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ÖNSÖZ 

Afganistan‟da 2004 yılından sonra dile getirilmeye baĢlanan yerelleĢme 

çabaları dikkat çekmiĢtir. Ülkede özellikle dıĢ güçlerin etkisiyle ortaya çıkan 

karıĢıklıklar istikrarın sağlanmasına ve yerelleĢme çabalarının yönetim sistemine 

yansımasına engel olmuĢtur. Bu çalıĢmada Afganistan yönetim sistemindeki 

yerelleĢme çabaları özelinde idari yerelleĢme konusu ele alınmıĢ ve çağdaĢ anlamda 

bu yerelleĢmenin önündeki engeller incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın zenginleĢmesinde 

öncelikle ders döneminde her zaman fikir ve görüĢlerinden istifade ettiğim değerli 

hocalarım, Sayın Prof. Dr. Selim KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARATAġ ve ister 

ders aĢamasında, ister daha sonraki aĢamalarda bilimsel donanımı ve geniĢ 
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boyunca beni yönlendirip daha sonrada hiç sıkılmadan ve yorulmadan tezi defalarca 

okuyup, eleĢtiri ve önerileriyle çalıĢmamızın zenginleĢmesinde katkıda bulunan 

kıymetli danıĢmanım Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU hocama 

teĢekkürlerimi sunarım. Tezimi okuyup, Afganistan‟da kaynak bulmama yardımcı 

olan ve değerli önerilerde bulunan çok değerli ağabeyim Afganistan Parwan 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sayed Mobin HASHĠMĠ ve tezimi 

okuyan Dr. Enamullah AKSU hocamıza ve Abdul Kabir MARZBAN kardeĢimden 

teĢekkür ederim. 

Türkiye‟de lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca bana maddi ve manevi 

desteğini esirgemeyen aileme, hiçbir zaman unutamadığım fikir ve tecrübelerini 

benimle paylaĢan AKP Kayseri Milletvekili, Türkiye–AB Karma Parlamento 

Komisyon EĢ BaĢkanı, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel BaĢkanı Sayın Ġsmail 

Emrah KARAYEL‟e, Kayseri MTTB BaĢkanı Sayın Akın KAYA‟ya, Birlik Vakfı 

Kayseri ġube BaĢkanı Sayın Mehmet Adıgüzel‟e teĢekkür ederim. Ayrıca Ankara‟da 

yardımlarını esirgemeyen Sayın Necati DĠNÇER‟e, Sayın Hasan KOÇ‟a ve Sayın 

YaĢar KARAYEL‟e teĢekkür ederim. 

Tez yazarken kahrımı çeken ev arkadaĢım Sakhidad FAYZĠ ve kardeĢim Nazir 

Ahmad HAYDARĠ'ye, Niğde‟de okuyan Afgan öğrenci arkadaĢlarıma, Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Muhsin KAR‟a, Rektör Yardımcısı 

Sayın Prof. Dr. Ġlyas GÖKHAN‟a ve diğer hocalarıma, eğitim gördüğüm Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti‟ne ve Türk kardeĢlerime, diğer dost ve arkadaĢlarıma teĢekkür 

ederim.   
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ÖZET 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

AFGANĠSTAN’DA YEREL YÖNETĠMLERĠN YAPILANMA SORUNU 

ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

HAĠDARĠ, Bashir Ahmad 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 

Tez DamıĢmanı: Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU 

Mayıs 2020, 90 sayfa 

Afganistan Devleti (resmi adıyla Afganistan Ġslam Cumhuriyeti) üzerinde 20. 

yüzyıla kadar devam eden egemenlik mücadelesi çeĢitli yönetim anlayıĢlarının 

benimsenmesini beraberinde getirmiĢtir. Ülkenin modern anlamdaki ilk Anayasası 

1923 yılında yapılmıĢ ve akabinde bir dizi Anayasal faaliyet gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ülkenin temel problemi yönetim Ģekillerinin Anayasallarda belirlenen ilkeler 

doğrultusunda gerçekleĢtirilememesidir. Afganistan‟da idari sistem genellikle her 

yöneticinin kendi anlayıĢına göre değiĢmiĢtir. Bu yüzden ülkede sabit bir idari 

sisteminden bahsetmek çok zordur. Günümüzde ise 2004 yılında yürürlüğe giren 

Anayasal ilkeler hâkimdir. Bu ilkelerle Afganistan‟daki idari sistem merkezi yönetim 

ve yerel yönetim temelinde kurulmuĢtur. Örgütsel yapının ve çağdaĢ düzenin 

sağlanması adına bir dizi reform ve yenilik getirme çabaları baĢlamıĢtır. 

