu 

bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik” (Akalın, 

2010:2124) ve ayrıca,  

resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, 

kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve 

eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı 

gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlar 

(Kurt ve Taş, 2015:200)  

olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda; üniversiteler, meslek odaları vb. 

kurumların bu kapsama alınması yanlıştır. Nitekim Yönetmelik’in 6.1.c bendinde 

“yönetim alanı belirlenmesi önerisiyle başvuru” yapabileceklerin kapsamında 

üniversitelerin sivil toplum örgütlerinden ayrı tutulması da bu çelişkiyi 

desteklemektedir (Tablo 3). 

BENDİN İLK HALİ BENDİN MEVCUT HALİ 

İlgili sivil toplum örgütleri yönetim alanı 

belirlenmesi önerisiyle başvurduğu takdirde bu 

esaslar doğrultusunda teklif yetkili idarece9 
değerlendirilir. 

Üniversiteler, belediyeler, valilikler ve9 ilgili 

sivil toplum örgütleri yönetim alanı belirlenmesi 

önerisiyle başvurduğu takdirde bu esaslar 
doğrultusunda teklif Bakanlıkça9 

değerlendirilir. 

Tablo 3. Yönetmelik’in 6.1.c bendinin değişiklikten önceki ve sonraki halleri (T.C. Resmi 

Gazete, 2005:6.1.c ve T.C. Resmi Gazete, 2021:6.1.c). 

‘Kentsel Sit Alanı’ ve ‘Arkeolojik Sit Alanı’ tanımlarında yapılan 

değişikliklerin ise, başta 658 sayılı İlke Kararı10 (URL-6) ile 681 sayılı İlke 

Kararı11 (URL-7) olmak üzere, mevzuatta hâlihazırda yer alan tanımlar 

bağlamında bir güncelleme amaçladığı açıktır. 

Ayrıca Yönetmelik’in 4.17 fıkrası, değişiklikten önceki ve mevcut 

hallerinde, aslında yönetim alanlarının tanımının yanı sıra kapsamını da 

belirlemektedir. Yönetmelik’in ilk halinde bu kapsam “sit alanları, ören yerleri ve 

etkileşim sahaları” olarak belirleniştir. Değişiklikte ise bu kapsama ‘tescilli 

                                                             

9    Tabloda; bendin ilk halinde bulunmasına karşın değişiklik ile metinden çıkarılmış metinler üstü 

çizili olarak, değişiklik ile eklenmiş ya da değiştirilmiş metinler ise kalın karakter ile ifade 
edilmiştir. 

10    Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları. 

11    Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları. 
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taşınmaz kültür varlıkları’ da dâhil edilmiştir. Her ne kadar koruma yaklaşımlarını 

ve koruma alanlarını ‘tescilli taşınmaz kültür varlıkları’ olmaksızın ele almak 

imkânsız olsa da, bendin ilk halindeki ‘ve’ bağlacı, tescilli taşınmaz kültür 

varlıklarını yönetim alanlarının dışında tutmaktadır. Bu bağlamda, bu eklemenin 

yerinde olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, ilgili mevzuat katmanlarında ve Yönetmelik’te konu ile ilgili 

tanımların uyumu bağlamında dil birliğinin sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Yürütmeye Yönelik Düzenlemeler 

Yönetmelik’te alan yönetiminin yürütülme esaslarına dair yapılan düzenlemeler 

de bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, Yönetmelik’in 5. ile 17. arasındaki maddeler 

özelinde değerlendirilmektedir.  

6. Madde 

Yönetim Alanının Belirlenmesi başlıklı 6. maddenin 1.b bendinde yer alan “alanın 

planlanması ve korunması ile ilgili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum 

kuruluşları arasında eşgüdüm sağlamak ve görüşlerini almak üzere bir 

koordinasyon toplantısı düzenlenir” cümlesi yeni düzenlemede iptal edilmiştir. B 

bendinde, Bakanlık tarafından alan yönetimi ekibinin, alanın belirlenmesine 

yönelik, sadece etütler bazında bir çalışma yapması ön görülmektedir. Yerellik 

ilkesi bağlamında “ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, üniversiteler, sivil 

toplum örgütlerinin ve alanda mülkiyet hakkı bulunanların önerileri” önemlidir 

(Şekil 2). Çünkü personelin ve yerel halkın desteğini alan iyi bir yönetim planlama 

süreci; alanın daha iyi yönetilmesi, finansman ve insan kaynaklarının daha iyi 

kullanımı, hesap verebilirliğin artması, iletişimin gelişmesi gibi faydalar 

sağlamaktadır (Thomas ve Middleton, 2003:10-11). 

 

Şekil 2. Alan yönetimi paydaş senaryosu (UNESCO, 2013:57). 
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Bakanlık, bu önerileri yazılı olarak toplamakta, ardından bu öneriler, 

mahallinde toplantı(lar) yapılarak ilgili tarafların katılımı ile değerlendirilmekte 

idi. Ancak, toplantı ile ilgili kısmın metinden çıkarılması ile bu yöntemin yasal 

dayanağı ortadan kalkmıştır. Mevzuatta yer almayan yerinde toplantı yapma 

geleneğinin Bakanlık tarafından devam ettirilmesi umut vericidir. Ancak, politika 

değişimleri ile bu temayülün kaybolarak, mahallinde ve yerel paydaşlar ile aynı 

ortamda olmayan süreçlere doğru evirilebilme ihtimali söz konusudur. Özetle, 

kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın birim tarafından sunulması ilkesine dayalı 

olan yerellik (Belli, 2017:79), hangi kapsamda olursa olsun öznesi taşınmaz kültür 

varlıkları ve dolayısıyla alan yönetimi söz konusu olduğunda kamu hizmetlerinin, 

ilgili kültür varlığına en yakın birim tarafından sunulmasıdır. Bu bağlamda, 

toplantı şartının Yönetmelik’te tekrar yer alması gerektiği düşünülmektedir. 

Yönetmelik’in 6. maddesinde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise, yerel 

paydaşların yönetim alanı sınırlarına yönelik öneri ve görüşlerinin iletilme 

sürelerine ilişkindir. Yönetmelik’in her iki halinde de bu öneri ve görüşlerin otuz 

gün içinde iletilmesi zorunludur. Ancak 1.b bendine eklenen “öneri ve görüşlerini 

tebliğden itibaren otuz gün içinde iletmedikleri takdirde olumlu görüş verildiği 

kabul edilir” hükmünün, ileride ortaya çıkması muhtemel hukuki anlaşmazlıkların 

önüne geçmek adına önemli ve yerinde bir müdahale olduğu düşünülmektedir. 

