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Özet: Çağdaş yönetimin gereği ve küreselleşmenin de etkisiyle, yerel yönetimlerin önemi artmıştır. 2004 ve 2005 tarihlerinde yerel yönetimlerin yenilenen mevzuatıyla il özel
idareleri ve belediyeler merkezi yönetim tarafından sunulan birtakım sosyal hizmet ve
yardımlarla yükümlü kılınmıştır. 633 sayılı KHK'nin geçici 9. maddesi ile yetiştirme
yurtları, huzurevleri, bakım evlerinin üç yıl içinde il özel idarelerine devredilmesi öngörülmüştür. Bunun yanında belediyelerin de bu tür kurumları açma ve işletme yetkileri
bulunmaktadır. Önceden merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında yaşanan hizmet
bölüşümü sorunu iki yıl sonra il özel idaresi ve sosyal hizmetler alanında daha ön konumdaki belediyeler için söz konusu olabilecektir. Sosyal hizmetleri yerele devretmiş
olarak aile ve sosyal politikalara odaklı hizmet üretecek olan Bakanlığın; politika, mevzuat, koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde yerel yönetimlerle her zaman karşılıklı
hizmet ilişkisi içinde olması yasa ve hizmetlerin gereğidir.
Anahtar Kelimeler: yerel, merkezi, hizmet, yardım.

The Service Relationships Between Local Administrations and the Ministry of
Family and Social Policies
Abstract: The importance of local governments has increased as required by the concept of modern management and as a result of globalization. Following the revision of
legislation on local administrations between the years of 2004 and 2005, local administrations and provincial special administrations took on the obligation of providing
some of the social services which previously fell under the responsibility of central government. Provisional Article 9 of Decree Law No. 633 envisages that care centers, rest
homes and orphanages shall be assigned to provincial special administrations within 3
years. Local governments also hold the authority to establish or operate such institutions. Thus, the problem of distribution of services between the central government and
the provincial special administrations is probably to reappear in the next two years between special provincial administrations and local administrations, leading social service providers. As stipulated by law and the general service delivery principles, the
Ministry, which will assign the social services to local level and be focused to producing services in the axis of family affairs and social policies, should always be in mutual
relationships with the local governments in terms of policy, legislation, coordination
and cooperation.
Key Words: local, central, social, assistance.
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Giriş
Ülkelerin yönetiminde dereceleri itibariyle bazı farklılıklar göstermekle birlikte merkezden ve yerinden yönetim diye başlıca iki sistem uygulanmaktadır
(Dönmez, 1999: 47). Türkiye’ de Anayasa’mızın 123. maddesinin ikinci fıkrası
“İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına
dayanır.” hükmünü getirmiştir. Merkezden, kamu hizmetlerinin bir merkezde
toplanması ve bu hizmetlerin belli bir hiyerarşi içerisinde tek elden yürütülmesidir. Bu sistemde kamu hizmetleri ile ilgili kararları almak, bunları uygulamak,
gelir ve giderleri düzenlemek yetkisi devlet merkezine aittir. Diğer ifade ile tüm
hizmetlerin başkentte bulunan kamu kuruluşları eliyle yürütülmesi, bütün kararların buradan alınmasıdır. Diğer sistem olan yerinden yönetim ise, bazı kamu
hizmetlerinin merkezi yönetim örgütü veya hiyerarşisi dışında kalan kamu tüzel
kişileri tarafından yürütülmesidir.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. maddesinde vurgulanan; kamusal yükümlülüklerin halka en yakın birimler olan yerel yönetimler tarafından
yerine getirilmesi, daha açık ve somut bir ifade ile hizmette halka yakınlık ilkesi
(subsidiarity- hizmette yerellik), yerelleşmenin temel ekseni olarak görülmektedir. Yerinden yönetimin gelişmesi sonucu merkezi yönetimin elinde toplanmış
kimi yetkilerin, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla
yerel yönetimlere bırakılmasıyla hizmette yerellik ilkesi işlerlik kazanmış olmaktadır (Keleş, 1994: 43).