Ülkede merkezi yönetim teĢkilatının taĢra kuruĢları yanı sıra yerel 

yönetimlerin Anayasal ve yasal zemine oturtulma çabası, modern anlamda yetersiz 

görülse de, yerelleĢme açısından umut verici bir geliĢmedir. Ülkede yerelleĢme 

açısından dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise 2007 yılında Bağımsız Yerel 

Yönetim genel BaĢkanlığı‟nın kurulmasıdır. Bu baĢkanlık merkez teĢkilat ile taĢra 

teĢkilatı ve yerel yönetim arasındaki iliĢkiyi düzenleyecek bir birimdir. Ancak 

uygulamaya bakıldığında bu kurumun yanı sıra gerek taĢra teĢkilatında gerekse yerel 

yönetimler üzerinde birden çok birimin söz sahibi olduğu görülmektedir. Ayrıca 

özellikle yerel yönetimlerde yasal çerçevede seçimle gelmesi öngörülen birimlerin 

seçimle gelmediği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla Afganistan‟da yerelleĢme çabaları 

istenen sonuca ulaĢamamıĢtır. Bu kapsamda, çalıĢmada öncelikle yerelleĢmeye iliĢkin 

kavramsal ve kuramsal alt yapı incelenmiĢtir. Daha sonra idari yerelleĢme çabaları 

özelinde Afganistan‟ın yapılanmasına yön veren Anayasal ve yasal çerçeve ele 

alınmıĢtır. Son olarak idari yerelleĢme çabalarının önündeki engeller irdelenmiĢtir. 

Sonuç olarak ülkenin yerelleĢme çabalarını; dıĢ güçlerin ülkenin iç iĢlerine karıĢması, 

etnik farklılıkların yoğunluğu, merkezin idari ve mali açıdan hâkimiyeti elinden 
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bırakmama istemi, hesap verilebilirlik olgusunun etkin iĢletilememesi gibi nedenler 

etkilediği görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: YerelleĢme, Ġdari YerelleĢme, Afganistan‟da YerelleĢme 

Çabaları 
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ABSTRACT 

MASTER THESIS 

A STUDY ON THE PROBLEM OF STRUCTURING LOCAL 

GOVERNMENTS IN AFGHANISTAN 

HAĠDARĠ, Bashir Ahmad 

Public Administration 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Hava TAHTALIOĞLU 

May 2020, 90 page 

Afghanistan officially known as (Islamic Republic of Afghanistan) has 

examined various systems and approaches for her sovereıgnty till 20
th

 century. The 

country's first modern constitution was inacted in 1923, followed by a series of 

Constitutional activities and amendments. The main problem of the country is that the 

ruling governments do not considers the principles of constitutional law. The 

administrative system standards in Afghanistan has been changing in accordance to 

each manager's own understanding. Therefore, it is very difficult to talk about a fixed 

administrative system in the country. The Constitutional principles that came into 

force in 2004 is prevailed. With these principles, there is dual administrative system 

central government and local government. It provides organizational structure and 

modern order to be started 

Despite the establishment of local government which is a strong pillar for 

implementation of constitution at provincial and district level, but still more effort is 

needed.  Another important point for localization of administrations is the 

establishment of the Independent Directorate of Local Governance (IDLG) in 2007. 

This institution is a unit that regulates the relationship between central and local 

government. However, when looking at the application, it is seen that, besides this 

institution, multiple units can organise in both the district administrations and local 

governance. In addition, it is noteworthy that the some units at provincial level should 

be elected in accordance with constitution provisions but in practice it has never 

happened which has affected the administration negatively. Therefore, localization 

efforts in Afghanistan did not reach the desired result. In this research, firstly, the 

conceptual and theoretical infrastructure regarding localization was examined. Then, 

the Constitutional and legal framework, which directs the structuring of Afghanistan 

in terms of administrative localization efforts, was discussed. As a result, the country's 

localization efforts; It has been observed that some major reasons like intervention of 

foreigners in domestic matters, the tribal structure of the society and ethnic 
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discrimination are the main obstacles to distribute power between centre and local 

government, hence the central government have domination in all aspects of state 

affairs. 