7. Madde 

Yönetmelik’in 7. maddesinde, iki yerde düzenleme yapılmıştır: 

-1. fıkrada yönetim planı taslağını hazırlayacak ekibin nitelikleri, 

Yönetmelik’in eski halinde “(…) alanın niteliğine bağlı olarak farklı meslek 

gruplarına mensup uzman ve danışmanlardan oluşturulacak bir ekip (…)” iken, 

düzenleme sonrasında, öznel ve yoruma açık ‘danışmanlar’ kelimesi metinden 

çıkarılmıştır. Böylece yönetim planı taslağı hazırlama ekibinin sadece 

‘uzmanlardan’ oluşacağına hükmedilmesinin; söz konusu uzmanların Yönetim 

Planı Hazırlama Ekibi başlıklı 10. maddede detaylı olarak belirtilmiş olması 

bağlamında olumlu olduğu düşünülmektedir. 

-2. fıkraya ise, “yönetim planına veri oluşturacak konuların belirlenmesi 

amacıyla ilgili tarafların katıldığı” toplantıların aleniyetine yönelik ekleme 

yapılmıştır. Bu ekleme ile toplantıların halka “mahalli idarelerce panolara asılacak 

ilanlar”ın yanı sıra, “mahalli idarelerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları 

vasıtasıyla” da bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. Eurosite tarafından yönetim 

planlarının üç temel özelliğinden biri (Eurosite, 1999:8) olarak sayılan aleniyet ve 

bu aleniyete yönelik olarak modern teknolojinin kullanımı bağlamında olumlu 

olduğu düşünülmektedir.  

 8. Madde 

Yetki ve Yöntem başlıklı 8. maddenin 1. fıkrası tamamen değiştirilmiştir. 

Yönetmelik’in ilk halinde kentsel sitler (a bendi), arkeolojik, doğal ve tarihi sitler 

(b bendi), ilgili belediyesi bulunmayan kentsel sitler (c bendi), kentsel sit alanı ile 
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diğer sit alanlarının birlikte bulunması halinde (d bendi), kentsel sit yönetim 

alanının sınırlarının birden fazla belediyeyi ilgilendirmesi halinde (e bendi) olmak 

üzere, her bir alanın yerel özelliklerine ve yerel idare yetki yapısı bağlamında 

yetkilendirmelerden ve Kanun’da yapılan değişiklik ile tüm bu alanların 

yetkisinin Bakanlık’ta toplandığından yukarıda bahsedilmiş idi. Dolayısıyla 

Yönetmelik’in 8.1 fıkrasında yapılan değişikliğin, Kanun’da yapılan bu yetki 

düzenlemesinin yansıması olduğu görülmektedir.  

Bu değişiklik ayrıca Bakanlık’a, “yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin 

olarak alanla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü işbirliği 

yapabilme” yetkisi de vermektedir. Bu yetkinin, Bakanlık ile ‘alanla ilgili’ diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanabilecek protokollere istinaden yönetim 

planlarının hazırlanması bağlamında yerel yönetimlerin de söz sahibi olabilmeleri 

bağlamında olumludur. Ancak, bu yetkilerin Bakanlık’ın uygun görüşü ile değil, 

yerel yönetimlerin doğal bir hakkı olması gerektiği düşünülmektedir. 

Diğer yandan, bu düzenlemeyle yönetim planlarının gerek yerel yönetimlerle 

imzalanan protokoller dahilinde hazırılnabilmesi ve gerekse de Bakanlık 

tarafından ihale yolu ile yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Ancak bu hususta da 

mevzuat ile çizilmesi gereken kesin sınırlar olması gerektiği düşünülmektedir 

(Ünver ve Alptekin, 2017:1150). Özellikle sözleşmenin nasıl yönetileceğine ve 

sözleşmeyi yönetecek ekibin sahip olması gereken yetkinliğe dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Eurosite, 1999:17).  

 9. Madde 

Yönetmelik’in Yönetim Planının Hazırlanması başlıklı 9. maddesinde hükümler 

bağlamında değişiklik yapılmamakla birlikte, 1.d bendinde yer alan tablo Tablo 

4’deki şekilde değiştirilmiştir. 

 

KONULAR Gereken Faaliyet Sorumlu Kuruluş Finans Kaynakları Hedef Tarihi 

Konu 1 

Konu 2 

Konu 3 

    

a) Yönetmelik’in ilk halinde belirtilen tablo (T.C. Resmi Gazete, 2005: 9.1.d). 

 

POLİTİKALAR HEDEFLER Eylemler 
Sorumlu 
Kuruluş 

Finans 
Kaynakları 

Hedef Tarihi 

POLİTİKA 1 

Hedef 1 
Eylem 1    

Eylem 2    

Hedef 2 
Eylem 1    

Eylem 2    

b) Tablo’nun düzenleme sonrası hali (T.C. Resmi Gazete, 2021: madde 7). 
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Tablo 4. Tablonun düzenleme öncesi (a) ve sonrası (b) hali. 

Çalışma yayına hazırlandığı süreçte yürürlükte olan Ulusal Yönetim Planları 

incelendiğinde (URL-8) 31435 sayılı Yönetmelik’ten önce hazırlanan yönetim 

planlarında bile, Yönetmelik’in güncel halindekine benzer eylem planı tabloları 

oluşturulduğu görülmektedir. Yönetmelik her ne kadar eylem planlarında 

kullanılacak tabloyu tek tip olarak belirlemiş olsa da, bazı yönetim planlarının 

eylem planı tablolarının; ‘İlgili Kurum(lar)’12, Paydaş Kurum (Görevli Paydaş)13, 

‘Destekleyen Kurum(lar)’14, ‘Performans (Başarı / İzleme) Göstergeleri’15 gibi 

bileşenler ile desteklendiği görülmüştür. Bu bağlamda, gelecekte Yönetmelik’te 

yeni bir düzenleme yapılması durumunda, 9.1.d bendinin 2. paragrafında yer alan 

“eylem planı için kullanılacak tablo örneği aşağıdaki şekildedir” ifadesinin 

“eylem planı için kullanılacak tablo örneğinde asgari aşağıdaki başlıkların olması 

zorunludur” olarak düzenlenmesi önerilmektedir. 