Bilindiği gibi 20. yüzyılın son çeyreği yeni yönetim arayışları içinde geçmiştir. Küreselleşmenin de etkisiyle yönetim sisteminde merkezden yerel yönetimlere doğru bir akım artan hızla devam etmektedir. Türkiye’ deki yerelleşme hızı
dünyadaki bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmelere paralel şekilde hızlı seyretmiştir. 59. Hükümet döneminde 13.01.2005 tarihli ve 5286 sayılı Kanun’un
6. maddesi uyarınca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesiyle önemli bir başlangıç yapılmıştır. Benzer
şekilde 61inci Hükümet döneminde, 3 Haziran 2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile aile ve sosyal politikalar kapsamında devlete
ait birtakım sosyal hizmet kuruluşlarının il özel idarelerine devri öngörülerek;
yerel nitelikli hizmetlerin yerinden karşılanması girişiminde büyük ivme kazanılmıştır. Devri sağlanan kuruluşlara ait hizmetlerin belediye mevzuatında da
yer alıyor olması, yerel yönetimlerin merkezi yönetimin kimi görevlerini üstlenerek eskiye oranla daha işlevsel ve önemli kurumlar haline gelmiş olduğunu
göstermektedir.
2004 yılında başlayan yerel yönetimlerin mevzuatını yenileştirme hareketi
merkezi yönetimin yerel nitelikli görülen hizmetlerinin il özel idaresi ve belediyelere devredilmesini kolaylaştırmıştır. Daha önce merkezi yönetimin taşra bi-
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rimi gibi algılanan ve varlıkları tartışma konusu olan il özel idareleri yeni düzenlemelerden sonra görev ve yetkiler açısından büyük bir sıçrama kaydetmişlerdir. Belediyelerde ise, önceleri görevlilerin ilgileri oranında yapılan hizmetler, yeni düzenlemeyle kendilerine görev olarak verilmiştir. Böylece, hizmetleri
halka en yakın noktadan sunan yerel yönetimler, merkezi yönetimin yükünü bir
ölçüde hafifletmiş bulunmaktadır.

Merkezden Yerel Yönetimlere Doğru
Konu itibariyle ilgili bulunan yerel yönetim kavramının özünde, halkın medeni ortak ihtiyaçlarının halk tarafından seçilen yöneticiler eliyle, ağırlıklı olarak
yerel kaynaklarla karşılanması ve bu sürece halkın katılımının sağlanması yatmaktadır.
Türk idare sisteminin ikinci dilimini meydana getiren yerel yönetimler, halkın
sağlığından kamu düzeninin sağlanmasına kadar birçok alanda sorumlu ve görevli kuruluşlardır. Halka en yakın, halkla iç içe olan bu kurumların asıl varlık
nedenleri temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetleri sunmaktır. Yaptıkları hizmetler insan yaşamını doğrudan etkileyen ve insanların en yakından
izledikleri ve değerlendirdikleri hizmetlerdir. Bunun yanında, insan hakları ve
demokrasinin yerleşmesi açısından da giderek önemleri artmaktadır (Tortop,
2003: 6). Bu sebeple, insan haklarının ve demokrasinin geliştiği ülkelerde yerel
yönetimlerin kamusal hizmet payları artmakta ve güçlü kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda Türk kamu yönetiminde köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu
yeniliklerden en önemlisi, aynı hizmetlerle yükümlü farklı kurumların bir çatı
altında birleştirilmesi olmuştur. Değişik bakanlıklar bünyesinde sunulan sağlık
hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nda, aynı şekilde eğitim hizmetleri Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Köklü yönetim reformunun devamı, benzer
görevleri üstlenmiş kurumların birer bakanlık şemsiyesi altına alınmış olması
şeklinde kendini göstermiştir. Yönetim reformu kapsamındaki yapılanmaların
önemlilerinden biri ise, merkezi yönetimin sosyal hizmet ve yardımlarla yükümlü kurumlarını bir çatıda toplanmasını sağlayan, 8 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’dır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevleri, daha önce Başbakanlığa
bağlı ve birer devlet bakanı tarafından yürütülürken, mülga olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Kadının Statüsü
ve Sorunları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlükleri ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın; adı geçen mülga kurumlar dışındaki Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’nün görevlerini ağırlıklı olarak
kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Yeni bakanlığın görevlerine, daha önce olmayan Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kurularak vatanımızın
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maddi ve manevi mimarlarına gereken ilgi ve önemin gösterilmesine yönelik
görevler ilave edilmiştir. Bakanlığın görevleri 633 sayılı KHK’nin 2. maddesinde; genellikle dezavantajlı toplumsal kesimler diye adlandırılan; çocuk, kadın,
özürlü, yaşlı ve yoksullar ile özel öneme sahip şehit yakınları ve gazilerimize ve
bütün bu unsurları içinde barındıran aileye yönelik; politika geliştirmek, stratejileri belirlemek, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, hizmetleri desteklemek ve geliştirmek, hizmet standartlarını belirlemek ve ilgili hizmet kuruluşlarını açmak ve işletmektir şeklinde ana hatlarıyla belirtilmiştir. Görevlerle
ilgili, taraflarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, hedef kitleye yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme, inceleme ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, iş
ve işlemleri izlemek ve değerlendirmek, ortak protokoller ve projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek esas alınmıştır. Günün gelişerek değişen koşullarına
uygun yasal düzenleme ihtiyacının karşılanması için taraf olunan uluslararası
sözleşmeler ışığında mevzuat hazırlanması da bakanlığın görevleri arasındadır.
