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WELCOME MESSAGE

It is our honor to welcome you to Izmir, Turkey, at the First International Conference on
Good Local Governance. The conference is organized jointly by the Selcuk Municipality and
Social Sciences Research Society (SoSReS),

an independent, not-for-profit research

organization.
The First International Conference on Good Local Governance is a conference for those,
who are interested in presenting paper in all fields of local government/governance studies.
The aim of the conference is to bring together a wide audience of academicians, policy
makers and practitioners around clearly circumscribed topics, engage participants in fruitful
debate, and facilitate mutual understanding.
The conference committee hopes you will enjoy participating in the parallel sessions as well
as the social events planned for this year’s conference.
We would like to extend our deepest appreciation to all the members of the organization, who
worked well and hard together to ensure the event's success. We also thank all the volunteers
who have dedicated their time to review abstracts and assist with organizational tasks.
Finally, We would like to express our sincere thanks to the authors for their quality
contribution.
We look forward to seeing your paper submissions, and meeting you at the ICGLC in 2018!

ICGLC ORGANIZING COMMITTEE
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PARALLEL SESSIONS
PARALEL OTURUMLAR

Friday, 13 April 2018
Cuma, 13 Nisan 2018

13.30 Registration / Kayıt
Session A1
Room: 101
14.00- 15.40

Oturum Başkanı:

1

Ceyda Şataf, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman
Demirel Üniverstesi
Şerife Aygün, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel
Üniverstesi
"Türkiye’de Emlak Vergisine Yönelik Genel Bir Değerlendirme”

2

Ahmet Güven, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Çağatay Alan, Almus Meslek Yüksek Okulu, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
“Türkiye’de Yerel Demokrasiyi Güçlendirme Aracı Olarak
Yönetişim ve Yerel Yönetimlerde İşleyişi”

3

Cenay Babaoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi
Elvettin, Akman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman
Demirel Üniversitesi
“Yerel Yönetişimde Yeni Başat Aktör: Kent Konseyleri”

4

Canan Çakır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane
Üniversitesi
Seda Bak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane
Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım Perspektifinden Kent
Konseyleri: Gümüşhane Kent Konseyi Örneği”

5

Sümeyra Günay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman
Demirel Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk”

6

B. Hande Gürsoy Haksevenler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Marmara

Cenay Babaoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

5

Üniversitesi
F. Feyza Kavak, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde Çevre Politikaları ve Enerji Üzerine
Belediyelerin Uygulama Örnekleri”

Session A2
Room: 102
14.00- 15.40
1

Oturum Başkanı: Okan Veli Şafaklı, Lefke Avrupa Üniversitesi
Hülya Küçük, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,
İstanbul Üniversitesi
Mahmut Hüdayi Özgül, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim
Dalı, İstanbul Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: İngiltere
ve Türkiye Örneği”

2

Ali Bilgiç, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi
Aysel Çimen, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi
Ahmed Nuri Kurşunlu, Fen Fakültesi, Selçuk Üniversitesi
“Biyolojik Risk Etmenlerine Karşı Belediyeler ve Çalışanlar
Üzerine Düşen Görevler”

3

Bekir Güzel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi
“Toplumsal Uyum Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin Önemi: İyi
Uygulama Örnekleriyle Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Dostu
Kentler”
Bülent Evre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lefke Avrupa
Üniversitesi
Şükrü Mert Karcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lefke
Avrupa Üniversitesi
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde E-Belediyecilik”

4

5

Okan Veli Şafaklı, Lefke Avrupa Üniversitesi
“KKTC’de Belediyelerin Bütçe Performansı Üzerine Bir Çalışma”

6

Nuray Arabacı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çiğdem Varol, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi
“İzmir Akıllı Bir Kent mi?”

6

Session A3
Room: 103
14.00- 15.40
1

Oturum Başkanı:
Ferlal Örs, İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi

2

Kübra Öztürk, AB Enstitüsü, Marmara Üniversitesi
“Yerel Yönetim Reformunda Yerelleşme –Merkezileşme
Dikotomisi”

3

Miray Özden, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu,
Namık Kemal Üniversitesi
“Avrupa Kentsel Şartı Bağlamında, Kentli Hakları ve Kentsel
Aidiyet”

4

Ferlal Örs, İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi
“Yerelden Evrensele Kent Örgütlenmesinin Yeni Boyutları:
İletişim Temelli Bir Yaklaşım”

5

Servet Taşdelen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi
Ceyda Şataf, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman
Demirel Üniversitesi
“Geleneksel Belediye Hizmetlerinden Toplumsal Sosyal
Hizmetlere: Sosyal Belediyecilik”

6

Sevinç Bahar Yenigül, Gazi Üniversitesi
Z. Aslı Gürel Üçer, Gazi Üniversitesi
Çiğdem Varol, Gazi Üniversitesi
N. Aydan Sat, Gazi Üniversitesi
“6360 Sayılı Yasa Sonrası Büyükşehir Belediyelerinin Kırsal
Hizmetler Sürecinde Değişen Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Üzerinden Bir Değerlendirme”

Aslı Yönten Balaban, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Duru Çiğdem Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
“Kentlerin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli ve Yerel
Yönetimlerin Rolü: Samsun Üzerine Bir Değerlendirme”

15.40-16.00 Coffee Break
Session B1
Room: 101
16.00- 17.40

Oturum Başkanı:

1

Elif Karakurt Tosun, Sosyal Bilimler, Meslek Yüksekokulu Uludağ
Üniversitesi
“Yaşanabilir Kentler İnşa Etme Sürecinde Yerel Yönetimler
Tarafından Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları: Bursa

Levent Memiş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Giresun
Üniversitesi
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Örneği”
2

Hakkı Can Özkan, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Hikmet Selim Ökem, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi
“Birleşmiş Milletler Odaklı Sürdürülebilir Gelişim Modeli”

3

Levent Memiş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Giresun
Üniversitesi
“Kentsel Alanda Gıda Atıkları: Giresun Ekmek Atıkları Yönetimi
Örneği”

4

Nuray Ertürk Keskin, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Cuma Yıldırım, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
“Küba’da Kentsel Tarım Uygulamaları: Havana Örneği”

5

Mustafa Konuk , Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Oğuzhan Aytar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Tekin Bayrak,, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mustafa Genç, Süleyman Demirel Üniversitesi
“Yerel Bölgelerde El Halısı Dokuma Sanatının Kültürel Ve
Ekonomik Açıdan Pazarlanma Stratejileri”

6

Ayça Çelikbilek, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Sanat, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
“Ekolojik Kent Planlamasında Yerel Yönetimlerin Rolü”

Session B2
Room: 102
16.00- 17.40

Oturum Başkanı:

1

Yusuf Esmer, Sinop Üniversitesi
Muhammet Yüksel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Onur Şaylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir
Değerlendirme ”

2

Kemal Öktem, Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi
İrem Ece Akpınar, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Anabilim
Dalı, Namık Kemal Üniversitesi
“Çocuk Dostu Şehirler: Lüleburgaz Belediyesi Örneği”

3

Selçuk İpek, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale

Fulya Akyıldız, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uşak
Üniversitesi

8

Onsekiz Mart Üniversitesi
Mehmet Öksüz, Ayvacık Meslek Yüksek Okulu, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
Mesut Yücesan, Lapseki Meslek Yüksek Okulu, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
“Yerel Ekonomik Kalkınmada TKDK’nın Yeri ve Önemi: Çanakkale
İli Örneği”
4

Tekin Bayrak, El Sanatları Bölümü, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
Mustafa Konuk, El Sanatları Bölümü, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerin Geleneksel ve Modern Sanat Kültürüne
Katkısı”

5

Serdar Yay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi
“Kurumsal İktisat Perspektifinden İyi Yerel Yönetim”

6

Fulya Akyıldız, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uşak
Üniversitesi
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi ve Yerel
Yönetimler”

Saturday, 14 April 2018
Cumartesi, 14 Nisan 2018
Session C1
Room: 101
09.00- 10.40
1

Chair: Attahiru Ahmad Sifawa, Sokoto State University, Nigeria
Aprian Subhan, Center For Public Finance Studies, Indonesia
Ayu Andini, Center For Public Finance Studies, Indonesia
“Impact Analysis of the Village Fund Toward Economic
Community (Case Study on the Ponggok Village) with Holistic and
Thematic Approach”

2

Attahiru Ahmad Sifawa, Sokoto State University, Nigeria
“The Role of Traditional Rulers in Addressing Security Challenges:
Reflections on Native Authority System in Colonial Sokoto
Emirate, 1903 – 1960”

3

Gokul .M.A, Kerala Institute of Local Administration (KILA), India
“Information Kerala Mission (IKM): A Gateway to Strengthening
Local Self Governments in Kerala, India”

4

Adil Baykasoğlu, Dokuz Eylul University, Turkey
Nurhan Dudaklı, Dokuz Eylul University, Turkey
Fehmi Burçin Özsoydan, Dokuz Eylul University, Turkey

9

“Fully Automated Parking Systems: An Environmentally Friendly
Solution for Parking Space Problem in Cities”
5

Beyza Sümer, Dokuz Eylul University, Turkey
“Employment Opportunities in Cultural and Creative Industries in
Turkey”

6

Akindoyin Dare Isaac
Cyprus International University, North Cyprus
“Local Government and Good Governance: The African States
Experience”