Buna karşın bazı yönetim planlarında eylem planı tablosu olmadığı da 

görülmüştür16. Bu bağlamda Yönetmelik’te, eylem planlarında tabloların zorunlu 

olup olmadığına dair daha net hükümler yer alması gerekmektedir. 

Uluslararası belgelerde planların hazırlanma süreleri ile ilgili birçok hüküm 

bulunmaktadır. Ancak 9. madde kapsamında bu konuya değinilmemektedir. 

Yönetim planları, korunan bir alanın yönetimini yönlendiren ve kontrol eden, 

gelecekte bölgeyi yönetmek için ihtiyaç duyulacak kaynakları, işlevleri, tesisleri 

ve insan kaynaklarını detaylandırarak, belirli süreler ile program sunan kapsamlı 

belgelerdir (Ndosi, 1992:117). Ayrıca Feilden ve Jokilehto, yönetim planının 

hazırlanmasında tüm kaynaklarının dikkate alınması gerektiğini belirtmekte ve 

süreçte yer alan adımları Tablo 5’te görüldüğü üzere ifade etmektedir (Feilden ve 

Jokilehto, 1998:35). 

                                                             

12   Ani Kültürel Peyzajı Yönetim Planı, Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı, Bursa (Hanlar 
Bölgesi & Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı, Çatalhöyük Neolitik Kenti 

Yönetim Planı, Eşrefoğlu Camii Yönetim Planı, Kastamonu Mahmut Bey Camii Yönetim Planı, 

Sivrihisar Ulu Camii Yönetim Planı, Afyonkarahisar Ulu Camii Yönetim Planı, Ahi Şerefeddin 

Camii Yönetim Planı 

13   Diyarbakır Yönetim Planı, Efes Yönetim Planı, Göbekli Tepe Alan Yönetimi Planı, Göbekli 

Tepe Alan Yönetimi Planı, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi Yönetim Planı 

14    Arslantepe Yönetim Planı, Gordion (Yassıhoyuk) ve Yakın Çevresi Alan Yönetim Planı, Harran 

Yönetim Planı, Savur Yönetim Planı 

15  Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Alan Yönetim Planı, Diyarbakır Yönetim Planı, 

Eşrefoğlu Camii Yönetim Planı, Harran Yönetim Planı, Kastamonu Mahmut Bey Camii 

Yönetim Planı, Mudurnu Kültürel Miras Yönetim Planı, Savur Yönetim Planı, Sivrihisar Ulu 

Camii Yönetim Planı, Afyonkarahisar Ulu Camii Yönetim Planı, Ahi Şerefeddin Camii Yönetim 
Planı 

16    Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Alan Yönetim Planı, Edirne Selimiye Camii Külliyesi 

Yönetim Planı gibi. 
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- alanın ilk incelemesi; 

- site tanımı ve sınır tanımı; 

- kaynakların tanımlanması; 

- kaynakların değerlendirilmesi; 

- hedeflerin formülasyonu ve kısıtlamaların dikkate alınması; 

- projelerin tanımı; 

- çalışma programı ve yıllık planlar; 

- işlerin yürütülmesi; 

- sonuçların kaydedilmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesi; 

- bilgi ve veri depolama; 

- site tanımının gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi; 

- revize edilmiş hedeflerin formülasyonu ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi; 

- diğer projelerin tanımı; 

- revize edilmiş çalışma programı ve bir sonraki yıllık plan 

Tablo 5. Bir yönetim planının hazırlanması adımları (Feilden ve Jokilehto, 1998:35). 

     Bu adımlar, Tablo 6’da görüldüğü üzere, Yönetmelik’te daha dar bir kapsamda ele 

alınmaktadır. 

a) Mevcut durum tespiti; 

b) Alan analizi; 

c) Alanın vizyonunun belirlenmesi ve esas politikaların oluşumu; 

d) Çalışma programı, zamanlama ve projelerin belirlenmesi; 

e) İzleme, değerlendirme ve eğitim süreçlerinin tanımlanması. 

Tablo 6. Yönetmelik’te yönetim planının hazırlama adımları (T.C. Resmi Gazete, 2005: 

madde 9). 

Bu bağlamda, mevcut Yönetmelik’in yönetsel şemayı kurduğu, ancak 

yönetim planı hazırlanması sürecini yeterince belirlemediği görülmektedir. 

Yönetim planlarının yerelliği bağlamında, her alanın kendi dinamikleri söz 

konusudur. Bu nedenle her alan için yönetim planı hazırlama sürelerinin 

değişiklik göstermesi doğaldır. Hazırlık sürecinin karmaşıklığı ve istişarelerin 

çeşitliliği ve personel hareketliliğine ilişkin çeşitli talepler nedeniyle, bir yönetim 

planının hazırlanması muhtemelen üç aydan (küçük alanlar), iki yıla kadar (daha 

karmaşık büyük siteler ve şehirler) sürebilmektedir (Feilden ve Jokilehto, 

1998:36). Thomas ve Middleton, küçük bir alan için bile bir yönetim planı 

hazırlanması için gereken sürenin nadiren 12 aydan az olduğu; dolayısıyla, 

karmaşık alanlarda bu sürenin daha fazla olması gerektiği düşüncesindedir 

(Thomas ve Middleton, 2003:6). Bu bağlamda, bu soruna yönelik olarak, yönetim 
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planlarının hazırlanma süreçleri ve süreleri ile ilgili mevcut Yönetmelik’e 

maddeler eklenmesi önerilmektedir. 

10. Madde 

Yönetmelik’in Yönetim Planı Hazırlama Ekibi başlıklı 10. maddesinin 1.a 

bendinde kentsel ve tarihi sit alanları, Yönetmelik’in yeni halinde birbirinden 

ayrılarak c bendi tarihi sitlere tahsis edilmiş, doğal sitlere ilişkin hükümler ise 

metinden çıkarılmıştır. 