Bakanlığın görevlerinin açıklandığı 2. ve bağlı birimlerin görevlerinin açıklandığı 7., 8., 9.,10. ve 14. maddelerin incelenmesinde aşağıdaki üç temel hususa daha çok vurgu yapılmıştır. Bu sebeple, bağlı birimlerin görevlerinde de aşağıda belirtilen hususların belirgin şekilde öne çıktığı görülür. Bunlar;
 Ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesinin koordinasyonu,
 Sosyal hizmet ve yardımların koordinasyonu ve yürütülmesi,
 Kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyondur.
Yukarıdaki üç temel hususun bakanlığın varlık nedenini oluşturan misyonunu
belirlediği rahatlıkla söylenebilir. Çünkü ilgili birimlerin görevleri çoğunlukla
bu üç noktaya odaklandırılmıştır.

Öncelik Sosyal Hizmet ve Yardımlara
Kuruluş kararnamesinde adı geçen ana hizmet birimlerinin görevlerinde, özellikle sosyal hizmet ve yardımlara yapılan vurgu daha belirgindir. Bu durum, bakanlığın sosyal politikalardan çok, bir sosyal hizmet ve yardımlar kurumu olduğu düşüncesini hâkim kılmaktadır. Bakanlık bu görüntüsüyle Aile ve Sosyal Politikalar yerine “Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Bakanlığı” diye kurulmuş olsaydı, kuvvetle muhtemel ismine kimsenin itirazı ve eleştirisi olmayacaktı. Hedef kitlesi özel ilgi gerektiren kesimler olan bir bakanlığın kurumsal önceliğinin; kaliteli, etkin ve sürdürülebilir sosyal hizmet ve yardımlara verilmesi çok
doğal ve anlaşılır bir durumdur. Dolayısıyla, böyle bir önceliğin doğru tespit
edilmiş olduğunu belirtmek gerekir. Ancak, aşağıda belirtildiği üzere, kararnamede sosyal hizmet kuruluşlarının il özel idarelerine devrinin öngörülmüş olması bu önceliği şimdiden geçersiz kıldığı söylenebilir.
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Bakanlık birimlerinin görevlerine bakıldığında yerel yönetimleri ilgilendiren,
yerel yönetimlerin görevleriyle örtüşen veya benzeşen hükümlere sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin, en çok tekrarlanan “sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi” görevi merkezi yönetimle yerel yönetim
görevlerinin örtüşen alanını oluşturmaktadır. Sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında; bakım, rehabilitasyon, rehberlik, danışmanlık, ayni ve nakdi yardımlar hem merkezi hem de yerel yönetimlerce dereceleri farklı olmak üzere sunulan hizmetlerdir. Gerçekte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun birlikte değerlendirilmesinde, yerel yönetimlerin merkezi yönetime ait birtakım görev ve
yetkilere sahip olduğu açıkça görülmektedir. Yerel yönetimlere; yaşlılara, kadın
ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin görev olarak
verilmesi ve bu hizmetlerin ağırlıklı olarak sosyal hizmet ve yardımlar diye nitelendirilmesi, yerel yönetimlerin aynı zamanda birer sosyal hizmet ve yardım
kurumları olduğunu açıklamaktadır.

Bakanlık ve Yerel Yönetimler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
3.6.2011 tarihli ve 633 sayılı KHK’ de, özellikle ana hizmetler diye adlandırılan
genel müdürlük ve başkanlıkların görevlerinin yer aldığı maddelerde aşağıda
verilen örnekte olduğu gibi birçok hükmün ortak dilde yazılmış olduğu görülür.
Örneğin, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin yer aldığı 7nci maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendindeki “Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek ve
bunlara uyulmasını sağlamak.” ana hizmet birimlerinin ortak görevidir. Yine
birçok yerde birimlerin görev tanımlarında, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü görevleri örneğimizdeki “…aile ve topluma yönelik” ibaresi yerine,
sadece ilgili birimin adı; çocuklara, kadınlara, özürlü ve yaşlılara ve şehit yakınları ve gazilere yönelik diye yazılmak suretiyle uyarlama yapılmış olup,
hükmün içeriği aynen korunmuştur.