Keywords: Localization, Administrative Localization, Localization Efforts in 

Afghanistan  
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GĠRĠġ 

Türkiye kamu yönetimi literatüründe birçok ülkenin gerek merkezi yönetim 

yapısını ele alırken değindikleri yerel yönetim sistemleri gerekse sadece yerel yönetim 

sistemlerini ele alan akademik çalıĢmalara rastlamak mümkündür (Örneğin: Ayman 

Güler, 1992; Nitas, 2003; Ayman Güler vd., 2004; Okçu ve Özgür, 2013). Bu 

çalıĢmalarda doğudan batıya birçok ülkeye değinilirken Afganistan yerel yönetim 

yapısına değinilmemiĢtir. Ancak Afganistan özelinde özellikle yerel yönetim 

sistemlerini ele alan ve Türkiye‟de yayımlanan Enayatzade (2018) “Afghanistan local 

government system: A comparative analysis” ve Momand‟un (2019) “Afganistan'ın 

yerel yönetim sistemi” isimli tezlerine, KarataĢ ve Çolakoğlu‟nun (2018) 

“Afghanistan Ġslam Cumhuriyeti‟nin devlet yapisinda yerel yönetim sistemi” isimli 

makalesine rastlanmaktadır. Bu çalıĢmayı Afganistan yerel yönetim sistemleri 

çalıĢmalarından ayıran taraf ise ülkedeki Anayasal sistemle getirilmek istenen 

yerelleĢme hareketlerinin baĢarısız olduğu noktalara değinmesidir.  

Afganistan Ġslam Cumhuriyeti Asya kıtasının merkezinde, denize sınırı 

olmayan ve tarih boyunca Ġngilizler, Sovyetler Birliği ve 2001 yılında Amerika 

BirleĢik Devletleri‟ne (ABD) yapılan 11 Eylül saldırılarını üstlenen “El Kaide” 

örgütünün Taliban‟la yakınlığından kaynaklı ABD terörle mücadele kapsamında 

Afganistan‟a savaĢ açmıĢtır. Bu savaĢla birlikte 2001 yılında 11 Eylül “El Kaide” 

saldırıları sonrasında acil önlem alınması için BirleĢmiĢ Milletler Kasım ayı sonunda 

Bonn‟da, Taliban dıĢında Afgan politik liderlerinin katılımıyla bir toplantı 

düzenlemiĢtir. Bonn Konferansı‟nda, Afganistan‟da uzun yıllardır varlık göstermeyen 

kalıcı devlet kurumlarının kurulması yönündeki gereklilikler dile getirilmiĢtir. Ülkenin 

tarihi geçmiĢi aslında çok eski zamanlara dayanmaktadır. Afganistan halkının %99‟u 

Müslüman %1 Hindulardan ulaĢmaktadır. Bunların yaklaĢık %84‟ü Sünni, %15‟i ġii 

mezhebine mensuptur. Afganistan, doğu ve güneyde Pakistan, batıda Ġran, kuzeyde 

Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, doğuda Çin ile sınır komĢusudur. 

Yüzölçümü 652.237 km² olan Afganistan‟ın 9102 Nüfus Genel BaĢkanlığı Raporuna 

göre 32,2 milyon nüfusu bulunmaktadır. Bunların 15,8 milyonu erkek ve 16,49 

milyonun ise kadındır. Afganistan‟da yaklaĢık olarak 20 farklı etnik grup 
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bulunmaktadır. Bunlar: PeĢton, Tacik, Özbek Türkmen, KızılbaĢlar, Noristani, 

Kırgızlar, Kazaklar, Aymaklar, PaĢayiler, Beluçlar Ģeklinde sıralanabilir. 

Afganistan'ın kuruluĢundan itibaren emirlik, mutlak krallık, meĢruti krallık, 

cumhuriyet, demokratik cumhuriyet gibi çeĢitli adlarla yönetim biçimleri 

benimsenmiĢtir. Güçlü bir merkezi otoritenin kurulmasından ziyade güçlü bir feodal 

zihniyetin varlığı desteklenmektedir. Güçlü feodal zihniyetin benimsenmesinde ise 

sömürge mantığıyla faaliyet gösteren dıĢ güçler etkili olmuĢtur. Afganistan yerel 

yönetim sistemi, 1970'li yıllardan itibaren güçlü ve merkeziyetçi yapıya sahip olmuĢ 

ve geliĢmeye baĢlamıĢtır. 1979 yılında baĢlayan Sovyet iĢgaliyle birlikte bu sistemde 

ortadan kaldırılmıĢ ama 1980‟lı yıllarda Kabil merkezi yönetimin üçte birine 

emretmeye baĢlamıĢtır. Diğer bölgelerdeki yerel yönetimlerde Sovyet iĢgali öncesi 

etnik unsurlar ve mücahitler adı verilen askeri güçler genellikle etkili olmuĢtur. 