Session C2
Room: 102
09.00- 10.40
1

Chair: Patrick Mafora, University of South Africa, South Africa
P.Sindhuja, Department of Women’s Studies, Alagappa University,
India
K.R. Murugan, Department of Social Work, Alagappa University,
India
"A Study on Gender Influence in Leadershıp Styles of Elected
Panchayat Leaders"

2

Patrick Mafora, University of South Africa, South Africa
“Managing School Finances: Perceptions and Experiences of
Governing Body Members in Schools in Informal Settlements”

3

Tranos Zuva, Vaal University of Technology , South Africa
Worku Zeleke, Tshwane University of Technology, South Africa
"An Investigation of the Relationship between National Culture
and Development Indexes"

4

Kurniasih Anderesta, Syarif Hidayatullah State Islamic University,
Indonesia
Octavira Maretta, Syarif Hidayatullah State Islamic University,
Indonesia
Rara Min Arsyillah, Syarif Hidayatullah State Islamic University,
Indonesia
“Village Counselors to Guide Village Funds Management, is This
Effective? A Case Study of Villages in Tangerang District”

5

P.P. Balan, Member, Expert Committee, Ministry of Panchayati
Raj, India
“Participatory Planning and Budgeting: Experiences from Kerala,
India”
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Okan Veli Şafaklı, Lefke Avrupa Üniversitesi
“KKTC’de Belediyelerin Bütçe Performansı Üzerine Bir Çalışma”
osafakli@eul.edu.tr
Özet
Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) belediyelerin bütçe performansı
incelenmiştir. Bu çerçevede, belediyelerin bütçe süreçlerine ilişkin mevzuat ve mevcut uygulama irdelenmiş ve
özellikle 2015 yılına ait öngörülen ve gerçekleşen bütçe rakamları irdelenmiştir. Öncelikle Belediyeler
Yasasında yeralmasına rağmen yetkilendirilmiş denetim kurumu olmamasından dolayı belediyeler bütçe öncesi
plan ve program sunmamaktadırlar. Ayrıca, hazırlanan bütçelerin belirli esas ve ilkelere göre hazırlanmasına ve
diğer kamu kurumlarının aksine uygunluğunun araştırılmasına imkan verecek yasal ve kurumsal yapı
bulunmamaktadır. Profesyonel ve kurumsal olmayan bu yapı sonucunda öngörülen ve gerçekleşen bütçe
rakamları arasında uçurum ortaya çıkmaktadır. Buna ilaveten belediyelerin mali yapıları sürüdürülebilir
olmayıp özerkliklerini tehdit edebilecek ölçüde devlet katkılarına muhtaç durumdadırlar. Belediye gelirlerinin
yaklaşık yarısı personel giderlerine gitmekte olup halkın yaşam kalitesini artıracak yatırımlara gerekli kaynağı
yaratamamaktadırlar. Sonuç olarak, belediyelerin bütçe performansını artırmak için idari, yasal, kurumsal ve
denetim açısından önlem alınması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: KKTC, Yerel Yönetimler, Bütçe Performansı
Alan Tanımı: Kamu Yönetimi(Yerel Yönetimler)
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Ceyda Şataf, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Şerife Aygün, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi
"Türkiye’de Emlak Vergisine Yönelik Genel Bir Değerlendirme"
ceydasataf@sdu.edu.tr; serife_193@hotmail.com
Özet

Türkiye'de emlak vergisi uygulaması Tanzimat Sonrası Osmanlı dönemine denk gelmesi nedeniyle yeni
bir vergidir. Günümüz itibariyle emlak vergisi 23 milyon gibi önemli sayıda vergi mükellefine sahip olmasına
rağmen emlak vergisinin vergi gelirleri içindeki payı oldukça düşük ve günün gereklerine karşı yetersizdir. Bazı
önemli değişiklikler yapılmasına rağmen bu değişikliklerin az sayıda olması ve yürürlüğe girdiği tarihten
bugüne uygulamada gerekli düzenlemelerin yetersizliği önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Emlak vergisine tarihi gelişimi süreci ile değinilmekte, Türkiye'de; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri
baz alınarak incelenmekte ve son olarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nu diğer kanunlar açısından
değerlendirilip, sonuç bölümünde, uygulamada ortaya çıkan sorunlardan ve çözüm önerilerinden
bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Emlak Vergisi, Türkiye, Belediyeler
Alan Tanımı: Maliye (Yerel yönetimler)
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Ahmet Güven, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Çağatay Alan, Almus Meslek Yüksek Okulu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
“Türkiye’de Yerel Demokrasiyi Güçlendirme Aracı Olarak Yönetişim ve Yerel Yönetimlerde İşleyişi”
ahmetguvenn@gmail.com ; cagatay.alan@gop.edu.tr

Özet
Kamu yönetimi toplumsal beklentiler, teknoloji ve haberleşme araçlarında yaşanana gelişmeler ve
küresel etkiler karşısında sürekli bir değişim içindedir. İkinci dünya savaşını izleyen yıllarda dünya devletlerinin
sahip olduğu daha merkeziyetçi, devlet organlarının kararlarının daha katı ve tek taraflı olma eğilimi, toplum
tarafından ilerleyen yıllarda bir değişim ihtiyacının doğmasına neden olmuştur. 1980’li yıllara kadar bu eğilim
birçok ülkenin devlet idaresini şekillendiren ana yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 1980’li yıllar
sonrasında kamu yönetimine hakim olmaya başlayan yeni kamu yönetimi yaklaşımı kapsamında merkezi
idarelerin etki alanının yerele kaymaya başlaması, yönetişim adı verilen kavramın kamu yönetiminde adından
daha fazla söz edilmesine neden olmuştur. Kamu yönetiminin sorunlarına çözüm sunması düşünülen yönetişim
unsurunun özelikle yerel katılım araçlarının kullanılmasında ve yerel demokrasinin güçlendirilmesinde oldukça
büyük önemi bulunmaktadır. Halka en yakın yönetsel birimler olan yerel yönetimler ve paydaşlarının yönetişim
konusuna bağlılığı yerel demokrasinin güçlendirilmesin de ve yerel yönetimlerin etkin hizmet sunumunda önemli
bir araç olarak görülmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerde genel yönetim ilkelerinin ve uygulamalarının
yerine yönetişime dayalı bir yönetim anlayışının benimsenmesi yerel düzeyde yönetime daha fazla destek
verilmesine, işlevsel bir yönetim sergilenmesine ve yönetime sahip çıkılmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda
ele alınan çalışmada öncelikle yönetişim konusunun kamu yönetimi ve yerinden yönetimler için ne anlam ifade
ettiği, yerel demokrasinin yönetişimle olan ilişkisi, yönetişim uygulamalarında yaşanan sorunlar ve özellikle
yerel yönetimler açısından yönetişimin yeri ve uygulanma düzeyi konularına yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetişim, Yerel Demokrasi
Alan Tanımı: Yönetişim, Yerel Yönetimler (Kamu Yönetimi)
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B.Hande Gürsoy Haksevenler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Marmara Üniversitesi
F. Feyza Kavak, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde Çevre Politikaları ve Enerji Üzerine Belediyelerin Uygulama Örnekleri”
Hande.gursoy@marmara.edu.tr; fatmafeyza01@hotmail.com
Özet
Yakın zamana kadar ülkelerin gündemini yalnızca kalkınma hedefleri oluştururken, doğal kaynakların
tükenmesi ile birlikte ortaya çıkan çevre sorunları, çevrenin ve çevre korumanın önemini ortaya çıkarmıştır.
İnsanoğlunun yaşamını tehdit eder boyutlara ulaştıran bu çevre sorunlarını en aza indirmek, çözüm ve öneriler
üretmek, aynı zamanda çevreyi geliştirmek için her ülke kendi çevre politikalarını geliştirmeye başlamıştır.
Toplumun ve çevrenin yerel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan çevre politikaları, çevre sorunlarına hızla
müdahale edebilmek için özerk bir yönetim yapısında olmalıdır. Bu doğrultuda çevre yönetim sistemlerinin
oluşturulması ve geliştirilmesinde, sorunun asıl kaynağında yer alan yerel yönetimlere büyük rol düşmektedir.
Mevcut çalışmada, çevre kavramı, çevre sorunları, yerel yönetimlerin çevreye ilişkin görevleri konularında
genel açıklamalar yapıldıktan sonra; ülkemizde yerel yönetim birimleri tarafından çevre konusunda
gerçekleştirilen uygulamalara örnek olmak üzere Büyükşehir Belediyelerinin enerji elde etmek üzere
gerçekleştirdikleri projeler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre sorunları, Çevre Politikaları, Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyelerinde
Uygulama Örnekleri, Enerji Temini
Alan Tanımı: Çevre Politikası (Yerel Yönetimler)
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Hülya Küçük, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi
Mahmut Hüdayi Özgül, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: İngiltere ve Türkiye Örneği”
hulyakucuk2015@gmail.com, mahmuthudayiozgul@gmail.com
Özet
Yerel yönetimler, tarihi gelişim içerisinde yerel halkın ortak ihityaçlarını karşılamak için hukuki
yetkilerle donatılmış merkezi yönetime bağlı olan birimler olarak varlık göstermişlerdir. Yerel bazda halkın hem
demokratik haklarını etkin bir şekilde kullanarak kendi kendini yönetmesini sağlayabildiği hem de yerelde, hızlı
ve etkin bir şekilde hizmet verebildikleri için yerel yönetimler oldukça önemli bir yere sahiptirler. Bugün devlet
yapısı içerisinde olmazsa olmaz kurumlardan biri olarak kabul edilen yerel yönetimler, hemen hemen devletlerin
çoğunda varlık göstermektedir. Ancak yönetim yapılarının ülkeden ülkeye göre farklılık göstermesi dolayısıyla
yerel yönetimlerin konumları, yetkileri, özerklikleri ve merkezi yönetim tarafından yapılan denetimin sınırı da
birbirinden farklıdır.
Bu çalışmanın amacı 1215 Magna Carta’ya kadar uzanan köklü bir yerel demokrasi ve yerel yönetim
geleneğine sahip olan İngiltere’nin yerel yönetim yapısını ayrıntılı bir şekilde ele alarak Türkiye’deki yerel
yönetim yapısı ile karşılaştırma yaparak benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu çerçevede ilk olarak
İngiltere’nin yerel yönetim tarihi ve yerel yönetim yapısı irdelenecek ve ikinci bölümde ise, Türkiye’nin yerel
yönetim yapısı ve tarihsel gelişim süreci ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel demokrasi, Yerel yönetimler, İngiltere, Türkiye
Alan Tanımı: Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler (Kamu Yönetimi)
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Ali Bilgiç, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Aysel Çimen, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
Ahmed Nuri Kurşunlu, Fen Fakültesi, Selçuk Üniversitesi,
“Biyolojik Risk Etmenlerine Karşı Belediyeler ve Çalışanlar Üzerine Düşen Görevler”
alibilgic100@hotmail.com; ayselcimen42@hotmail.com; ankursunlu@hotmail.com

