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6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile beldeler 
mahalleye dönüşüp büyükşehire katılırken 
bilgi sistemi entegrasyonu-geçiş süreci 

ile yasal –yerel düzenlemelerde, e-devlet süreçlerinin de 
geliştirilmeye açık ve hazır olabilmesi önem taşıyor.

Yeni Büyükşehir Yasasıyla (6360), beldenin mahalleye dönüşüp 
büyükşehire katılımında bilgi sistemi entegrasyonu-geçiş süreci 
konusuna gerek olduğunu yöresel örneklerde yaşandığını 
gözlemleyen bu çalışma, gözlemlerle bazı e-entegrasyon 
sorunlarını belirlemek ve öneriler getirmeye çalışmak üzere 
sunulmuştur. 

Yasaların ve özellikle bu örneğimizde ele alınan büyükşehir 
belediyesi yönetimine dair kanunun amacı, “hukuki statüyü 
düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve 
uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır (Kanun No:: 5216, 
10/7/2004; R.G.: 23/7/2004 Sayı :25531) (md. 1).”  Bu kanun, 
büyükşehir belediyesiyle büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 
belediyeleri kapsar (md.2)”. “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi 
Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (No. 6360, 
12/11/2012). 

Bu kanunla; “Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, 
Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa 
ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı 
adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri 
büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, 
İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir 
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belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. 
Sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları 
içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin 
tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle 
olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek 
mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin 
belediyesine katılmıştır. İstanbul ve Kocaeli 
il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin 
tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları 
ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. 
Sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel 
kişiliği kaldırılmıştır.  Sayılan illerin bucakları 
ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır” (md.1).   

Özellikle sahil kent (kasaba), belediye, 
beldelerdeki sorunlar çeşitli araştırmalara 
konu olmuştur. Denizin coğrafi etkisi ve 
getirdiği güçlüklerle doğal sınırlar, radyo ve 
televizyon yayınlarında, yıllardır kapsama 
alanı ve dış-komşu ülke güçlü frekans 
yayınlarının baskınlığı, etkisi gibi tecrübeler 
bilinmektedir. Artık, yeni yeni yatırımlarla, 
cep telefonu altyapı yatırımlarıyla sorun 
azaltılmaya çalışılmaktadır. Ancak, internet 
erişim hız ve gücü daha belirgin ölçüde geçen 

yıllara dek, eksikliği hissedilen bir konu olarak 
yaşanmaktaydı. Güncel altyapı çalışmaları, bu 
tür sorunları azaltmayı hedeflemektedir.

Bu örnekteki gibi illerde, sahilde sakin 
bir kasaba/kentin yaz dönemi gibi yüksek 
mevsimlerde hızla ve onlarca kat artan 
nüfus değişkenliği yaşaması ve bu duruma 
tedbir almakta görülen gecikmeler, konunun 
geleneksel doğasında yaşanagelen, biraz da 
kanıksanan, hoşgörülen bir hal alabilmektedir. 
Kimi şirin küçük beldelerin birer belediye 
olarak kalıp kalmaması sorusu, Fransa 
örneğinin savunanlarca bir demokrasi 
sorunsalına gönderme yapılarak, korunması 
gereği tartışmalarına neden olmuştur. Kim 
görüşlere göre ise, ölçek ekonomisi, verimlilik 
gibi nedenlerle, büyümek, büyükşehire 
katılmak, araç-gereç-bütçe-uzman personel 
gibi olumlu getiriler beklentisi ile – ve çağın 
artan / büyüyen nüfus dolayısıyla büyüyen 
şehir eğilimi, uygulamada yasanın da 
yürürlüğe girmesiyle yaşanan gerçeğe hızla 
dönüşmektedir. 

Ancak, kaldırılan belde 
belediyesinin boşaltığı ve ilçe 
belediyesine devrettiği binalar, 
- yerinde bir karar ve ihtiyaç 
olarak görüldüğü gibi – iletişim-
şube-mahalle erişim hizmet 
noktaları olarak kalmıştır. 
Bu dönüşüm yaşanırken; 
temel hizmetlerden, örneğin 
su, ilçe yetki ve sınırını aşan, 
büyükşehir su idaresinin 
yetkisindeki bir temel hizmet 
alanına dönüşmüş, tabii 
olarak birim maliyeti artmış 
ve fakat sayaç-sayaç okuma-
ücretlendirme hizmetleri gibi 
uç hizmet noktalarına erişim 
ve bağ kurma imkanları, geçiş 
döneminin bir problemi olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Su hizmeti, belde kaldırıldığı için, 
ilçeye devri olamayacağından, oradan 
da hemen büyükşehire devredilen bir 
hizmet alanıdır. Ancak, sayaç okuma ve 
bedel ödeme hizmeti, beldeye yüzlerce 
kilometre uzaktaki büyükşehir belediyesi 
tarafından karşılanacaktır. Bu geçişi, eski 
belde-şimdiki mahalle hizmet binasında 
birkaç personelle yürütülen geçici hizmet 
bankosunda karşılanan bir straji ile çözülmeye 
çalışılmaktadır.  

Yüksek mevsimde, artan nüfus ile gelen 
vatandaşın, su bedeli ödeme talebini 
karşılamakta zorlanan tecrübeler yaşandığı 
görülmektedir. Bu uzun kuyruklar oluşumu, 
ülkemiz insanı ve medyanın sitemine 
maruz kalmadan önce, geliştirilebilecek 
e-entegrasyon alanları olduğu verisini 
sağlamaktadır. Hizmet kalitesini artırırken, 
maliyet ve bedelleri azaltabilecek önlemler 
üzerine araştırmalar yapılabilir. Araştırma 
sorularına örnek olarak böylesi bir liste ile 
başlanabilir:

• Mekanik sayaçtan kaynaklı sorunlar ve 
seçenekler,
• Dönemsel kullanım nedeniyle vatandaşın 

mağduriyetini önlemeye yönelik önlemlerin 
eksikliği, 
• Mevsimlik nüfus artışı nedeniyle oluşan 
kamu hizmet beklenti trafiğinin artışı, 
• Kamu hizmet bedelini banka otomatik 
ödemesiyle yapılamaması (banka otomatik 
ödeme sisteminin de geçişe hazır edilememesi 
ve birkaç ay sürebileceği açıklamaları 
yapılmaktadır), 
• Vatandaşın elden bizzat su bedeli ödemesi 
gereği nedeniyle oluşan araç ve karayolu 
trafiği, mahalle hizmet binasının araç trafiğine 
hazır olmayışı- işaret, işaretçi, yol şerit, 
trafik ışık, yönlendirme ve denetimlerinin 
yetişememesi nedeniyle trafik ekiplerinin 
yanlış park cezası uygulaması yöntemiyle 
biriken sorunlardan habersiz olarak süreç 
yönetimi yerine yanlışa sevk edilen sonuçları 
giderme zorunda kalışı, vb. 

Yerel yönetim, katılım ve demokrasi alanında 
araştırmalar ve çözümler, temel hizmetlerin 
kalitesini artırabilir. Vatandaş memnuniyeti, 
marka şehir haline gelen beldelerin gelişimi, 
ulusal ve uluslararası tanıtıma katkısı, 
“insani gelişme” göstergelerini olumlu yönde 
etkileyebilir. Yasal –yerel düzenlemeler 
aşamasında, e-devlet süreçlerinin de 
geliştirilmeye açık ve hazır olabilmesinin 
önemi vurgulanabilir...
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