Yönetmelik’in önceki halinde yönetim planı hazırlama ekibinde görev 

alabileceklerine hükmedilen “kamu yönetimi, işletme ve ekonomi” bölümü 

mezunları, düzenleme sonrasında kentsel ve arkeolojik sitlerin ekipleri dışında 

bırakılmıştır. Yönetim planı hazırlama ekibinin sadece mimarlık, şehir ve bölge 

planlama, sanat tarihi (tarihi sitlerde tarih) ve arkeoloji bölümü mezunu 

uzmanlardan oluşması olumludur. Diğer yandan, 10.1 fıkrasının sonundaki “(…) 

mezunu uzmanlardan oluşur” hükmünün “(…) mezunu uzmanların bulunması 

zorunludur” olarak düzenlenmesiyle, alanın niteliği bağlamında yönetim planı 

hazırlama ekibine dâhil edilebilecek disiplinler17 ile ilgili belirsizliği ortadan 

kaldırmıştır. 

Alan yönetimi, izlenen izlekler ile bir ekip çalışmasını ifade etmekte ve ancak 

personelin uygun şekilde kalifiye olması şartı ile yürütülebilmektedir (Feilden ve 

Jokilehto, 1998:36). İstihdam ve kadro POSDCORB işlevleri bağlamında da 

vurgulanan bir bileşendir (Demirol Duyar, 2018:75).  Ayrıca Feilden ve Jokilehto 

(1998:48), alan yönetimine dâhil olabilecek 37 farklı disiplinden bahsetmekte ve 

özellikle geleneksel yapım sistemleri üzerine uzmanlaşmış yeni nesil tasarım ve 

uygulama profesyonellerinin tarihi yapılı çevreler için önemini vurgulamaktadır 

(Feilden ve Jokilehto, 1998:36 ve 51). UNESCO, alan yönetimlerinin yönetsel 

yapısına yönelik ölçütlerinden “geniş danışma ve geniş katılım sağlamaya yönelik 

‘başkalarıyla çalışmak’ için net bir yönerge” gereksinimini bu bağlamda da talep 

etmektedir (UNESCO, 2013:66). 

Bu nedenle de alan yönetiminde, yeterli sayıda kalifiye profesyonele, ilgili 

alanlarında uzmanlaşmalarına yönelik yüksek akademik standartlarda eğitim 

verilmesi gerekmektedir (ICOMOS, 1990:5). Bu ekibin alan hakkında yeterli 

yerel bilgiye sahip kişilerden oluşturulması gerekliliği ise planın yerelde 

hazırlanması ve yönetilmesi idealini bir kez daha vurgulamaktadır (Eurosite, 

1999:17). Bu bağlamda, ‘alanı yeterince tanıyan uzman kişi’ ifadesinin Kanun’un 

gerekli yerlerine eklenmesi gerekliliği halen devam etmektedir (Ünver ve 

Alptekin, 2017:1150). Ayrıca ‘alanı yeterince tanıyan’ ifadesinin muğlaklığının 

önlenmesine yönelik mevzutta düzenleme yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

                                                             

17 “(…) üniversitelerin tarih, sosyoloji, antropoloji, kamu yönetimi, işletme, ekonomi, turizm 

işletmeciliği, reklamcılık, halkla ilişkiler ve iletişim gibi bölümlerinden mezun uzmanlar ile 

gerekli olabilecek farklı meslek gruplarına mensup kişiler (…)” 
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12. Madde 

Yönetim planının onaylanmasına dair hükümleri düzenleyen 12. maddenin 1. 

fıkrasının ilk halinde, “yönetim plan tasarısı incelenip mutabakata varmak 

suretiyle onaylanmak üzere yetkili idarece bu Yönetmelik esaslarına göre 

oluşturulan eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilir” denilmekte idi. Diğer bir 

deyişle, yönetim planı tasarısının danışma kurulundan eşgüdüm ve denetleme 

kuruluna incelenerek mi, yoksa incelenmek üzere mi iletileceği hususunda farklı 

yorumlanabilecek bir ifade karmaşası mevcut idi. Ayrıca, ‘onaylanmak üzere’ 

ifadesinden, eşgüdüm ve denetleme kurulunun salt danışma kurulundan iletilmiş 

taslağı onaylayan bir organ olduğu da anlaşılabilmektedir. Yönetmelik değişikliği 

ile söz konusu fıkra “danışma kurulunun önerileri doğrultusunda gözden geçirilen 

yönetim planı taslağı, Bakanlıkça danışma kurulunun görüşleri ile birlikte bu 

Yönetmelik esaslarına göre oluşturulan eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilir” 

şeklinde değiştirilerek hem süreç daha net bir şekilde belirlenmiş, hem de olası 

yanlış anlaşılmaların önüne geçilmiştir. 

12. maddenin 2. fıkrasında ise yönetim planlarının ‘kabul edilmesi’ ile 

‘onaylanması’ ifadeleri bağlamında karışıklığı gidermeye ve ayrıca yönetim 

planlarının onay işlemlerinin tamamlanma sürelerine ilişkin değişiklikler 

yapılmıştır. 

13. Madde 

Yönetmelik’in Yönetim Planının Uygulanması ve Denetlenmesi başlıklı 13. 

maddesinin 2. fıkrasına eklenen “yönetim planlarında tanımlanan görevlerin 

gerçekleştirilmesi sürecinde”, kurumlar arası koordinasyonu sağlama görevinin 

alan başkanına net bir şekilde verilmesi bağlamında olumludur. Yönetmelik’in ilk 

halinde denetim biriminin görevi olan “alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık 

performans değerlendirmeleri ve bir sonraki yılın çalışma programı ile bütçe 

taslağı” hazırlama görevi, 13.3 fıkrasında yapılan değişiklik ile alan başkanına 

devredilmiştir. Ayrıca, alan başkanının bu konularla ilgili rapor hazırlaması 

zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, rapor hazırlama konusundaki görev belirsizliği 

de bu sayede ortadan kalkmıştır. 

POSDCORB yönetim işlevlerinde raporlama, gerek sürecin işleyişi ve 

gerekse de yönetsel hiyerarşinin tanımlanması bağlamında çok önemli bir 

bileşendir (Demirol Duyar, 2018:75). Alan yönetimin de verimliliği; ister aylık, 

ister üç aylık veya yıllık olsun, programı, maliyetleri, zaman tahsislerini vb. 

konuları ana hatlarıyla belirten, kısa ya da uzun vadeli düzenli raporlamaya 

bağlıdır (Feilden ve Jokilehto, 1998:37). Bu bağlamda, raporlamanın usul ve 

esaslarının da Yönetmelik kapsamında belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

13.3 fıkrasının ilerleyen kısmında, yönetim planına dair “beş yılda bir vizyon, 

hedefler ve politikalar gözden geçirilme” görevinin de, denetim biriminden 

alınarak “alan başkanı ve Bakanlık koordinasyonuna” devredilmesi olumludur. 