Özet
Dünyada ve ülkemizde nüfusun artması ile birlikte sanayi ve teknolojide artmaktadır. Sanayini ve
teknolojinin artmasıyla biyolojik etkenli işletmelerde artmaktadır. Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya
biyolojik etkenin kullanılmadığı ancak, çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek işyerleri
ise[1]; Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışmalar, Atıkları yok eden fabrikalarda çalışmaları, Gıda üretilen
fabrikalarda çalışmaları, Tarımda çalışmaları, Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışmaları,
Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışmalar, Mikrobiyolojik teşhis
laboratuarları dışındaki klinik, veterinerlik ve teşhis laboratuarlarındaki çalışmaları gibi iş kollarında
çalışanlar için sağlık ve güvenlik açısından riskler oluşturmaktadır[2].
Bu yazıda Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten ve diğer kaynaklardan
yaralanılarak Belediyeler ve diğer özel kuruluşların işverenleri ve çalışanlarının yapması gerekenler ele
alınmıştır.
Kaynakça:
[1] Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Madde2)
[2] Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Ek-1)
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Biyolojik Etkenler, Kanalizasyon
Alan Tanımı: Sağlıkla ilgili Konular (İş Sağlığı ve Güvenliği)
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Bekir Güzel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
“Toplumsal Uyum Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin Önemi: İyi Uygulama Örnekleriyle Göçmen, Sığınmacı ve
Mülteci Dostu Kentler”
bekir.guzel@erdogan.edu.tr; bekirguzell@gmail.com
Özet
21. yüzyılda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan göç hareketleri her geçen gün artarak
devam etmektedir. Bu artış nedeniyle içinde bulunduğumuz yüzyıl bazı yazarlar tarafından “Göçler Çağı” 1
olarak tanımlanmaktadır. Özellikle küreselleşme ve neo-liberal gelişmeler sonucunda dünyanın “küresel bir
köy” 2 haline gelmesi farklı etnik, kültürel, dinsel, dilsel, sosyal ve mezhepsel niteliklere sahip insanların bir
arada yaşama ihtimalini ve oranını arttırmaktadır. Bu gelişmeler, yoğun olarak göç alan ülkelerde, yönetimsel
açıdan sosyal risk endişelerini de beraberinde getirmektedir. Ancak çok kültürlü bir yapıya sahip olan bazı
ülkelerde, yerel yönetimlerin katkısıyla ve/veya işbirliğiyle sosyal risk endişelerine karşı çeşitli uygulamaların
hayata geçirildiği görülmektedir. Bu uygulamalar yerel halk ile yeni gelen (göçmen, sığınmacı veya mülteci)
grupların toplumsal düzeydeki karşılıklı uyumlarının sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu
uygulamaların pek çok alanda yaygınlaştırılması, her iki kesimin de uyum süreçlerini kolaylaştıracağı ve
pekiştirileceği öngörülmektedir.
Bu çalışma özelinde üç farklı ülkede yerel yönetimler tarafından organize edilen ve/veya desteklenen üç
farklı iyi uygulama örneği incelenecektir. Bu iyi uygulama örneklerinden ilki Amerika Birleşik Devletleri’nin
Boston şehrinde uygulanan ve “Boston Back Street Program” adı ile anılan bir uygulamadır. Diğeri
Kanada’nın Montréal şehrinde yerel yönetim tarafından oluşturulan ve yaygınlaştırılan “A Charter of Rights for
Urban Citizens” belgesidir. Bu örneklerin sonuncusu ise Almanya’nın Duisburg kentinde 1997 yılında özel
olarak kurulan ancak belediye tarafından da desteklenen “Haus am Sandberg” yaşlı bakım merkezi örneğidir.
Söz konusu bu iyi uygulama örnekleri incelendiğinde aynı toplumsal alanı paylaşan tüm paydaşların karşılıklı
uyum içerisinde yaşadıkları gözlemlenmektedir. Üstelik bu uygulama örneklerinin toplumsal yaşamdaki olumlu
etkisi, yeni uygulamaların hayata geçirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu gelişmelerin zamanla ülkelerin
kültürel, ekonomik, iktisadi ve siyasi gelişimlerine de olumlu etkileri olacağı öngörülmektedir.
Bu çalışma genelinde yerel halk ile yerele yeni gelenler grupların karşılıklı olarak uyum içinde
yaşayacağı göçmen, sığınmacı ve mülteci dostu kentler iyi uygulama örnekleriyle birlikte yerel yönetimlere
düşen sorumluluklar ve izlenecek yollar bağlamında ele alınıp değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç hareketleri, Karşılıklı uyum, Yerel yönetimler
Alan Tanımı: Göç, Uyum ve Sosyal Politika (Sosyal Hizmet)

Castles, Stephen & Miller, Mark J. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri,
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2
The Global Village kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda Marshall McLuhan tarafından gündeme getirilmiş bir
kavramdır.
1
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Bülent Evre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lefke Avrupa Üniversitesi
Şükrü Mert Karcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Lefke Avrupa Üniversitesi
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde E-Belediyecilik”
bevre@eul.edu.tr ; skarci@eul.edu.tr
Özet
Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) e–belediyecilik uygulamalarının bir
değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme kapsamında KKTC belediyelerinin e-belediyecilik altyapı ve
faaliyetleri ele alınacaktır. KKTC’deki belediyelerin, e-belediyeciliğin gereklerini ne kadar karşıladığı,
metodolojik olarak meta sentez modeli çerçevesinde analiz edilecektir. Buna göre belediyelerin; website
mevcudiyeti, etkileşim, işlem, dönüşüm ve e-demokrasi unsurları ele alınıp değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Araştırmanın örneklemi, KKTC’deki bütün belediyeleri kapsamakta olup, temel veri kaynakları KKTC
belediyelerinin web siteleri olacaktır. Elde edilen veriler, dünyadaki e-belediyeciliğe ilişkin çizilecek analitik
model çerçevesinde hem her bir belediye düzeyinde hem de genel düzeyde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, E-Belediyecilik, Yerel Kamu Hizmeti Sunumu.
Alan Tanımı: Yerel Yönetimler, E-Belediyecilik (Kamu Yönetimi)
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Nuray Arabacı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çiğdem Varol, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi
“İzmir Akıllı Bir Kent mi?”
E-posta: nurayarabaci89@gmail.com; cvarol@gazi.edu.tr
Özet
Akıllı kent yaklaşımı, sürdürülebilir kentler yaratılmasında önemli bir araç olarak tanımlanmaktadır.
Akıllı kentlerde, dijital teknolojiler yardımıyla kaynakların etkin kullanılmasının sağlandığı akıllı sistemler, yerel
yönetimlere karar destek mekanizmaları olarak hizmet vermektedir. Bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine
kurgulanan akıllı kentlerde kaynakların etkin kullanımı; gerek fiziksel altyapı sistemleri üzerinden gerekse
yereldeki katılımı ve yönetişimi güçlendiren kentsel politikalar üzerinden sağlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; kentsel yaşamı desteklemek ve kentsel sürdürülebilirliği sağlamak üzere, İzmir
kentinde yerel yönetimlerce ne tür akıllı uygulamalarının yapıldığı, bu uygulamaların kentsel yaşam kalitesini
artırmadaki etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada; akıllı kent ve uygulama süreçleri kuramsal olarak
tartışılmakta, İzmir’deki akıllı kent sürecinin tanımlanmasında izlenen politikalar ve uygulamalar, konuyla ilgili
yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan görüşmelerle ortaya
konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Sürdürülebilirlik, İzmir
Alan Tanımı: Kentsel Yaşam, Planlama (Şehir ve Bölge Planlama)
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Aslı Yönten Balaban, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Duru Çiğdem Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
“Kentlerin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli ve Yerel Yönetimlerin Rolü: Samsun Üzerine Bir Değerlendirme”
asli.yonten@omu.edu.tr; cigdem.simsek@omu.edu.tr
Özet
Turizm sektörü, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişmeye katkı yapmanın
yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarını da içermektedir. Hızlı nüfus artışı,
doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak turizm sektörünü de olumsuz etkilemektedir Bu nedenle, turizm
sektöründe sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesi önemli bir konudur. Dünya Turizm Örgütü’nün
sürdürülebilir turizm tanımında, “turizmde sürdürülebilir kalkınma, gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi
gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesi” olarak
belirtilmiştir. Sürdürülebilir turizm ekonomik ve sosyal fayda sağlarken, aynı zamanda doğal ve tarihi çevre
üzerindeki baskıyı da azaltacaktır.
Ekonomik olarak kazanç getiren turizm sektöründe çevresel değerlerin korunarak sürdürülebilirliğin
sağlanmasında halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin alacağı kararlar ve buna ilişkin
faaliyetleri oldukça önemlidir. Yerel yönetimler, sürdürülebilir turizmin kalkınmaya katkıları, doğal, çevresel ve
kültürel varlıkların korunması gibi konularda farkındalığın artırılmasında önemli bir role sahiptir. Birleşmiş
Milletler Çevre Programı’nın sürdürülebilir turizme ilişkin yol haritasını belirleyen raporunda da “planlama,
yönetim ve bölgede turizmin gelişimi konusunda yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması ve süreçlere dâhil
edilmesi” sürdürülebilir turizmin hedeflerinden biri olarak yer almaktadır.
Sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi varlıklarıyla Samsun kenti de, sürdürülebilir turizm konusunda
önemli bir potansiyele sahiptir. Mevcut potansiyelin ortaya çıkarılıp artırılmasında, yerel halk arasında
sürdürülebilir turizm kavramının içselleştirilmesinde yerel yönetimlerin alacağı kararlar ve yaptığı faaliyetler,
ekolojik dengeyi sağlarken, yerel kalkınmaya da katkı sağlayacaktır.
Çalışmada, kentlerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında sürdürülebilir turizmin yeri, çevre ve
kalkınma arasındaki dengenin kurulmasında yerel yönetimlerin yapacağı çalışmaların öneminin Samsun örneği
üzerinden ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma yerli ve yabancı literatür taramasına dayanmaktadır.
Çalışmada ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminde görevli kişilerle yapılması planlanan
derinlemesine mülakat ile belediyenin sürdürülebilir turizme ilişkin yapılan ve yapılması planlanan faaliyetleri
hakkında bilgi alınarak, değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Kalkınma, Samsun
Alan Tanımı: Kentleşme ve Çevre Sorunları (Kamu Yönetimi)
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Kübra Öztürk, Marmara Üniversitesi
kubra.ozturk@marmara.edu.tr
“Yerel Yönetim Reformunda Yerelleşme –Merkezileşme Dikotomisi”