Bakanlık ve bağlı birimlerinin görevlerine ilişkin düzenlemede, sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usul ve standartların ve bunlara uyumun kamu kurum ve kuruluşlarıyla sağlanacağı belirtilmiştir. Burada, kamu kurum ve kuruluşu kapsamında bakanlık birimlerinin birer kamu kurumu olan yerel yönetimlerden il özel
idareleri ve belediyelerle ilgili ilke, usul ve standartları belirlemek ve bunlara
uyulmasının sağlanacağına işaret edilmiştir. Ailelerin maddi refahının geliştirilmesi, özel surette korunması gerekli çocuklar ile mevzuatta kamu kaynaklarıyla yardım yapılması öngörülen kişilere çeşitli türde sosyal hizmet ve yardım
yapılmasına yönelik iş ve işlemlerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilmesi koşulunda yerel yönetimler örtülü şekilde anılmıştır diyebiliriz. Bütün
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bu sebepler, bakanlığı yerel yönetimlerle yoğun işbirliği içinde olmayı zorunlu
kılmaktadır.
Daha sonra açıklanacağı üzere, bakanlığın görev tanımında açık olarak yerel
yönetimler ibaresinin geçmemesinden bunlarla hizmet ilişkisinin olmadığı veya
sınırlı olacağı anlamı çıkarılamaz. Kuruluş kararnamesinde açıkça belirtilmeyen
yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşları genelliğinde ifade edilmiş olduğu kabul edilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarından hangilerinin kastedildiği
genel müdürlüğün alt birimlerine ilişkin görevlerin açıklandığı yönergelerde daha açık görülmektedir. Bakanlığın genel müdürlük ve bağımsız daire başkanlıklarının görev tanımlarında kamu kurum ve kuruluşları şeklinde genellikte geçen
yerel yönetimler, genel müdürlüklerin alt birimlerini oluşturan dairelerin görev
tanımlarında yerel yönetimler ibaresi açıkça yazılarak bir ölçüde bu kurumlara
vurgu yapılmıştır.

Bakanlık ve İl Özel İdaresi
Yerel yönetimler ile bakanlığın hizmet ilişkisini daha iyi görebilmek için bakanlığın genel müdürlüklerinin teşkilat ve görevlerine ilişkin yönergelerin incelenmesi gerekir. Ardından, devlete ait birtakım sosyal hizmet kuruluşlarının devredileceği il özel idaresine ilişkin mevzuatı incelemek uygun düşer. Bu kez örneği Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden verecek olursak; özürlü,
yaşlı ve bakım hizmetleri dairelerinin görev tanımları ile il özel idaresinin sosyal
içerikli görev tanımlarının büyük ölçüde örtüştüğü görülür. İl özel idaresi, bakanlığın öne çıkan üç önemli görevinden ikisiyle; “sosyal hizmet ve yardımların
koordinasyonu ve yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon” açısından doğrudan görevli ve yetkili kılınmıştır. Sosyal hizmetlerde iki başlılığın önlenmesi; hizmetlerde etkinlik ve
verimliliğin sağlanması amacıyla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunu uyarınca merkezi yönetim sistemi içinde olan
yetiştirme yurtları, huzurevleri, bakım evleri gibi kuruluşlar 633 sayılı KHK’nin
geçici 9uncu maddesi ile merkezi yönetimden alınıp yerel yönetim sistemine
dahil edilerek üç yıl içinde il özel idarelerine devredilmesi öngörülmüştür.
İl Özel İdaresi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı birimlerinin
görevleriyle örtüşen veya tamamlayıcı nitelikteki mevzuat hükümleri şunlardır:
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine göre il özel idarelerine
sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları
ve yetiştirme yurtları açma gibi görevler verilmiştir. Bu görevleri yaparken
hizmetler vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır. Hizmet sunumuna ilişkin bu düzenleme belediye kanunlarında da aynen yerini almıştır.
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Genel müdürlüklerin görevleri arasında geçen gönüllü katılımına ilişkin ise
65 inci maddede “…yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü
kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” diye gönüllü katılımı belirgin şekilde vurgulanmıştır.
İl özel idaresinin karar süreçlerine çeşitli kesimlerin katılımı öngörülmüştür.