Ayrıca Yönetmelik’in ilk halinde yeterli vurgu olmayan yönetim planının 
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güncellenmesi zorunluluğu, değişiklik sonrasında söz konusu fıkrada 

vurgulanmıştır. Böylece yönetim planı güncellemelerinin, yeni hazırlanan 

planlarda olduğu gibi 11 ve 12. maddelerde tanımlanmış süreçler doğrultusunda 

değerlendirilmesine ve onaylanmasına hükmedilmesi, yönetim planlarının 

sürdürülebilirlikleri bağlamında olumludur.  

Alan yönetimlerinde ve yönetim planlarında güncelleme de son derece 

önemli bir husustur. Yönetim planlarının geçerlilik süreleri bağlamında, 

alanyazında “gelecek 5-10 yıl” (Ndosi, 1992:119), “on yıllık bir süre içinde” 

(Young ve Young, 1993:34) gibi ifadeler kullanılmıştır. Buna karşın, Yönetmelik 

kapsamında öngörülemeyen durumlara yönelik güncellemelerin olmamasının bir 

eksiklik olduğu düşünülmektedir. 

Yönetim planlarının, yürütülmeleri sırasında ortaya çıkabilecek 

öngörülemeyen olayları karşılayacak kadar esnek olmaları gerekmektedir 

(Thomas ve Middleton, 2003:1). Diğer bir deyişle, tarihi çevrelerin yönetimi, 

aslında değişimin yönetimidir (UNESCO, 2013:28). Bu nedenle de, yönetim 

planının mevcut en iyi belge olduğundan, güncel olduğundan ve en önemlisi de 

iyi bir şekilde kullanıldığından emin olmak için aslında bir gözden geçirme 

dönemi olduğunun da dikkatten kaçırılmaması zorunludur (Eurosite, 1999:8). 

Yönetim sistemin, her 3-5 yılda bir revize edilmesinin yanı sıra, beklenmeyen 

gelişmelerin geri bildirilmesine ve bu gelişmelerin gerektiğinde yönetim planına 

bütünleştirilmesine izin vermesi sağlanmalıdır (Feilden ve Jokilehto, 1998:36). 

Sonuç olarak yönetim planlarının ve dolayısıyla alan yönetimlerinin 

yürütülmesine yönelik son derece önemli olan 13. maddenin, çeşitli eksikliklere 

rağmen, daha rasyonel bir işlerlik kazandığı düşünülmektedir. 

14. Madde 

Yönetmelik’in yürütmeyi ilgilendiren diğer bir önemli kısmı, Alan Başkanı ve 

Görevleri başlıklı 14. maddedir. Maddenin 1. fıkrasında, alan başkanı olarak 

atanabilmek için aranacak meslekler bağlamında, “mimarlık, şehir ve bölge 

planlama, arkeoloji, sanat tarihi, kamu yönetimi, işletme ve ekonomi” 

bölümlerine, düzenleme sonrasında tarih ve hukuk bölümlerinin de eklendiği 

görülmektedir. Ancak fıkranın başında yer alan “kültürel miras yönetimi ile ilgili 

yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi” olma şartının özellikle kamu yönetimi, 

işletme, ekonomi ve hukuk bölümleri mezunları tarafından nasıl sağlanacağının 

Bakanlık inisiyatifinde kaldığı görülmektedir. Ayrıca, alan başkanlarına üç yıllık 

görev süresi sınırlaması getirilmiş ve görev süresinin sonunda Bakanlıkça yeniden 

atanabilme hakkı da verilmiştir. 

Yönetmelik’in 14.2 fıkrasında da yukarıda belirtilen yetki çerçevesi ile ilgili 

değişiklikler söz konusudur. Yönetmelik’in ilk halinde 3. fıkrada yer alan  

Alan yönetiminin sekretarya hizmetleri yetkili idare tarafından yürütülür. Yetkili 

idarelerce, alan yönetimi birimlerinin çalışmalarını yürütmek üzere uygun bir yer 
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tahsis edilir. Bu iş için yeterli sayıda personel görevlendirilir ve bütçelerinden 

yeterli miktarda ödenek ayrılır 

hükümleri ise, alan yönetimi yetkisinin Bakanlık’a devredilmesi bağlamında 

metinden çıkarılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Bakanlık’ın diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile alan yönetimi üzerine yapacağı olası yetki devri 

protokollerinin çerçevesinin, söz konusu sekretarya hizmetlerinin de detaylı 

olarak belirlenerek çizilmesi zorunluluğudur. 

Maddede yapılan diğer bir önemli düzenleme ise 14.3 fıkrada yer alan, alan 

başkanının görevlerinde olmuştur18. Bu görevlerin en önemlilerinden olan 

“yönetim planının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi 

sürecinde ilgili idareler arasındaki eşgüdümü ve gerçekleştirilecek toplantıların 

organizasyonunu sağlamak” bendi Yönetmelik’e ilk olarak bu değişiklik ile 

girmiştir. Gene Yönetmelik’in eski halinde yer almayan ve yukarıda belirtildiği 

üzere yıllık denetim raporlarının hazırlanması 14.3.c bendinde tekrar 

vurgulanmıştır. Diğer yandan yönetim planlamasına dair tüm rapor ve belgelerin 

arşivlenmesi de 14.3.ç bendi ile alan başkanının görevi olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, alan başkanının görevlerine dair yapılan değişikliklerin, önceki 

süreçte elde edilen alan yönetimi deneyimlerinin yansıması olduğu açıktır. 