Özet
2000’li yılların başından itibaren gerçekleşen yerel yönetim reformlarının arka planında, halkın
ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap verebilecek yeni bir yönetsel yapı ve anlayışın oluşturulması ihtiyacı
vardır. Reformlarda, yerelleşmenin ön planda olduğu, hizmetlerin halka yakın birimler tarafından
yürütülmesinin daha etkin ve verimli sonuçlar doğuracağı vurgulanan temel hususlardandır. Ancak son yıllarda
yerel yönetimlerin görev ve yetki alanında yapılan düzenlemelerde yerelleşmeden çok yerelde merkezileşmenin
önünün açıldığı eleştirileri sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışmada, koalisyon dönemlerinin ardından tek
başına iktidara gelen AK Parti hükümeti ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin rüzgarıyla özellikle 2000’li yılların
başından itibaren yerelleşme yönünde olumlu adımlar atıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu yerelleşme
adımlarının hükümetin ikinci döneminde çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisiyle etkinliğini kaybettiği ileri
sürülmektedir. İktidarın ikinci ve üçüncü dönemlerinde yerelleşme yönünde yapıldığı ileri sürülen yerel yönetim
reformlarının beklenenin aksine yerelde merkezileşmeyi doğurduğu vurgulanan hususlardandır. Çalışma
kapsamında örnek olay olarak 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ele alınacak ve yerelleşme-merkezileşme
dikotomisi incelenecektir. 3
Anahtar Kelimeler: Yerelleşme, Merkezileşme, Reform, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetim
Alan Tanımı: Kamu Yönetimi (Yerel Yönetimler)

Bu çalışmanın önemli bir bölümü, çalışmanın yazarı tarafından 2014 yılında Marmara Üniversitesi AB
Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda sunulan ve kabul edilen yüksek lisans tezinden
alınmıştır.

3
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Miray Özden, Sosyal Bilimler MYO, Namık Kemal Üniversitesi
“Avrupa Kentsel Şartı Bağlamında, Kentli Hakları Ve Kentsel Aidiyet”
Mirayozden0@gmail.com
Özet
İçinde bulunduğumuz dünya küresel bir hal alsa da, kentler her daim hem siyasetin yönlendirilmesinde,
hem de yerel kalkınmanın sağlanarak ekonomik gelişmenin arttırılmasında önemli bir görev üstlenmektedir.
Kentlerin büyümesi, kentte yaşayan nüfusun da artmasına sebep olmakta, kentlerin cazibe merkezi olarak
değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu artış sosyal ve kültürel yaşamda avantajlı gelişmelerin yaşanmasının
önünü açtığı gibi, çevre kirliliği gibi olumsuz koşulların oluşmasına da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra,
kentlerin cazibe merkezi olarak çekici bir özellik taşıması, kırsal nüfusun da önemli bir bölümünün bu bölgelere
göç etmesine yol açmaktadır. Hızla yaşanan kentleşme ve nüfus artışı neticesinde, kentsel sorunlar, kentsel
kimlik ve aidiyet üzerinden yürütülmekte; kentli haklarının görünümü konusundaki çalışmaların artış
göstermesine sebep olmaktadır. Kentlerde yaşayan nüfusun artması, bir yandan “kentlileşme” sorunlarını
gündeme getirirken, bir yandan da “kentsel aidiyet” tanımlamalarının nasıl şekillendirileceği sorunlarını
beraberinde getirmiştir. Bu aşamada, Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında ilki oluşturan Avrupa Kentsel
Şartı, kentli hakları konusunda önemli bir kaynak vazifesi görerek, yerel yönetimler için bir kılavuz olmaktadır.
Bu sebeple çalışma, kentsel aidiyete ilişkin tanımlamaların yapılmasında kentli haklarına atıf yapmakta ve
Avrupa Kentsel Şartı bağlamında, kentli hakları konusundaki yaklaşımları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu
tartışma ekseninde çalışmada ilk olarak, kentleşme ve kentlileşme olgularının ana hatları çizilecek; daha sonra
Avrupa Konsey’in örnek teşkil eden metni Avrupa Kentsel Şartı ve Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto (Avrupa
Kentsel Şartı 2), kentli haklarına vurgusu bağlamında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Katılım, Kentsel Aidiyet, Kentli Hakları, Avrupa Kentsel Şartı,
Alan Tanımı: Kentleşme, Katılım (Yerel Yönetimler)

22

Ferlal Örs, İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi
"Yerelden Evrensele Kent Örgütlenmesinin Yeni Boyutları: İletişim Temelli Bir Yaklaşım"
ferlal@hotmail.com
Özet
Günümüzde büyüyen kentler, artan nüfus, azalan yaşam alanları ve karmaşıklaşan kent yaşamı, giderek
çözülmesi zor ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla, kentle
ilgili konu ve kavramlar, çok daha fazla tartışılır hale gelmiştir. Kentsel sorunların çözümü ve daha yaşanabilir
kentler oluşturulmasına yönelik çabalar, sadece ekonomik, fiziksel ve mekânsal düzenlemelere indirgenemeyecek
kadar çok yönlüdür.
Kentlerin bütüncül bir yaklaşımla örgütlenmesi, daha adil, daha yaşanası kentler oluşturulabilmesinin
temel koşullarındandır. Eşitsiz gelişen küreselleşmenin derinleştirdiği çelişkilerin en fazla yaşandığı alanların
başında kentler gelmektedir. Böylesi karmaşıklaşan kent yaşamının örgütlenmesinde yerel ve evrensel yeni
politikalara ve yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır. Kentler, toplumun en dinamik kesimlerinin yaşadıkları
alanlardır. Toplumsal alanlarda kentin ve kentlinin örgütlenmesi, kentin tüm dinamiklerinin harekete
getirilmesini, güçlerin birleştirilmesini ve koordine edilmesini içeren planlı, programlı bir eylem ve iletişim
sürecidir.
Bu çalışmada, kent örgütlenmesi toplumsal boyutları ile ele alınmakta; yerel ve evrensel kent
örgütlenmesinde iletişimin rolünün ve öneminin altı çizilmektedir. Kent örgütlenmesinin yeni boyutları, yerel ve
evrensel çerçevede değerlendirilmekte, kent örgütlenmesinde iletişimin önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kent, Kent Örgütlenmesi, Kent İletişimi
Alan Tanımı: Kent Örgütlenmesi, Kent İletişimi (İletişim)
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Servet Taşdelen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi.
Ceyda Şataf, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
“Geleneksel Belediye Hizmetlerinden Toplumsal Sosyal Hizmetlere: Sosyal Belediyecilik”
servet.tasdelenn@hotmail.com; ceydasataf@sdu.edu.tr
Özet
Sosyal refahın ve sosyal politikanın sağlanmasında rol oynayan ve görev üstlenen kurumların başında
hiç şüphesiz en etkili kuruluş kamu gücüne ve kamu erkine sahip olan devlet gelmektedir. Belediyeler ise, kamu
yönetimi sisteminin bir parçası olarak merkezi yönetimle birlikte sosyal politikaların sağlanmasında görev ve rol
alan yerel nitelikli örgütsel bir yönetimdir.
Belediyeler ilk kurulduklarında sınırları içerisinde bulunan belde halkının alt yapı, su, çöplerin
toplanması, pazar yerlerinin açılması ve denetimi, İmar belgelerinin izin ve tedariki gibi görevlerde
bulunmaktaydılar. Fakat toplumların gelişmesi ile beraber toplumsal ihtiyaçların dönüşmesine ve çeşitlenmesine
neden olmuştur. Böylece toplumsal taleplerin geleneksel belediye ihtiyaçlarından sosyal refahın artmasını
sağlayan sosyal ihtiyaçlara dönüşürken, belediyelerin görev ve yetki alanının genişlemesine ve hizmet
anlayışının da faklılaşmasını zorunlu kılmıştır.
Bu çalışmada belediyelerin geleneksel görevlerini ortaya konularak belediyelerin sosyal belediyecilik
faaliyetlerinin yasal çerçevesini çizebilmek için Kamu Yönetimi Reformu adı altında yasallaşan 3 Temmuz 2005
tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ve son olarak İl Özel İdareleri ve köyleri kapsam dışı bırakıp 14 Büyükşehir Belediyesini
kapsayan 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu incelenecektir. Ayrıca Türkiye’de uygulanan sosyal
belediyecilik uygulamalarının neler olduğu üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Görevler, Sosyal Belediyecilik, Sosyal Refah, Belediye Kanunları
Alan Tanımı: Yerel Yönetimler (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