Hangi durumlar için ve kimlerin katılımı istendiği 16. maddede belirtilmiştir.
Maddeye göre “Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu
kurulması zorunludur. “Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri
ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet
alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.”
Söz konusu komisyonların çoğu bakanlığın hedef kitlesi (paydaşları) ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilidir. Madde 16 uyarınca kamu kuruluşlarının
amirleri kapsamında, birer taşra birimi amirleri olan aile ve sosyal politikalar
il müdürleri, kuruluş müdürleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının başkanı olan vali ve kaymakamlar, diğer taraflarla birlikte gündemle ilgili komisyon toplantılarına katılım sağlayabilmektedir. Dolayısıyla, bu madde
bakanlığın taşra birimlerini ve kuruluşlarını yakından ilgilendirmektedir.
Açıklanan hususlar çerçevesinde sosyal hizmet kuruluşlarının devrinin belediyelerden daha çok, ilin bütününe, tamamına hitap etmeleri nedeniyle il özel
idarelerine daha uygun düştüğü söylenebilir. Buna karşın il özel idareleri ve belediyelerin sosyal hizmet ve yardım alanındaki faaliyetleri kıyaslanacak olduğunda belediyelerin daha önde olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü, bu kurumların “sosyal belediyecilik” kapsamında yaptığı hizmetlerin çoğunu sosyal
hizmet ve yardımlar teşkil etmektedir. Buna karşılık il özel idarelerinde “sosyal
il özel idareciliği” kavramı kullanılmadığı için bu kavram henüz kabul görmemektedir. Bu kurumların yasal olarak görev ve sorumlulukları olmasına karşın
belediyeler kadar aktif ve deneyimli oldukları söylenemez. Belediye gibi daha
yetkin bir kurum varken il özel idaresine hizmet devrinin öngörülmüş olması bir
tereddüt oluşturmuş olmalı ki, bakanlığın kuruluş kararnamesinde bir yıl içinde
il özel idarelerine devredilmesi öngörülen adı geçen kuruluşların devri,
11.10.2012 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 6ncı maddesi ile 633 sayılı KHK’nin
geçici 9. maddesi değiştirilmek suretiyle bir yıllık devir süresi üç yıla çıkarılmıştır.
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Bakanlık ve Belediyeler
Devlete ait sosyal hizmet kuruluşlarının 633 sayılı KHK’nin geçici 9. maddesi
ile il özel idarelerine devredilmesinin öngörülmüş olması diğer yerel birimler
olan belediyelerin bu alanda görev ve sorumluluklarının bulunmadığı veya bulunmayacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü belediyeler öteden beri dezavantajlı kesimlerin koruyucusu olmuş ve hizmetlerinde il özel idarelerinden daha
önde yer almışlardır. Belediyelerin sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetleri artan imkanlarıyla orantılı şekilde sürekli gelişme kaydetmiştir. Mevzuatımız belediyeleri de il özel idareleri gibi özürlü, yaşlı, çocuk, kadın, yoksul gibi
kesimleri ilgilendiren görevlerle yükümlü kılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14, 38, 60 ve 77. maddelerinde Bakanlığın
görevleriyle uyuşan düzenlemeler mevcuttur. Kanun’un 14 üncü maddesiyle belirlenen görevlerde; belediyelerin sosyal hizmet ve yardımlarda bulunacağı,
meslek ve beceri kazandırma kursları düzenleyebileceği, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açabileceği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı maddeye göre belediyeler,
hemşehrileri için meslek ve beceri kazandırma açarak onları iş gücü piyasasına
kazandırır. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri, yaşlılar için huzur evleri
açar. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açıp işletebilir.
Belediye başkanının görev ve yetkilerinin açıklandığı 38 inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde başkanın yoksul, muhtaç ve özürlüler için sosyal hizmet ve yardımlarda bulunacağı; 60. maddenin birinci maddesi (i) bendinde ise
bu kesimlere yönelik giderlerin karşılanabileceği hükmü mevcuttur.
Belediye Kanunu’nun 77. maddesi ile gönüllü hizmetler teşvik edilmektedir.
“Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere,
yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve
katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.”
Yukarıdaki görevlerin daha geniş çapta yapılacağına ilişkin düzenlemeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda vardır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda büyükşehir belediyelerine, ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilen
görev, yetki ve sorumluluklar şunlardır:
Kanun’un 7. maddesine göre “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik
her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya
işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek lisele-
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ri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak (md.7/v) ” görev, yetki ve sorumlulukları verilmiştir.
Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerine aynı maddenin 2nci fıkrasının
(d) bendine göre “… yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik
sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak…” görev ve yetkileri verilmiştir.
Kanun’ un 24. maddesine göre Bakanlığın taşra birimlerinin temsilcileri il
özel idarelerinde olduğu gibi büyükşehir ve ilçe ayrımı olmaksızın belediyelerde, ildeki kamu kuruluşlarının amirlerinden biri olarak kendi görev ve faaliyet
alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, sosyal hizmet ve yardımlara
ilişkin gerek büyükşehir, gerekse diğer belediyelere mevzuatla birtakım görev
ve sorumluluklar verilmiştir. Belediyeler, mevzuatın yenilenmesi öncesinde dahi, hizmetleri gönüllülük esasına dayalı şekilde, bütçe imkanlarıyla orantılı olarak yerine getirmeye çalışmışlardır. Gelinen noktada; yaklaşık iki yıl sonra sosyal hizmet kuruluşlarının diğer yerel yönetim birimi olan il özel idarelerine devri yapılmakla sosyal hizmet ve yardımların sahibinin ağırlıklı olarak yerel yönetimler olacağı görülmektedir. Bugüne dek sosyal hizmet ve yardımlar konusu
yönetimin birliği içinde merkezi ve yerel diye iki tarafta yer alırken, yeni düzenleme karşısında bu kez de yerel yönetimler içinde il özel idaresi ve belediyeler
açısından iki başlılık göstererek tartışma konusu olabilecektir.

Sonuç ve Öneriler
Günümüze dek sürdürülen önemli tartışmalardan biri, devlet tekelindeki aynı
ve benzer nitelikli kimi hizmetlerin çeşitli kurumlar tarafından dağınık şekilde
yürütülmüş olmasıdır. Bu sebeple, Türk kamu yönetiminde yenilikçi yapılanma
gereği duyulmuştur. Bu konuda atılan önemli adımlardan birini kuşkusuz Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması teşkil eder. Yeniden yapılanmasına ihtiyaç duyulmayan (küçük nüfuslu belediyelerin kapatılması hariç) yerel
yönetimlerimiz için ise günün ihtiyaçlarına uygun mevzuat düzenlemesine gidilmiştir.
Taşra birimleriyle Türkiye’nin tümüne hitabeden Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile bir yerinden yönetim şekli olan yerel yönetimlerin ayrı ayrı olabileceği gibi koordinasyon ve işbirliği içinde ortaklaşa gerçekleştirecekleri hizmet
konuları bulunmaktadır. Sosyal hizmet kuruluşlarının il özel idarelerine devrinin öngörülmesi öncesinde bakanlık ile yerel yönetimlerin, birbirlerinin alternatifi gibi aynı veya benzer görevlerle yükümlü kılınması bir rekabet ortamı oluşturmalarından ziyade, yetki çakışması gibi idari bir soruna sebep oldukları şek-
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linde bir algı oluşmuştur. Diğer yandan, aynı veya benzer görev ve sorumluluklarla yükümlü birimlerin mali ve beşeri kaynak israfına yol açması bilinen sonuçtur. Yetki çakışması ve kaynak savurganlığı gibi sorunlar, kamu hizmetlerinin merkezi yönetim mi veya yerel yönetimler tarafından mı sunulması uygundur sorusunu beraberinde getirmektedir. Klasik cevabı ise, “Hangisi daha iyi
yaparsa o sunsun.” şeklinde olmaktadır. Öyleyse bu iyi hangisidir? Cevabını kısa sürede açık bir şekilde vermek zordur. Mülki ve mahalli idareler arasındaki
görev ve yetki paylaşımının hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması
amacına, modern yönetim anlayışına, ülkemizin yönetim kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmediği sürece bu tür tartışmalara yenileri eklenecektir demektir.