Ancak, Sovyet destekli rejimin çökmesiyle 1991'de son bulmuĢtur. O günden bugüne 

yerel yönetim, halkın seçimlere, özgürlüğe ve bağımsızlık mücadelelerine katılmasını 

sağlamaya çalıĢmaktadır.  

YerelleĢme olgusu özelinde özellikle idari yerelleĢme kamusal hizmetlerin 

etkinliğini ve verimliliğini sağlamak adına önemli bir tür olarak görülür. 

Afganistan‟da merkezi idare, taĢra birimleri ve yerel yönetim birimleri iç içe geçmiĢ 

bir haldedir. Ayrıca yerel yönetim birimlerinde hizmet sunucuların seçimle göreve 

gelmesi konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. Dolayısıyla günümüz anlamında 

hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulması, demokrasinin benimsenmesi Afganistan 

özelinde pek mümkün görülmemektedir. Merkezi yönetime olan bağlılık, merkezin ise 

gücü elinde tutma çapası bunun en önemli nedenidir. Ancak Afganistan halkı daha 

demokratik ve idari açıdan belirli özerklikleri yereldeki birimlere verme konusunda 

isteklidir. Bu istekleri zaman zaman dıĢ güçlerin etkisiyle gündeme gelmiĢtir. 

Özellikle Amerika BirleĢik Devletleri‟nin (ABD) 2001 yılında Taliban‟ı etkisiz hale 

getirdikten sonra batı ülkelerinde desteğini alarak Afganistan‟da modern ve çağdaĢ 

yönetim ilkelerinin benimsenmesi giriĢimine baĢlaması örnek verilebilir. Bu 

modernleĢme çabaları Afganistan‟da ilk kez 2004 yılında kabul edilen Anayasa ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu Anayasanın ülkede merkezi yönetim ve yerinden yönetim 

birimlerinden bahsediliyor olması yerelleĢmeyi gündeme getirmiĢtir. Afganistan‟ın 

merkezinde yerel yönetimi temsil etmek için 2007 yılında Afganistan Bağımsız Yerel 

Yönetim Genel BaĢkanlığı‟nın kuruluyor olması da bir diğer göstergedir. 21. yüzyılın 
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baĢından itibaren varlık gösteren bu çabalar ne yazık ki istenen düzeye gelememiĢtir. 

Bu yüzden tezde Afganistan‟daki idari yerelleĢmenin sağlanamaması altındaki 

nedenleri araĢtırmak amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda ilk bölümde yerelleĢmenin 

kavramsal çerçevesi ve türleri ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Ġdari yerelleĢme kavramı 

ise kendi türleri kapsamında ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. Ġkinci bölümde, 

Afganistan‟ın yerelleĢme çabaları öncelikle Anayasal temelde irdelenmiĢtir. Özellikle 

2001 ve 2004 sonrası dönem üzerinde durularak taĢra ve yerel yönetim birimleri 

hakkında bilgiler derlenmiĢtir. Üçüncü bölümde ise Afganistan‟ın yerelleĢme 

çabalarının önündeki çeĢitli engellere odaklanılarak bir çıkarım yapılması 

sağlanmıĢtır. Ancak çalıĢmada ülkenin uzun yıllardır demokratikleĢme çabaları içinde 

olması ve dıĢ güçlerin yoğun baskısı altında bunu gerçekleĢtiriyor olması temelde 

kaynak sıkıntısı yaĢanmasına neden olmuĢtur. Bu sınırlılık kapsamında elde edilen 

temel sonuç ülkedeki merkez yerel iliĢkisinin oturtulamamıĢ olması, denetim 

mekanizmalarının iĢletilememesi, etnik kökenin yerelde baskın rol üstlenmesi 

dolayısıyla yerelleĢme türlerinin iĢletilemediğidir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

YERELLEġMEYE ĠLĠġKĠN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. YerelleĢme Kavramı 

YerelleĢme (decentralization) tezi ilk olarak Musgrave (1959) ve Oates (1972) 

tarafından dile getirilmiĢtir. Bu bağlamda merkezi hükümet tarafından sunulan 

kamusal malların yerele yayılması yönetsel açıdan etkinliğin sağlanmasında önemli 

bir araç olarak görülmüĢtür (Acar ve Kitapcı, 2009: 87). Bununla birlikte, yerelleĢme 

sadece kamu sektöründe kullanılan bir kavram değil, aynı zamanda özel sektörde, 

iĢverenler arasında kâr odaklı bir bakıĢ açısı geliĢtirmek için kullanılan, üreticilere 

daha fazla sorumluluk yükleyen kavramlardan biridir (Ayrangöl ve Tekdere, 2016: 

59). 