24

Sevinç Bahar Yenigül, Gazi Üniversitesi
Z. Aslı Gürel Üçer, Gazi Üniversitesi
Çiğdem Varol, Gazi Üniversitesi
N. Aydan Sat, Gazi Üniversitesi
“6360 Sayılı Yasa Sonrası Büyükşehir Belediyelerinin Kırsal Hizmetler Sürecinde Değişen Rolü: Ankara
Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme”
yenigul@gazi.edu.tr; zagurel@gazi.edu.tr; cvarol@gazi.edu.tr; bnecibe@gazi.edu.tr
Özet
Kentsel yayılmayla birlikte tarım alanlarını içine alarak büyüyen büyükşehirlerde kentsel mekan hızla
değişmektedir. Bu mekansal değişim kentlerin yönetsel sürecini de etkilemektedir. Kentsel alanların sınırlarının
genişlemesi, büyükşehirlerin yetki sınırlarının değişmesine neden olmakta ve yeni yönetsel yapılanmaları gerekli
kılmaktadır. 2013 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yaşanan
değişim ve dönüşümlere yönelik yapılan düzenlemelerden biri olarak gösterilebilir. Kanun kapsamında belediye
sınırlarının il sınırlarına dayandırılacak biçimde genişletilmesi, yeni sınırlar içinde kalan tarım alanlarının
korunması ve kırsal nitelikli alanların yönetilmesinde belediyelerin rolünün ne olacağı konusunda önemli bir
tartışma alanı yaratmaktadır. Türkiye’de yerel yönetimler kapsamında belediyelerin yetki ve görevleri
çoğunlukla kentsel alanlara ve imar faaliyetleri ile bu alanları geliştirmeye yönelik düzenlemeleri içermekte
iken, bahsi geçen Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükşehir belediyeleri sınırlarına ve yetki alanına
dahil edilen kırsal ve tarımsal alanlara ilişkin yeni sorumlulukların ortaya çıktığı görülmektedir.
Bu kapsamdan hareketle çalışmanın amacı, yeni yasal ve yönetsel düzenlemeler sonrası büyükşehir
belediyelerinin kırsal/tarımsal alanlara ve tarımsal üretime yönelik farkındalıklarını değerlendirmektir.
Çalışmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi örneklem olarak seçilmiştir. Belediyenin bu konuda izlediği süreç ve
yaklaşımlar ile bu süreçte belediyenin kurumsal yapısına eklenen "Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynakları
Dairesi Başkanlığı"nın konuyla ilgili gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Yönetimi, Kırsal Alanlar, Tarımsal Üretim, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Alan Tanımı: Kentleşme, Yerel Yönetimler (Şehir Planlama)
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Hakkı Can Özkan, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Hikmet Selim Ökem, Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
“Birleşmiş Milletler Odaklı Sürdürülebilir Gelişim Modeli”
hakkicanozkan@gmail.com

Özet
Sürdürülebilir gelişimi anlamak ve çevresel sorunlarla baş edebilmek adına her sene sayısız
organizasyon düzenleniyor olsa da en geniş katılım ve küresel bakış açısı ile Birleşmiş Milletler Dünya ve Çevre
Zirveleri bir üst akıl oluşturmayı başarmıştır. 1972, 1992, 2002 ve 2012'de düzenlenen konferanslar ile
dünyadaki çevre gündemini belirlemiş ve hem resmi hem de sivil birçok kurum ve kuruluşu küresel bazda
hareket etmeye davet etmiştir. Yarım asra dayanmış tarihi ve küresel çapta uluslararası katılımı ile
sürdürülebilir gelişim hakkında ortaya konan politika ve uygulamaların değerlendirildiği çevre ve gelişim
konferansları, geçmişine bakıldığında 1972'den beri sürdürülebilir gelişim hakkında bize ne vaat etmektedir?
Araştırma, içerik analizi ile araştırma kapsamında ele alınan ana çevre ve gelişim konferansları sonucunda
ortaya çıkan politika, söylem ve eylem planlarının incelenmesi ile küresel ölçekte Birleşmiş Milletler Çevre
Programı'nın nasıl bir sürdürülebilir gelişim modeli önerdiğini irdelemektedir. Bu bilgi birikiminin ortak
paydasından oluşturulan gelişim modeli ile, günümüz şehirlerinde ve yerel yönetimlerde sürdürülebilir gelişimin
bulduğu karşılık incelenmiştir. Tam bir tanımı ve kapsamı bulunmayan sürdürülebilir gelişim için araştırma ile
incelenen kriterler ve değerlendirmeler, geniş içeriği ve kapsayıcı özelliği ile literatürde yer alan bu boşluğa
katkı sağlamayı hedeflemiştir.
Anahtar Kelimeler:
Sürdürülebilir
Sürdürülebilir Gelişim Modelleri

Gelişim,

Sürdürülebilirlik

Politikaları,

Çevre

Alan Tanımı: Sürdürülebilir Gelişim, Yerel Yönetim Politikaları (Mimarlık, Kentsel Planlama)
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Konferansları,