İçinde bulunulan çağın gereği ve küreselleşmenin de etkisiyle yerel yönetimlerin önemi artmıştır. Bu çerçevede hizmetleri vatandaşa en yakın noktadan
sunmak, etkinlik ve verimliliği hakim kılmak için sosyal hizmetlerin yerelleşmesine hız verilmiş olup, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunu uyarınca merkezi yönetim sistemi içinde olan yetiştirme yurtları, huzurevleri, bakım evleri gibi kuruluşlar, 633 sayılı KHK’nin geçici
9. maddesi ile il özel idarelerine devredilmesi öngörülerek yerel yönetim sistemine dahil edilmiştir. Bakanlığın kuruluşları devretmesiyle artık bu hizmetlere
yönelik bir işlem ve tasarrufunun olmayacağı sonucunu doğurmamaktadır. Bu
süreç; politika ve hizmetler bağlamında disiplinler arası anlayışla, il özel idaresi
ve belediyeler arasında sürekli, sağlıklı işbirliği ve koordinasyon kurulmasının
gerekliliğini ortaya çıkaracaktır. Bu sebeple, Bakanlığın görev tanımında ulusal
politika ve stratejilerin belirlenmesinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapılacağına sıkça vurgu yapılmıştır. Açıklandığı üzere, merkezi yönetim birimi olan bakanlığın üç temel işlevi olan; ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesinin koordinasyonu, sosyal hizmet ve yardımların koordinasyonu ve
yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği
ve koordinasyonun sağlanmasında il özel idareleri ve belediyelerin doğrudan
veya dolaylı şekilde eskiden olduğundan daha çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Belirtildiği gibi, mevzuatımız merkezi yönetimin görev ve sorumluluğunda olan birçok hizmeti yerel yönetimlere de vermiştir. Başka bir ifadeyle, yerel yönetimler artık devlete ait birtakım işleri yapar konuma gelmişlerdir
ve mevzuat açısından herhangi bir engelleri bulunmamaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgi alanındaki görev ve sorumluluklardan bazıları zaten yerel yönetimlerin görev ve sorumluluk alanında bulunmaktaydı. Örneğin, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere sosyal belediyecilik kapsamında aşağıdaki konularda hizmet yapılabilmektedir. Bunlar;
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- Yerel düzeyde özel ilgi gruplarıyla (dezavantajlı kesimlerle) ilgili veri tabanı
oluşturmak, Bölge, belde veya yöredeki sayısı, çeşitleri ve oranları; istihdam,
eğitim ve sosyal güvenlik durumlarına ilişkin profilleri çıkarmak,
- Ailelere ve her kesime sağlanan haklara yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak, Rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,
- Hizmetlere ve yapılı çevreye ulaşabilirliği ve bilgiye erişimi sağlamak,
- Belirlenen kesimlerin hayatını kolaylaştırıcı ve toplumsal bütünleşmelerini
sağlayıcı çalışmalar yapmak, bu çerçevede kültürel ve sportif etkinliklerde
bulunmak veya bunları teşvik etmek,
- Kamu kurum ve kuruluşları ve toplumun değişik kesimleriyle işbirliği içinde
toplum temelli rehabilitasyon programları uygulamak,
- Temel insan hakları ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde her
türlü ayrımcılıkla mücadele programları uygulamak,
- Özellikle çalışmayan engelli, kadın ve yoksulları nitelikli işgücü haline getirmek; çalışma hayatına katılmalarını sağlamak üzere mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermek, Bu amaçla üniversite ve diğer kurum, kuruluş
ve kişilerle işbirliği yapmak,
- Maddi durumu yerinde olmayanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
ihtiyaç duyulduğunda bulundukları yerden eğitim, sağlık ve sosyal tesislere
ulaşımlarını sağlamak,
- Bakıma muhtaç özürlü ve yaşlılara doğrudan veya ilgili mevzuat uyarınca
hizmet satın alma yolu dahil bakım hizmeti vermek,
- Önemli bir çağdaşlık göstergesi olan özel ilgi gerektiren bireylere yönelik
hizmetlerin kalite, verim ve etkinliğini artırmaya yönelik sosyal inovasyon
programı geliştirmek,
- Hizmetlerde katılım ve paylaşımcılığı teşvik ederek hemşehrilik ve vatandaşlık duygusunu geliştirmek,
- Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamasını sağlamak,
- Gönüllü hizmetleri organize etmektir.(Başaran; 2012).
Yukarıda sayılanların çoğu hem bakanlığın hem de yerel yönetimlerin ilgi
alanına giren iş ve işlemlerdir. Daha ziyade özel ilgiye muhtaç toplumsal kesimleri hedef kitlesi olarak gören bakanlığın, ismi “aile “ ve konusu insani ve toplumsal sorunları çözmek olan “sosyal politika” taşıyor olması aslında herkesin
bakanlığı olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. Diğer yandan ülkemizin sosyal politikasında; çocuklar, gençler, kadınlar, özürlüler, yaşlılar ve yoksullara yönelik
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hizmetlerde ve bu kesimlerin sorunlarıyla mücadele programlarının uygulanmasında yerel yönetimlerin büyük görev ve sorumlulukları vardır. Söz konusu görevler aynı zamanda hemşehrilik hukukunun bir gereğidir.