Maddenin ilk halinde yer almayan, ancak değişiklik ile 14.4 fıkrasına eklenen 

“alan başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim 

planı ve uygulaması ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir” hükmü 

önem arz etmektedir. Bu düzenlemeyle, bir yatay bürokrasi örneği olan alan 

yönetimlerinin, ülkede hüküm süren geleneksel dikey bürokrasiye karşı elini 

güçlendirmek amacını taşıdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda alan 

yönetimlerinin temel sistematiğinin aslında “resmî ve özel kuruluşlarda idari, 

ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı” (Akalın, 2010:2611) olarak 

tanımlanan ‘yönetişim’ olduğu anlaşılmaktadır. Yönetişimin temelinde, ideal bir 

kent yönetiminin uzlaşmacı ve kentsel gelişmenin yollarını belirlemeye yönelik 

olarak sizil toplumun da katılımını sağlamak yatmaktadır (Aghayeva ve 

Mememmedova Burnak, 2017:226) 

Söz konusu bilgi ve belgelerin alan yönetimlerinde kullanılmaları hususunda, 

özel önem ve mahremiyet gerektiren belgelere yönelik haklar saklı olsa da, 

kurumsal mahremiyet gibi nedenler ile kurumsal defans (Ünver ve Alptekin, 

2017:1148) olarak nitelendirilebilecek ve özellikle alan yönetimi hakkında yeterli 

kültüre sahip olmayan kurumların, ‘o kurumun benden bilgi isteme yetkisi yok’ 

yaklaşımını sergilemeleri söz konusu olabilmektedir. Ancak gene de, özellikle 

merkezi idarenin taşra teşkilatlarında, konu hakkında bilgi ve belge verme 

yetkisini sürekli bir üst makama yönlendirmelerin önüne geçilebilmesi için de 

                                                             

18  Yönetmelik’in eski halinde yer alan 14.3 fıkrası 31435 sayılı Yönetmelik değişikliğinde metinden 

çıkarılmıştır. Bu nedenle Yönetmelik’in eski halindeki 14.4 fıkrası, mevcut halinde 14.3 fıkra 

olarak numaralanmıştır. 
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özellikle alan başkanına büyük görev düşmektedir. Alan başkanının söz konusu 

idareler ile alan yönetimi, yönetim planı ve benzeri konularda aktif iletişim 

halinde olması önem arz etmektedir. Diğer yandan, Bakanlık tarafından 

yürütülmekte olan yönetim planlarında, birden fazla alanın başkanlığı yapması 

söz konusu olan Bakanlık personelinin hem Bakanlık’taki diğer görevlerini, hem 

alan başkanlığı görevini, hem de ilgili kurum ve kuruluşlar ile alan yönetimi 

arasındaki aktif iletişimi nasıl sağlayabileceği tereddüt konusudur. Konu 

tamamıyla, yerellik bağlamında alana hâkim olabilmek ve gerekli koordinasyonu 

sağlıklı olarak sağlayabilmektir. Bunun da, Yönetmelik’te yapılacak 

düzenlemelerde dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. 

16. Madde 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkilerinin düzenlendiği 16. 

maddenin 1. fıkrasında “eşgüdüm ve denetleme kurulunda yer alan kurum 

temsilcisi üyelerin üyelikleri kurumlarının görevlendirdiği süre boyunca devam 

eder” hükmü ile kurumlarca görevlendirme yapılma zorunluluğu getirilmiştir. Bu 

düzenlemenin, görev ve sorumluluklarda devamlılık sağlanması bağlamında 

olumlu olduğu düşünülmektedir. 

Maddede bunlar dışında, Yönetmelik’in ilk halinde 3. fıkrada yer alan 

“eşgüdüm ve denetleme kurulu toplantıları mahallinde yapılır” cümlesinin 

Yönetmelik metninden çıkarıldığı görülmüştür. Söz konusu ifadede, ‘mahallinde 

toplanamaz’ gibi bir ifade olmaması bağlamında, Bakanlık’a bir inisiyatif 

sağlanmaktadır. Oysaki 16.1 fıkrasında “alan başkanı, danışma kurulunca kendi 

içinden seçilecek iki üye ile hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerden birer temsilci” 

olarak teşkil edilen kurulun mahallinde toplanması, alan yönetiminin öznesi olan 

taşınmaz kültür varlıklarının mahallinde olmanın yanı sıra, hizmetine ihtiyaç 

duyulan idarelerin çoğunlukla gene yerel paydaşlar (yerel yönetimler, hizmet 

sağlayıcılar vb.) ile merkezi yönetimin taşra teşkilatları (Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri, koruma bölge kurulları, valilikler 

vb.) temsilcilerinin toplantılara katılımını kolaylaştıracaktır. Böylesi durumlar 

için ‘savaş, doğal afet, salgın hastalık vb. mücbir sebepler haricinde mahallinde 

toplanır’ olarak düzenlenmesinin doğru olacağı düşünülmektedir. 

Sonuç 

Alan yönetiminin amacı, taşınmaz kültür varlıklarının yaşatılması ve gelecek 

nesiller için etkin bir şekilde korunmasını sağlamaktır (UNESCO, 2005:26). Bu 

bağlamda UNESCO, Dünya Miras Listesi adaylığı için bir yönetim planını veya 

başka bir yönetim sistemini zorunlu tutmaktadır (UNESCO, 2005:32). Ayrıca, bu 

ölçütler bağlamında Dünya Miras Listesi’ne aday olmayan alanların yerel 

yöneticilerinin de alan yönetimi ve yönetim planlarının öneminin bilincinde 

olmaları gerekmektedir. Yönetim planları, sadece Dünya Miras Listesi’ne aday 

olabilmek için hazırlanıp kenara koyulacak bir araç olarak değil, alanların etkili 

korunmasına yönelik bir amaç olarak görülmelidir. Çünkü ICOMOS; eksik, 
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yetersiz ya da tam olarak uygulanmamış yönetim planlarının ve/veya yönetim 

sistemlerinin taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ayrıca bir risk ve tehdit unsuru 

olduğu görüşündedir (UNESCO, 2005:48-49). Thomas ve Middleton da (2003:4), 

yönetim planlamasının bir süreç olduğu ve planın üretilmesiyle bitmediği 

düşüncesi bağlamında aynı fikirdedir. Bu da öncelikle söz konusu süreçlerin yasal 

çerçevesinin net bir şekilde kurulması ile söz konusu olabilecektir. 