Nuray Ertürk Keskin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Cuma Yıldırım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
“Küba’da Kentsel Tarım Uygulamaları: Havana Örneği”
nerturkeskin@gmail.com; cumayildirim2706@gmail.com
Özet
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Birimi’nin verilerine göre; 2008 yılında dünya
kentsel nüfus oranı, tarihte ilk kez kırsal nüfus oranını geçmiş; 2030 yılında kentsel nüfus oranının yüzde 60’a,
2050 yılında ise yüzde 65’lere yükselmesi beklenmektedir. Kentlerde yaşanan bu hızlı nüfus artışının getirmiş
olduğu baskı doğal yaşam alanlarının hızla yok olmasına, tarım alanlarının azalmasına, kentsel yoksulluğun ve
gıda güvencesinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu durum dünyada kentsel tarıma yönelik eğilimleri
artırırken; ülkeleri kentsel tarım konusunda yeni stratejiler ve politikalar üretmeye zorlamaktadır. Dünyada
kentsel tarım yerel düzeyde sağlık, sosyal, ekonomik ve çevre konusunda sağladığı faydalar nedeniyle
desteklenmekte ve kabul görmektedir. Ayrıca yoksulluğun azaltılması ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesi
konusunda da kentsel tarım üzerinde ortak bir görüş vardır. Yerel düzeyde uygulanmakta olan kentsel tarım
politikalarına bakıldığında; yerel yönetimlerin sorumluluk alması, yerel kaynakların kentsel tarıma kaydırılması,
yerelde kurumsallaşmanın sağlanması ve belediye bütçelerinden kentsel tarım yapımında kullanılmak üzere
kaynak aktarılması gibi faaliyetler öne çıkmaktadır.
Bu bağlamda Küba, gıda üretiminin neredeyse tamamının yerel düzeyde ve yerel tüketime yönelik bir
ekolojik tarım yöntemiyle yapıldığı bir kentsel tarım deneyiminin hala yürürlükte olan tek örneğini bizlere
sunmaktadır. Yine üreticiden tüketiciye zincirinin dünyadaki en kısa örneği de bu ülkede yaşanmaktadır.
Küba’da kentsel tarım aynı zamanda, halka doğrudan satılan taze tarımsal ürünlerin temel kaynağı haline
gelmiştir. Okullara, hastanelere, ıslah kurumlarına ve işyerlerine gıda sağlanmış, üretici aileler ev bahçeleri
üzerinden kendileri için taze gıda elde etmişlerdir. Havana’da uygulanmakta olan kentsel tarımla birlikte yılda
63 bin ton sebze, 20 bin ton meyve, 10.5 milyon litre inek, manda ve keçi sütü ile 1.700 ton et üretilmektedir. Bu
üretim, şehirdeki ailelerin meyve, sebze, baharat ve kümes hayvanları yetiştirmek için 89 bin arka bahçesi ve
800 metrekareden daha az olan 5.100 tarım arazisi ile sağlanmaktadır. Küba’da belediyeler kent çiftçilerine
teknik hizmet ve iyi uygulama yöntemleriyle ilgili eğitim vermektedirler. Ayrıca, kent çiftçilerine belediye
tarafından tohum, toprak ıslah edici materyaller, doğal gübre ve veterinerlik hizmeti sunulmaktadır. Bu durum
Küba’da ve özellikle Havana’da uygulanmakta olan kentsel tarım uygulamalarının incelenmesini
gerektirmektedir. Bu çalışmada da Havana’da uygulanmakta olan kentsel tarım politikaları ele alınacak olup;
Türkiye’de kentsel tarımın uygulanabilirliği tartışılacaktır. Bu kapsamda çalışma üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde Küba kentsel tarımının tarihsel arka planı, ikinci bölümde Havana’da kentsel tarımın doğası ve
kentsel tarım uygulama örnekleri ele alınacaktır. Son bölümde ise, Türkiye’de kentsel tarımın
uygulanabilirliğine yönelik öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Tarım, Havana, Gıda Güvencesi, Yerel Yönetimler
Alan Tanımı: Yerel Yönetimler, Yerel Ekonomik Kalkınma (Kamu Yönetimi)
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Mustafa Konuk , Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Oğuzhan Aytar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Tekin Bayrak,, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mustafa Genç, Süleyman Demirel Üniversitesi
"Yerel Bölgelerde El Halısı Dokuma Sanatinin Kültürel Ve Ekonomik Açidan Pazarlanma Stratejileri"
mustafa-konukk@hotmail.com; oaytar.@hotmail.com; bayraktekin@hotmail.com;mgenç@hotmail.com
Özet
İnsan hayatının en önemli ihtiyaç malzemelerinden biriside dokumalardır. Bu ürünler insanların günlük
hayatında ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, kültürel yaşantısına ve ekonomisine de yön veren önemli etkenlerden
birisi olmuştur. Bundan dolayı diğer sektör alanlarında olduğu gibi el dokuması halılarda da yatırımlar ve
pazar payı son derece önemlidir. Kamu da yeterli olmayan üretim sistemi bu alanda özel sektörün ön plana
çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle geleneksel el sanatlarımızdan olan halı dokumacılığı sanatının
gelişmesi ve pazarlanması dokuma sektörüne ciddi katkılar sağlayacaktır. Ancak kaliteli üretim ve pazarlama
alanındaki eksiklikler hızla değişen taleplerin takip edilmesini gerekli kılmaktadır. Üretilen ürünlerin
pazarlanması işletmelerce en önemli sorundur. Bu açıdan işletmelerin pazarlama işlemini iyi anlamaları
gerekmektedir.
Pazarlama firmaları içinde bulunduğu ve gelecekte oluşabilecek şartlara uyum sağlayabilmelidirler.
Moda ve geleneksel dokumaların başarısı pazar değeri ile ifade edilmektedir. Bu değerin artması pazarlama
stratejilerin iyileştirilmesi ile mümkündür. Sanayinin gelişmesiyle müşteri fortfoyu da değişerek sektörü
yönlendirir hale gelmiştir.
Günümüzde halı dokumalarının ihtiyaç halinden çıkıp lüks kullanım malzemesi durumuna gelmesi ve
makine halı üretiminin hızla yaygınlaşmasıyla dokuma sektörünün pazarlama sisteminin değişmesini zorunlu
hale getirmiştir. Bu araştırma kapsamında
el dokuması yapan firma
ürünlerinin satış ve pazar
değerlendirilmesi yapılarak veriler toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: El Halısı, Kültür, Satış ve Pazarlama, Dokuma, Üretim
Alan Tanımı: Satış Pazarlama (İktisat)
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Ayça Çelikbilek, Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
“Ekolojik Kent Planlamasında Yerel Yönetimlerin Rolü”
ayca.celikbilek@medeniyet.edu.tr

Özet
Hızlı kalkınma ve sanayiye dayalı ekonomi politikaları sonucunda küresel düzlemde, doğal kaynaklar
üzerinde ciddi tahribatlar meydana gelmiştir. İnsan hayatının devamı ve kalkınmanın sürdürülmesi için bu
kaynaklara duyulan bağımlılık, kaynakların varlıklarını sürdürebilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmesini
sağlamıştır. "Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini riske atmadan
karşılamak" olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma ve ona bağlı olarak geliştirilen yaklaşımlar, bu
stratejilerin temelini oluşturmuştur. Böylece küresel, ülkesel, bölgesel ve yerel ölçeklerde pek çok
sürdürülebilirlik aracı geliştirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de pek çok iyi niyet beyanı bulunsa da bu stratejiler
özellikle yerel ölçekte kentsel mekana yansıtılamamıştır.
Sürdürülebilirliğin sağlanması adına geliştirilen ekolojik tasarım yaklaşımları, uygulamada ağırlıkla
iki şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki, LEED gibi sertifika programlarını bir prestij unsuru olarak gören ve
pazarlayan özel sektör yatırımları, diğeri ise; hızlı kentsel hayata alternatif olarak bireylerin kent içinde ya da
kırsal alanda oluşturdukları ekolojik yapı/köy/yaşamlardır. Bu noktada, kent ölçeğinin en önemli yönetim
mekanizmalarından olan ve kentsel mekan tasarımı için oldukça güçlü araçlara sahip olan yerel yönetimlerin
ekolojik kent planlaması için uygulamada kapsamlı projeler geliştirmediği görülmektedir.
Bu çalışma, yerel yönetimlerin kentleşme pratiklerini yönlendirme, öncülük etme, toplumu
bilgilendirme, eğitme, sosyal hizmet sağlama gibi işlevlerine dayanarak, büyük kentlerde ekolojik yaşam alanları
oluşturmadaki rolünü tartışma amacındadır. Çalışma kapsamında bu rolün önemini tartışmak için öncelikle
sürdürülebilir kentsel gelişim ve bu gelişimde yerel yönetimlerin rolüne ilişkin literatür tartışması yapılacaktır.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise; yerel yönetimlerin ekolojik yaşam alanı tasarımlarında başarılı bir örnek
olarak görülen ve Türkiye'nin ilk ekolojik çocuk yuvası olarak nitelendirilen Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok
Ekolojik Çocuk Yuvası'nın tasarım süreç ve ilkeleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Kent, Tasarım, Yerel Yönetim
Alan Tanımı: Ekolojik Kent Tasarımı (Şehir Planlama)