Sosyal bilimlerde tanım ve kavramlar kiĢiler ve kurumlarca farklı Ģekillerde 

ifade edildiğinden yerelleĢme kavramının da birden çok tanımı bulunmaktadır. Türk 

Dil Kurumu (TDK) yerelleĢmeyi “yöreselleĢme - mahallileĢme” olarak tanımlarken 

(sozluk.gov.tr/), Oxford sözlüğü daha ayrıntılandırarak, merkezi idareden mahalli 

idarelere yetki “otorite” aktarımı ya da büyük bir organizasyonun kısımlarının 

(departments) tek bir yönetimsel merkez yerine diğer yerlere (locations) dağıtımı 

Ģeklinde tanımlamaktadır (Ariöz, 2019: 9).  

Leung, yerelleĢtirmeyi üst düzey kuruluĢların karar verme sorumluluğu, gücü 

ve yetkisinin alt düzeydeki kuruluĢlara aktarması Ģeklinde tanımlamaktadır. Yuliani, 

ise yerelleĢmeyi güç iliĢkisi ve karar alma yetkisi bakımından siyasi, idari ve ulusal 

hiyerarĢi içinde merkezi yönetimden bölgelere, belediyelere veya yerel yönetimlere 

transferi gibi geniĢ bir alana yayılımı olarak anlamlandırmaktadır. Ayrıca yerel 

yönetimler vasıtasıyla sağlanan yerelleĢmeyi vatandaĢların yönetime katılımını 

sağlayan araçlardan biri olarak görmektedir (Ayrangöl ve Tekdere, 2016: 60).  

Dünya Bankası (DB) “kamusal yetki ve sorumlulukların, merkezi yönetimden 

taĢra örgütüne ve yerel yönetimlere ya da yarı özerk yönetim örgütlerine ve/veya özel 

sektöre devredilmesi” Ģeklinde yerelleĢmeyi tanımlamıĢtır (Keskin, 2008: 2). 

YerelleĢmenin yönetim literatüründe dikkate alınan bir diğer tanımı ise Rondinelli 

tarafından yapılmıĢtır. Bu tanıma göre yerelleĢme; “kamuya ait merkezi yönetim ve 

fonksiyonların; merkezi otoritenin taĢra birimlerine, yarı özel kamu birliklerine, 
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fonksiyonel otoritelere, özel yerel yönetimlerine ya da hükümet-dıĢı örgütlere 

devridir” (ÖzmüĢ, 2005: 2).  

Merkez ve yerel arasındaki yeniden dağılımı sağlayan ve demokratikleĢme 

sürecinin parçalarından biri olan yerelleĢme, güç ve finansal kaynak aktarımı ile 

örgütsel kapasitelerin geliĢtirilmesi gibi çeĢitli boyutları olan bir kavramdır (Güven, 

Karakacıer ve ġimĢek 2017: 194). YerelleĢme tanımlarından yola çıkılarak bu süreçte 

merkez yönetimin elinde bulundurduğu bir takım yetkileri taĢra örgütlerine, yerel 

yönetim birimlerine, sivil toplum kuruluĢlarına ve özel sektöre devrinden (Özgün ve 

TaĢcıer, 2019: 23) bahsetmek mümkündür. Kamu hizmetlerinin merkez dıĢında yerel 

önceliği bulunan yerlerde sunulması diğer bir değiĢle subsidiarite ilkesi gereği 

yerelleĢmesi, istenen, mal ve hizmetin etkili dağılımında halkın katılımını esas alan 

uzlaĢmacı bir iĢbirliği yaratmaktır (Toprak, 2014: 42). 