633 sayılı KHK ile bir yıl içinde il özel idarelerine devredilmesi öngörülen yetiştirme yurtları, huzurevleri, bakım evleri hizmetlerinin 662 sayılı KHK ile bir
yıldan üç yıla ertelenmesi bir tereddüt oluşturmuş olup, devredilemeyeceği
inancını artırmıştır. Bunda, il özel idarelerinin belediyeler kadar sosyal hizmet
faaliyetlerinde yer almadığı; dolayısıyla yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmadığı ve bu alana yabancı oldukları endişesi rol oynamıştır denilebilir. Diğer
yandan il özel idarelerinin bu hizmeti sunmaya hazır olmadıkları düşünülmüştür. Şayet öngörülen sürede anılan hizmetler devredilemez olursa, yerel nitelikli
hizmetlerin yerelde karşılanması sağlanamayacak ve benzer hizmetlerin merkezden ve yerelden sunulmasına devam edilerek iki başlı (merkezi ve yerel) sistem varlığını sürdürecektir.
Genel politik yaklaşım, hizmetleri merkezi yönetimden yerel yönetimlere devretmek ise, herhangi bir yerel yönetim birimine devirin öngörülmüş olmasıyla
yaklaşımın amacına ulaşılmış sayılır. Ancak, söz konusu kurumların devredilmesi halinde, devam eden merkez – yerel iki başlılığı bu kez yerel yönetimler
açısından söz konusu olacağından; hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi amacına tam hizmet edilmemiş olacaktır. Çünkü bir yanda zaten bu
hizmetlerle yükümlü ve öteden beri aktif faaliyetler içinde olan ve hizmet üreten
belediyeler, diğer yanda devredilen kuruluşlarla büyüyen il özel idareleri şeklinde iki yerel yönetim birimi bulunmaktadır. Amaç en iyisini bulmak ise, bu
sadece yerele devretmekle mi, yoksa yereldeki en uygun birime devretmek suretiyle mi bulunacaktır? Kanaatimizce il özel idaresi veya belediye saplantısına
düşülmeden yereldeki en uygun birimlere devretmek daha akılcı gelmektedir.
Örneğin, il sınırı ile belediye sınırı çakışan İstanbul ve Kocaeli illerinde sözü
edilen kuruluşların il özel idaresi yerine sosyal hizmet yardım alanında bilgi ve
deneyim sahibi büyükşehir belediyelerine devri sağlanarak, tek yönetimin görev
ve sorumluğuna bırakılması düşünülebilir. Yakın gelecekte 13 ilin daha büyükşehir statüsüne kavuşturulması için yapılan yasal hazırlıklardan öğrenildiği kadarıyla il coğrafi sınırının belediye sınırı kabul edileceği hesaba katıldığında;
devredilmesi öngörülen kuruluşların il özel idaresi yerine 29 büyükşehir belediyesine devri daha akılcı gelmektedir (Hürriyet; 22 Nisan 2012). Belediye sınırı
il coğrafi sınırı olmayan 52 ilde de il özel idareleri bu kuruluşların sahibi olmalıdır diye düşünülmektedir. Şayet bu yola gidilemez olursa; aynı il içinde iki
farklı yerel yönetim birimi aynı veya benzer hizmetlerle yükümlü olarak faaliyetlerini sürdürüyor olacaktır.
Diğer bir husus; adı geçen kuruluşların devredilmesiyle bakanlığın somut
hizmet kuruluşları bulunmayan, daha ziyade politika ağırlıklı soyut hizmet üre-
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ten bir kurum görüntüsüne bürüneceğidir. Bir bakıma sosyal hizmet sunma önceliğinden süratle uzaklaşıp, adına uygun şekilde “sosyal politikalar” ağırlıklı
bir kurum hüviyetine bürünecektir. Özetle, Bakanlık sadece sosyal politikalar
boyutuyla ilgili olsa dahi; yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, merkezi yönetimi temsil eden bakanlık ile yerel yönetimleri temsil eden il özel idareleri ve belediyeler arasında çeşitli derecelerde işbirliklerinin olması kaçınılmazdır. Bakanlık ile yerel yönetimler arasında sağlıklı işbirliği ve koordinasyonun
meydana getirdiği sinerji ile sözü edilen hizmetlerin daha kolay ve sağlıklı gerçekleştirileceği düşünülmektedir.
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