29

Yusuf Esmer, Sinop Üniversitesi
Muhammet Yüksel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Onur Şaylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme ”
yesmer@sinop.edu.tr; muhammet.yuksel@omu.edu.tr; onursaylan@comu.edu.tr
Özet
İnovasyon birçok alanda yenilik kavramı ile anlamlandırılsa da aslında tam manasıyla yenilik olarak
tanımlanmayan bu kavram çağın, yaşamın, teknolojinin kısaca değişimin olduğu her yerde değişimleri
yakalayarak oluşacak yeni düzene uymaktır. İnovasyon birçok alanda hem bir yeni buluş hem de değişim olarak
kabul edilebilmekle birlikte, her değişiklik ve buluş inovasyon olarak tanımlanamamaktadır. İnovasyon kavramı
daha çok içerisinde düşünerek var olandan farklı bir şeyler bularak meydana geldiği örgütlere katma değer
oluşturmakta ve sorun çözerek ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmektedir. Yeniliğe ve değişikliğe açık
örgütlerin daha hızlı bir gelişme gösterdiği ve bulundukları sektörlerde lider oldukları görülmekte olup,
inovasyon iç ve dış paydaşlar dahil olmak üzere tüm örgütlerin paydaşlar arasındaki ilişkilerin verimli olmasını
sağlamaktadır. İnovasyon aynı zamanda toplumsal idari ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılması
anlamına da gelmektedir. Bu doğrultuda inovasyon sürekli değişen ve gelişen dünyada varlığını sürdürmek ve
daha iyi olabilmeyi arzulayan tüm örgütlerde oluşmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti`nin en önemli devlet
organlarından biri olan yerel yönetimlerin de inovasyona yeterince önem vermesi gerekmektedir. Yerel
yönetimlerin birçok resmi görevlerinin yanısıra toplumun refah ve mutluğunu arttırıcı proje ve çalışmaları da
bulunmaktadır. Kendini sürekli yenileyen ve değişimi yakalayarak inovasyon algılamalarını bünyesinde var eden
yerel yönetimler, örgütlerinde; verimliliğin artması, rekabet üstünlüğü, sosyal sorumluluk bilincinin gelişimi,
kurumsallaşma ve markalaşma, araştırma geliştirme (Ar-Ge) gibi faaliyetlerin yanısıra yerel yönetimin
bulunduğu bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etme, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırma, rekabet
gücünü ve yenilik kapasitesini artırma ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırma gibi birçok
alanda gelişim sağlayarak, toplum ve devlet için daha fazla fayda sağlamaktadır. Bu çalışma yerel yönetimlerde
inovasyon uygulamalarına yönelik bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
öncelikle inovasyon konusu kısaca açıklanmakta sonrasında Türkiye`de yerel yönetimlerin yapmış oldukları
yerel yönetim uygulamaları incelenmektedir. Çalışmada Türkiye` de yerel yönetimlerde inovasyon
uygulamalarının yapıldığı fakat yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmakta ve inovasyona önem veren yerel
yönetimlerin daha başarılı olacağı konusu üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yenilik, Yerel Yönetimler
Alan Tanımı: İnovasyon, Yerel Yönetimler (İşletme)
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Özet
Çalışmanın amacı, Lüleburgaz Belediyesi’nin yapmış olduğu çocuk dostu şehir projesinin incelenerek,
uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi
tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. Çocuk
Dostu Şehirler, çocukların yaşadıkları şehirlerde haklarını keşif etmeleri ve kent yönetimine katılmaları
açısından önemlidir. Türkiye’de seçilen uygulama bölgeleri; Adana-Yüreğir, Ankara-Mamak, Bitlis, Erzurumİspir, Giresun, İzmir-Bornova, Kırklareli-Lüleburgaz, Manisa, Mersin, Şanlıurfa-Eyyubi’yedir.
Yerel yönetimlerin yönetişim ilkesini hayata geçirilmesi için belediyeler önemli rol oynamaktadır. Bu
bağlamda kentin sorunlarına çözümlerin bir paydaşı olarak çocuklar, kentsel değişiminin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Bu konuda duyarlı belediyelere önemli görevler düşmektedir. Projenin amaçlarından biri,
“Çocukların ihtiyaçlarına yönelik politikalar ve programlar tasarlamak, çocukların oyun ve gelişim haklarına
erişimlerini sağlamak amacıyla kentsel alanlarda çocuk dostu mekânlar yaratmak” tır. Projenin amacı, çocuk
haklarının şehirlerde uygulanması olduğu kadar, yaşayan örneklerle, bu konuda yerel yönetim sisteminin
gelişmesi, ilgili deneyim ve birikimin oluşturulmasıdır.
Çocuk dostu şehir olabilmek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanabilirliğine katkı sağlaması
açısından önemlidir. Lüleburgaz Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından 2014 yılında
başlatılan projenin ulusal koordinasyonunda, IKEA ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin finansman desteği
ile yürütülen, “Çocuk Dostu Şehirler” projesinde paydaş olarak yer almıştır. 2015 yılı boyunca devam etmiş
olan projenin son iki faaliyeti, 2016 yılının ocak ve mart aylarında gerçekleştirilmiştir. İlgili belediye ayrıca
çeşitli “yenilikçi” örnekler sergilemektedir; örneğin, 2017 Lüleburgaz Bisiklet Yılı ilan edilerek, karbon
salınımı, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlarla ilgili hem uygulamalı hem de bilgilendirici katkılarla, başta
çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın
amacı da, Lüleburgaz belediyesinin yapmış olduğu “çocuk dostu şehir projesi” bağlamında, bir yerel yönetim
model-proje örneği incelenerek, mülakat çalışmasıyla elde edilen verilerle, uygulanabilirliğini değerlendirmek,
böylesi girişimlerin fayda-maliyet analizi ve “faydalı model” uygulamanın olumlu yaygın etkisini tartışmaya
açmak, kamu yararı açısından, kamuoyunun farkındalığını geliştirmektir. Bu bağlamda gelecekte, böylesi
yapılmış olan çalışmalarla çocuk dostu şehir projesinin devamı gerçekleşecek mi, yoksa sadece bir proje olarak
mı kalacağı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent Yönetişimi, Çocuk Dostu Şehir, Kent ve Mekan, Çocuk hakkı, Katılım.
Alan Tanımı : Urban Governance, Comparative Local Government, Child-Friendly City,
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“Yerel Ekonomik Kalkınmada TKDK’nın Yeri ve Önemi: Çanakkale İli Örneği”
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Özet
İnsan, ekonomik kalkınmanın hem kaynağı hem de hedefi konumunda yer almaktadır. İnsanların yaşam
standartlarının ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan artırılması kalkınmanın temel amacı olarak görülmektedir.
Ekonomik kalkınma genellikle milli gelirdeki artış olarak bilinse de bununla sınırlı bir kavram olmayıp, milli
gelirdeki artışın insanların yaşam kalitesindeki iyileşmenin yanı sıra refah seviyesi gibi alanlarda meydana
getirdiği değişimleri kapsayan çok yönlü bir kavramdır. Ayrıca ekonomik kalkınma sadece ulusal düzeyde değil
bölgesel ve yerel düzeyde de gerçekleşmektedir.
Sanayileşme ve kentleşme sürecinde temel olarak iki yerleşim birimi meydana gelmiştir; kır ve kent.
Yerel ekonomik kalkınma kavramı bu iki yerleşim birimini de içermektedir. Şüphesiz ki, kırsal kesimde yaşayan
insanların, kentlerde yaşayan insanlara göre katma değeri düşük işlerle uğraşmaları dolayısıyla, genel olarak
gelir seviyeleri ve yaşam kaliteleri daha düşüktür. Kırsal geri kalmışlık başta kentlere göç olmak üzere birçok
sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara yol açabileceğinden kırsal kalkınmanın sağlanması oldukça önemlidir.
Bu amaçla, 2007 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) faaliyete geçmiştir.
TKDK’nın kurulmasının temel amacı, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan aktarılan kaynakların
Türkiye’de kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlayarak kırsalda yaşayan insanların yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin artırılmasının yanı sıra yerel kalkınmanın da sağlanmasıdır. Bu
amacı gerçekleştirebilmek için TKDK’ya, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım
ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulama görevi verilmiştir.
Çalışmanın temel amacı, TKDK tarafından IPARD kapsamında Türkiye’ye aktarılan fonların
kullanımının incelenmesi ve bu fonların yerel ekonomik kalkınmaya sağladığı katkının Çanakkale ili özelinde
ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğünden elde edilen istatistiki veriler analiz
edilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel kalkınma, Kırsal kalkınma, TKDK, IPARD, Çanakkale
Alan Tanımı: Yerel Kalkınma, Kırsal Kalkınma (Maliye-İktisat)
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Özet
Yerel yönetimlerin gelişmesi ve kültürünü zenginleştirmesi ancak sanatsal etkinlik ve kültürel
deneyimlerle yakalanabilir. Sanat alanında önemli olan kültürel değerlerimizin yerel yönetimler tarafından
desteklenmesi ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. Geleneksel mimari yapılar, kültürü yansıtan sanatsal imgeler ve
geleneksel sanatların ön planda tutulması, yöreselliğin değerini artıracaktır. Her insanın yaşadığı alanın
sanatsal özellikleri ve eserlerini algılayış biçimi yönetici ve kurumu tarafından farklılık gösterir. Bu da sanatsal
destek ve kültürel birlikteliği gerektirmektedir. Bu araştırmada yerel yönetimlerin kültüre, geleneğe ve sanatsal
özelliklere göre yönelimlerin olumlu yansımaları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Geleneksel, Kültür, Sanat
Alan Tanımı: Kültürle İlgili Alan (El Sanatları)

33

Serdar Yay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
“Kurumsal İktisat Perspektifinden İyi Yerel Yönetim”
serdaryay@sdu.edu.tr