Alan yönetiminin ilk şartı, kültürel kaynakların korunmasıdır (Feilden ve 

Jokilehto, 1998:35). Diğer konuların ise ancak bu öncelik sağlanarak geliştirilmesi 

esastır. Bu da plan formatından başlayan, süreç ve katılım şartlarını düzenleyen 

bir yasal çerçeve ile oluşturulabilir. Ayrıca yönetim planları, onlardan türetilen 

ve/veya onu destekleyen; operasyonel planlar (ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermekle birlikte çalışma planları, eylem planları veya uygulama planları 

olarak da adlandırılabilmektedir), kurumsal planlar, iş planları, imar planları, 

sektörel planlar, master planlar gibi bir dizi başka plan ve/veya ilgili belge ile bir 

bütün arz etmektedir (Thomas ve Middleton, 2003:7-8). Dolayısıyla yönetim 

planlarının hazırlanma süreçlerinde, diğer planların hazırlanmasını koordine 

ederek mevcut planlarla uyum içinde geliştirilmeleri beklenmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, Yönetmelik’te 31435 sayılı Yönetmelik ile yapılan 

düzenlemeler terminoloji / yetkiye yönelik ve yürütmeye yönelik olmak üzere iki 

ana başlık altında irdelenmiştir. 

Söz konusu düzenlemelerin, öncelikle Kanun ile Yönetmelik arasındaki 

terminoloji ve yetkiye yönelik dil birliğinin sağlanmaya çalıştığı görülmüştür. 

Ancak, yönetim planı hazırlama yetkisinin Bakanlık’a devredilmesinin yerellik 

açısından hassasiyetinin önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Yürütmeye yönelik düzenlemelerde ise yerinde koordinasyon toplantılarının 

metinden çıkarılmasının, öznesinde taşınmaz kültür varlıklarının yer aldığı ve 

yerel paydaşların katılımnın böylesi çalışmalardaki öneminden ötürü olumsuz 

olduğu düşünülmektedir. 

Diğer bir maddede, yönetim planı taslağını hazırlayacak ekibin niteliklerinde 

düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda, Yönetmelik’in eski halinde yer alan bazı 

belirsizliklerin ortadan kaldırıldığı kanısına varılmıştır. Ayrıca aynı maddede, 

yönetim planlarının aleniyetine yönelik olumlu düzenlemeler yapıldığı 

görülmüştür. 

Yapılan düzenlemede görülen diğer bir olumlu yan ise, Bakanlık’ın 

protokoller ile yerel yönetimlere yönetim planı hazırlama yetkisi vermesi ve 

yönetim planlarının ihale yöntemi ile de hazırlanabilmesinin önünün açılmasıdır. 

Yönetim planlarının önemli bir öğesi olan eylem planı tablolarının yapılan 

düzenlemede daha fazla detay içerecek şekilde geliştirildiği görülmüştür. Ancak, 

yönetim planlarında tek tipleşmenin önüne geçilmesi adına, bu tabloda belirtilen 

ölçütlerin asgari gererksinmeler olduğu ve bu tabloların, alanın özelliklerine göre 

alan yönetimlerince genişletilebilme imkânı tanınmasının gerektiği 
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düşünülmektedir. Maddedeki diğer bir olumsuz husus ise, mevcut Yönetmelik’in 

yönetsel şemayı kurmasına rağmen yönetim planı hazırlanması sürecini ve 

sürelerini yeterince belirlemediğidir. 

Diğer bir maddede, alanın niteliği bağlamında yönetim planı hazırlama 

ekibine dâhil edilebilecek disiplinler ile ilgili belirsizliğin ortadan kaldırıldığı 

görülmüştür. 

Alan yönetiminin en önemli organlarından biri olan alan başkanının 

akademik formasyonuna, görev ve yetkilerine yönelik yapılan düzenlemelerin 

olumlu olduğu düşünülmekle birlikte, raporlama süreçlerinin usul ve esaslarının 

belirlenme gerekliliği göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, yönetim planlarının 

belirli periyotlarda güncellenme gerekliliğinin muhtelif yerlerde vurgulanmasının 

olumlu, ancak öngörülemeyen durumlara yönelik güncellemelere 

hükmedilmemesinin olumsuz olduğu düşünülmektedir. 

Alan yönetiminin diğer önemli organları olan Danışma Kurulu ve Eşgüdüm 

ve Denetleme Kurullarının yetki, işlerlik ve görevlerine yönelik düzenlemeler 

yapıldığı görülmüştür. Ancak bunlara yönelik bir takım yeni düzenlemeler 

yapılmasının, alan yönetimmlerine katkıda bulunacağı kanısına varılmıştır. 

Yönetsel çerçeveye dair her hususun yönetmeliklerde ya da yönetim 

planlarında ifade edilemeyeceği göz önüne alındığında, Bakanlık’ın bir rehber 

hazırlaması ve / veya UNESCO, ICCROM gibi uluslararası kuruluşlarca 

hazırlanan rehberleri zorunlu başvuru kaynağı olarak göstermesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, merkezi yönetim ile yerel yönetim dengesinin 

sağlanabilmesi de alan yönetimlerinde önemle üzerinde durumlası gereken bir 

konudur. Yapılacak çalışmalarda, uluslararası kurumların iyi niyeti 

varsayımlarının yanı sıra, dengeli ve kamu yararını gözeten çözümlerin 

sağlanabileceği bir eşgüdüm ortamının sağlanması önemlidir. Bunda da yerel 

çıkarlar ile kamu yararı dengesi hassasiyetle gözetilmelidir. 

Diğer yandan yasal çerçevede planların hazırlanma sürelerinin hüküm altına 

alınması ve gerek hazırlama ve gerekse de yürütme süreçlerinde görev alacak 

personelin yetkinlik ve eğitimlerine de azami özen gösterecek düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir. 
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Makale Yazım Kuralları 

1) Türkçe özet (en fazla 100 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime), 

makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar kelimeler tam olmalıdır. 

Özetler ve anahtar kelimeler başlıktan hemen sonra yer almalıdır. 

2) Makale en az 5000 kelime, en çok 9000 kelimeden oluşmalıdır. Toplam ( 

özetler ve makale metni) kelime sayısı başvuruda belirtilmelidir. 

3) Derginin sayfa ölçüleri üstten 2,5, alttan 2,8, soldan 2 ve sağdan 1,5 cm, 

kenardan uzaklıkları üstbilgi 1,5, altbilgi 1,8 boşluk verilerek ayarlanabilir. 

Yani metne ayrılmış alan ölçüleri 16 x 24 cm olarak kullanılmalıdır. 

Tablolarda ve özel çizimlerde aşağıda verilen ölçüler dikkate alınmalıdır. 

Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat 

edilmesi yerinde olacaktır. 