Özet
Devlet, medeni bir sosyal hayat için gerekli ve önemli bir kurumdur. Yerel yönetimler ise, tarihsel süreç
içerisinde, belli ihtiyaçları daha iyi ve etkin bir şekilde karşılamak ve bir takım yerel hizmetleri yürütmek
üzere ortaya çıkmış ve devletin en önemli unsurlarından biri haline gelmiş kurumlardır. Asıl önemli olan ideal
devletin tasarımı ve iyi bir yönetimin tesis edilebilmesi için gerekli olan kural ve kurumların anlaşılması,
üzerinde uzlaşılması ve uygulanmasıdır. Bu durum yerel yönetimler içinde gereklidir.
İyi bir yönetim arayışı en eski çağlara kadar uzanmaktadır. Bu arayışın ilk çağda Eski Yunan’da
yaşamış Sokrates ve öğrencisi Platon ile başladığı ve yüzyıllar boyunca devam ettiği bilinmektedir. İyi bir yerel
yönetim arayışı da yerel yönetimlerin giderek önem kazanması ile daha da tartışılır hale gelmiştir. İyi yerel
yönetim nedir ve nasıl oluşturulabilir? İyi yerel yönetimin temel özellikleri nelerdir? İyi bir yerel yönetim için
hangi temel ilkeler esas alınmalıdır? İyi bir yerel yönetim için gerekli kurallar ve kurumlar nelerdir? Bu ve
benzeri sorular günümüzde hep üzerinde tartışılan sorular olmuştur.
Bu çalışma yukarıda belirttiğimiz sorulara iktisadın temeline kuralları ve kurumları yerleştiren
kurumsal iktisat perspektifinden bir cevap arayışı niteliğinde olmakta ve iyi bir yerel yönetim için gerekli temel
ilkeler, temel özellikler, kurallar ve kurumlar incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İyi Yerel Yönetim, Kurumsal İktisat, Kurallar ve Kurumlar
Alan Tanımı: Yerel Yönetimler (Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi)
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“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi ve Yerel Yönetimler”
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Özet
Yerel yönetimler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde
kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler)’nin yerelleştirilmesi ve bu hedeflere yerel ölçekte
ulaşılmasında kilit konumdaki kurumlardır. 2000-2015 yıllarını kapsayan Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH’ler)
üzerine inşa edilen SKH’ler, 17 hedefi ve bu hedeflerle ilişkili 169 alt hedefi içermektedir. Aralarında
Türkiye’nin de olduğu, 191 devlet tarafından kabul edilen SKH’lere ulaşılmasında küresel olduğu kadar ulusal
ve özellikle yerel ortaklık ve işbirliği oldukça önemlidir. Söz konusu hedeflerin yerelleştirilmesi her bir ülkenin
hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu süreçte yerel yönetimlere önemli görev ve sorumluluklar
düşmektedir. Söz konusu hedeflerin tamamı ve özellikle “Hedef 11: Kentleri ve insan yerleşim yerlerini güvenli
ve sürdürülebilir kılmak” doğrudan yerel yönetimlerle ilgilidir. Dolayısıyla, yerel yönetimler söz konusu
sorumluluklarını yerel ölçekte daha fazla ortaklık ve işbirliği sağlayarak yerine getirebilecektir.
BKH’ler, 2000 yılında tanıtıldığında, başlangıçta yalnızca ulusal hükümetlerin katılımı gerçekleşti.
Yerel yönetimler sürece daha sonra dahil oldu. SKH’ler, BKH’lerden farklı olarak, henüz hedeflerin
belirlenmesi aşamasında, SKH’lere ulaşmada yerel yönetimin kilit bir uygulama ortağı olması konusunda güçlü
bir savunma yapılmıştır. Konunun bugüne kadar tartışılan ana unsurları, yeni kalkınma çerçevesinin
yerelleştirilmesi, SKH’lerin yerel etkilerinin değerlendirilmesi ve yerel boyutun önceliklendirilmesinin ve
başarıyla uygulanmasının sağlanmasıdır. Bu süreç, kalkınma gündeminin topluluklara fayda sağlamak için yerel
düzeyde sağlam eylem ve somut sonuçlara etkili bir şekilde dönüştürülmesini sağlamak için farklı araçların,
mekanizmaların, stratejilerin, platformların ve yeniliklerin kullanılmasını içermektedir.
Yukarıdaki bağlamda ele alınacak bu çalışmada, Sürdürülebilir Kalkınma ve SDG’ler hakkında bilgi
verilerek, SDG’lerin yerelleştirilmesi sürecindeki başarılı uygulamalar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yerel Yönetimler,
Yerelleştirme, Binyıl Kalkınma Hedefleri
Alan Tanımı: Yerel Yönetişim, Kalkınmacı Yerel Yönetim (Kamu Yönetimi)
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“The Role of Traditional Rulers in Addressing Security Challenges: Reflections on Native Authority System in
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Abstract
Sokoto Emirate, was one of the three, and later four, constituent Emirates in colonial Sokoto Province,
Northern Nigeria, i.e Sokoto, Gwandu, Argungu and Yauri Emirates. It is located at the northwestern most part
of Nigeria. The Sokoto Emirate covers the present day Sokoto and Zamfara states of Nigeria. During the British
colonial administration, Native Authority System (N.A) was a model of Local Government Administration
created under the ‘Indirect Rule System’. It was a system where by the pre-colonial Traditional leadership
institutions were modified and allowed to function in the local government administration introduced by the
British. This paper assess the role played by Traditional leadership institutions in addressing security challenges
during the British colonial administration of Sokoto Emirate. In particular, the role played by the N.A. in
arresting Mahdist uprisings and other related extremist religious movements in the Emirate are highlighted. The
paper further argued that some of the roles played by the Traditional rulership institutions in successfully
addressing those challenges are still relevant in addressing the problems of insurgency on the one hand, and
some of the recent emerging security challenges, in Northwestern Nigeria, i.e cattle rustling, rural banditry,
kidnappings, robbery, and other related challenges.
Key words: Traditional Rulers, Security Challenges, Native Authority.
JEL Classification: H11
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“Fully Automated Parking Systems: An Environmentally Friendly Solution for Parking Space Problem in Cities”
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Abstract
Rapid growth in urban population and dramatic increase in vehicle numbers causes not only traffic jam
in cities but also serious vehicle parking problem. Especially considering the limited area in highly populated
cities, traditional flat systems unable to meet the demand due to large space they need. The need to utilize the
scarce real estate space in downtowns leads to built multi-story parking structures. Such systems offer a certain
degree of relief by making it possible to use the vertical space instead of the horizontal space. Yet, a significant
area is still wasted for large parking slots, access ramps, stairs or elevator in such conventional systems. In
addition, these systems still lead to wasting a considerable amount of time, fuel consumption, pollution, and
vehicle wear and tear due to the searching for available parking slots.
To avoid these problems, a number of new technologies have been developed. The top of these solutions
is the Fully Automated Parking Systems (FAPSs) wherein sensor technology is utilized and parking process is
carried out with automatic carriers (robots). FAPSs use vertical and horizontal space efficiently and utilize total
space up to 85% by staking the cars together more closely compared to conventional parking systems. In
addition to maximum space utilization in FAPSs, time and energy savings are ensured at the same time by
avoiding available slot searching. By this way, FAPSs provide an effective and environmentally friendly solution
for car parking problem arising in cities. As a result of these benefits, especially due to efficient space
utilization, interest in such systems is increasing all over the world. However, there are some operational issues
resulted in high fees and long service times. In order to make these systems more preferable and create the
desired impact in the cities, these concerns should be addressed. In this manner, FAPSs will provide many
advantages for public and convenience for citizens.
In the scope of this study, we investigate FAPSs and efficiency of different FAPSs in terms of technical
and operational aspect. On one hand, a comprehensive literature review demonstrates that there have been
many studies addressing design problem of FAPSs and the technologies to be used in FAPSs. In parallel of
technologic progression, many parking automated systems have been proposed and implemented successfully.
On the other hand, there are a limited number of studies concerning operational planning and control of FSPSs.
Operational planning and control deals with allocation of the car to appropriate place, retrieval parked car and
sequencing all operations and robot movements. The lack of studies considering operational issues can be the
main reason for inefficient operations and subsequently unsatisfied service times. Based on these findings, we
introduce the agenda of FAPSs, and key processes and techniques that could improve FAPSs' operations.
This work was supported by Dokuz Eylül University Scientific Research Coordination Unit. Project
Number: 2017.KB.FEN.027

Key Words: Parking problem in cities, Fully automated parking systems (FAPSs), Efficiency of FAPSs
JEL Classification: R42-R48
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“Employment Opportunities in Cultural and Creative Industries in Turkey”
beyza.sumer@deu.edu.tr

Abstract
Creative and Cultural Industries (CCI’s) have come into prominence by the increasing use of digital
technologies and new modes of production based on demand. Creative industries are the activities which have
their origin in individual creativity, skill and talent and protected by intellectual property, and these industries
include advertisement, architecture, art and antiques, crafts, fashion, design, film, performing arts, music, tv and
radio, leisure software (video games), and publishing. Cultural industries encompass the activities that include
direct cultural contents and have some sorts of creativity, symbolic meaning and intellectual property, and these
industries are the activities of museums, archeological sites (cultural heritage), culinary arts, festivals, etc. Thus,
creativity, innovation, and cultural elements compose the core of CCI’s.
CCI’s are growing very fast and they contribute to the world economy by generating new jobs and more
income. They are strategic assets for both developed and emerging economies. CCI’s inspire a more creative,
innovative, entrepreneurial and artistic society. Turkey is recorded as one of the top three performers among the
developing countries in exporting creative industries (2010).
This study aims to highlight the importance of CCI’s and tries to analyse employment opportunities in
CCI’s in Turkey. It is suggested that CCI’s in Turkey can be one of the main propellers for development by
generating employment, increasing incomes, and augmenting artistic and creative aspects of the society.

Keywords: Employment, Cultural and Creative Industries, Turkey
JEL Classification: D89, J2, J24
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Abstract
The South African schools Act (84 of 1996) decentralises and bestows the management of school
finances on their respective governing bodies. All school governing bodies are assigned the same functions
irrespective of the location of the school, its size and complexity, or the profile of their members. The
effectiveness of school governing bodies in discharging their assigned functions will inevitably be varied.
This paper is drawn from a qualitative multi case study on shared decision-making in school governing
bodies in five Soweto secondary schools. The paper is, however, restricted only to findings with regard to two
secondary schools based in an informal settlement and the research question: how do members of the school
governing bodies perceive and experience their effectiveness in managing school finances?
Data were collected through semi-structured individual interviews and focus group interviews. Data
analysis followed Tesch’s steps for open coding. The analysis of data revealed that in addition to their limited
understanding of their role, respondents had limited capacity to effectively execute it. Additional perceived
barriers to the effective execution of this role include the socio-economic conditions manifest in the informal
settlements, poor support structures and non-collegial relations among members. The article recommends some
measures to be implemented to enhance the school financial management effectiveness of school governing
bodies.

Key Words: Informal Settlement, School Governance, Financial Management,
JEL Classification: I21; I28
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Abstract

The Village Funds that has been allocated since 2015 still seems to encounter challenge in management
due to inadequate capacity of village government in many regions. In order to overcome this problem, Ministry
of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration of Indonesia has established Village Fund Task Force
by sending Village Counselors as an effort to guide all the village chiefs. However, this is still questionable
regarding its effectiveness by seeing that the level of corruption in local government are still quite high. Hence,
this paper aims to evaluate before and after the existence of Village Counselors in Tangerang District. Villages
in this buffer zone for the capital city of Indonesia should have good management system as a benchmark for
other villages that are regionally away from the central government. This research uses descriptive method by
collecting data and doing observations in several villages in Tangerang District. The authors found that the
existence of Village Counselors in Tangerang District can be said to be not yet effective in improving
transparency and accountability of Village Funds management. Therefore, it can complicate efforts to eradicate
corruption in Indonesia at the local level.

Key Words: Financial Managements, Village Counselors, Village Funds
JEL Classification: D73, H72, H76

40