4) Metinde; 

 Yazı karakteri Times New Roman, 

 Makale başlığı 18 punto, koyu, küçük harf, sola yaslı, 

 Yazar isimleri 14 punto, adları küçük, soyadları büyük harf, sağa yaslı, 

 Öz, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords ve metinleri italik, 10 punto, 

makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 11 punto ve sola yaslı, 

 Ana başlıklar 14 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harf, 

 İkinci başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harf, 

 Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik, sola yaslı ve küçük harf, 

 Dördüncü başlıklar 11 punto, italik, sola yaslı ve küçük harf, 

 Metinde satır aralığı tek, 11 punto, iki yana yaslı ve paragraflardan sonra 

boşluk 2 nk, 

 Kaynakça 10 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır. 

 Kısaltmalar, ilk gösterildiği zaman açık biçimde ve kısaltılmış biçimi 

parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonraki gösterimlerde ise kısaltılmış hâli 

verilmelidir. 

 Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı 

verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalıdır (Örnek: 

Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir). Eğer tablo veya şekil başka bir 

eserden alınmışsa, kaynak italik olarak küçük punto ile atıf kurallarına 

uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekiller, 

siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. 

 Metin içinde, üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda “çift tırnak” 

kullanılmalıdır. Metinde doğrudan alıntılar dışında çift tırnak 

kullanılmamalıdır. 
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 Bir kaynaktan uzun (üç satırı geçen) alıntı yapıldığında, sağ ve soldan 

girintili (0,5 cm) ve 10 punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, 

aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir. 

 Metin içindeki özel terim ve tabirler ‘tek tırnak’ içinde gösterilmelidir. Özel 

isim değilse tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. 

Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) 

tek tırnak veya italik tercih edilmelidir. 

 Metnin içindeki yabancı kelimeler italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya 

da tabirin yabancı dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik 

yazılmalıdır. 

 Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha 

çok haneli ise rakamla yazılmalıdır. 

 Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta 

tercih edilmelidir. 

 Yüzde kelimesi için % işareti kullanılmalıdır. 

 Bir alıntı başka bir alıntının içinden yapıldıysa ‘aktaran’ ifadesiyle atıf 

verilmelidir. 

5) Makalelerde metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır. Atıflar dışındaki 

açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir. Metin içindeki 

her atıf, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan 

eserlere kaynakçada yer verilmemelidir. 

6) Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın 

basım yılı: ilgili sayfa numarası sırası izlenerek) verilmeli ve yararlanılan 

kaynakların eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin 

sonunda, atıf sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Niteliğine göre, kaynağın 

metin içindeki atıflarda ve kaynakçadaki yazılış biçimlerinin bazıları aşağıda 

gösterilmiştir: 

Tek yazarlı kitaplar 

Metin İçinde: 

(Mardin, 2005: 56) 

Kaynakçada: 

Mardin, Ş. (2005). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908. İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

Tek yazarlı makaleler 

Metin İçinde: 

(Mardin, 1966: 56) 

Kaynakçada: 

Mardin, Ş. (1966). “Opposition and Control in Turkey”. Government and 

Opposition, 1(3), 375-387. 
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İki yazarlı kitaplar: 

Metin içinde: 

(Horkheimer ve Adorno, 1995: 35) 

Kaynakçada: 

Horkheimer, M. ve T. Adorno (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği, Felsefi 

Fragmanlar I. (Çev. Oğuz Özügül). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 

İki yazarlı makaleler 

Metin içinde: 

(Grey ve Garsten, 2001: 240) 

Kaynakçada: 

Grey, C. ve C. Garsten. (2001). “Trust, Control and Post-Bureaucracy”. 

Organization Studies, 22(2), 229-250. 

İkiden çok yazarlı kitaplar 

Metin içinde: 

(Arrighi vd., 1995: 51) 

Kaynakçada: 

Arrighi, G., T. K. Hopkins ve I. Wallerstein (1995). Sistem Karşıtı Hareketler. 

(Çev. C. Kanat, B. Somay, S. Sökmen). İstanbul: Metis Yayınları. 

İkiden çok yazarlı makaleler 

Metin içinde: 

(Held vd., 2012: 215) 

Kaynakçada: 

Held, D., A. Mc Grew, D. Goldblatt ve J. Perraton (1999). “Globalization”.bal 

Governance, 5(4), 483-496. 

Derleme yayınlar: 

Metin içinde: 

(Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 1986: 3) 

Kaynakçada: 

Kalaycıoğlu, E. ve A. Y. Sarıbay (Ed.) (2011). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. 

İstanbul: Beta Basım Yayım. 

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler: 

Metin içinde: 

(Mardin, 1986: 39). 

Kaynakçada: 

Mardin, Ş. (1986). Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma. Türk Siyasal Hayatının 

Gelişimi. (Ed. E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay). İstanbul: Beta Basım Yayım. 
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Bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde: 

Metin içinde: 

(Mardin, 1990a: 61) 

(Mardin, 1990b: 55) 

Kaynakçada: 

Mardin, Ş. (1990a). Türk Toplumunu İnceleme Aracı Olarak “Sivil… 

Mardin, Ş. (1990b). Türkiye’de İktisadî Düşüncenin Gelişmesi… 

Yazarsız/kolektif yayınlar: 

Metin içinde: 

(TODAİE, 1991: 101) 

Kaynakçada: 

TODAİE (1966). Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi 

Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu, Ankara: TODAİE Yayını. 

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar: 

Metin içinde: 

(Parsons, 1951: 170 aktaran Mardin, 1983: 29) 

Kaynakçada: 

Mardin, Ş. (1983). Din ve İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Elektronik ortamdan yapılan atıflar: 

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı 

kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, 

yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz 

http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak 

verilmelidir. 

Metin içinde: 

(Chhotray ve Stoker, 2009) 

Kaynakçada: 

Chhotray, V. ve G. Stoker (2009), Governance: from theory to practice, https:// 

link.springer.com/chapter/10.1057/9780230583344_10#page-1 (06.04.2017). 

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda web sitesinin 

genel adresi ve siteye ulaşma yılı parantez içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt 

adresleri de kapsayan web adresi, siteye ulaşma tarihi (gün, ay ve yıl) ile birlikte 

ayraç içinde verilmelidir. 

Metin içinde: 

(data.worldbank.org, 2017) 

Kaynakçada: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&seri

es=SI.POV.NAHC (30.05.2017) 