1.2. YerelleĢmeyi Gündeme Getiren Faktörler  

YerelleĢmenin gündeme gelmesinde tarihsel olarak, en çok bahsedilen nedeni, 

ekonomik kalkınmanın üzerindeki etkisidir (Ayrangöl ve Tekdere, 2016: 66). Ancak 

yerelleĢme 1980‟li yıllarda kamu yönetiminde yaĢanan değiĢimleri gündeme getiren 

bir dizi kavramdan biridir (Emini, 2009: 31). YerelleĢmeye iliĢkin yapılan tanımlardan 

da anlaĢılacağı üzere bu çabaların yönetsel sisteme yansıması çeĢitli faktörler 

tarafından tetiklenmiĢ ve ortaya çıktıktan sonra da çeĢitli faktörlerle etkileĢim içinde 

geliĢim seyretmiĢtir.  

YerelleĢme ile bağlantılı hatta yerelleĢmeyi tetikleyen olgulardan biri 

küreselleĢmedir. KüreselleĢme 1980‟lerde az geliĢmiĢ ülkelerdeki finansal krizlerin 

ortadan kalması ya da etkilerinin azaltılması için yapısal uyum paketlerinde dile 

getirilen bir çözümdür (ÖzmüĢ, 2005: 2). Kamu yönetimi alanında küreselleĢme ile 

baĢlayan değiĢim süreci katı, merkezi, hiyerarĢik ve bürokratik yönetim anlayıĢından 

esnek, piyasa temelli, müĢteri odaklı yönetim anlayıĢına geçiĢi desteklemiĢtir 

(Akçakaya, 2017: 109). KüreselleĢme, öncelikle ekonomik araçlarla amaçlanan bir 

süreçle tüm ülkelerde yerelleĢmeyi teĢvik eder. YerelleĢtirme talebi, demokrasi, insan 

hakları, özgürlük ve meĢruiyet gibi kavramlara atıfta bulunularak desteklenir ve 

merkezi hükümetin gücü ve iĢlevlerini sınırlayarak uluslararası ekonomideki harekete 

zemin hazırlar (Seval, 2013: 1).  
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KüreselleĢme süreciyle gündeme gelen yerelleĢme olgusu, anlamsal tezatlıktan 

dolayı çeĢitli eleĢtirilere de maruz kalmıĢtır (Gelekçi, 2005: 269). Hatta akıllara 

“yerelleĢme olgusunun küreselleĢmeye cephesel bir direnç mi yoksa düz ara bir 

uyarlama mı” sorusunu getirmiĢtir (Ġnce, 2009: 266). Bu durumu gidermenin en temel 

yolu küreselleĢme sürecinde yerelin tanımına bakmayı gerekli kılmıĢtır. KüreselleĢme 

sürecinde yerelin ilk tanımı küresel düzeye göre ulus-devletler bağlamında yerel iken, 

ikincisinde ise ulus-devlet kapsamına göre etnik gruplar ve mikro milliyetçilikler 

düzeyinde yerel Ģeklindedir. Yerele dair dile getirilen her iki tanımda da küreselleĢme 

süreci ulus üstü yapıların baskısına maruz kalan ya da yerel kimliklerin canlanıĢıyla 

tehdit altında kalan ulus devletler dikkat çekmektedir (Gelekçi, 2005: 269; AltınbaĢ, 

2009: 90-91). YerelleĢme kavramı küreselleĢme ile dile getirilse de aslında 

küreselleĢme (globalleĢme) yerelleĢmenin nedenlerinden sadece bir tanesidir. 

YerelleĢmenin popülaritesinin artmasında etkili olan diğer nedenler, merkezi 

hükümete duyulan güvensizlik ile yerel ve bireysel sorumlulukları gündeme getiren 

ideolojik nedenler; demokratikleĢme, özerklik, temsil ve merkezi hükümetin sorunlu 

iĢlevlerinden kurtulma istemi olarak dile getirilen siyasi nedenler ve iĢlevsel nedenler 

olarak sıralanabilir (ÖzmüĢ, 2005: 2). 

Devletin küçültülmesini öngören Yeni Sağ YaklaĢımı kamu yönetimindeki 

değiĢimin uygulamaya yansımasını özelleĢtirme ve yerelleĢme ile sağlanacağına iĢaret 

etmiĢtir (Özel, 2007: 57). Ancak devletin küçültülmesi / sınırlandırılması 

yerelleĢmeye atfedilen tanımlara göre değiĢim göstermektedir. Bu yüzden yerelleĢme 

kavramı kullanılırken; “merkezi yönetimin küçültülmesi mi yoksa devletin 

küçültülmesi mi kastediliyor” iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Övgün ve TaĢcıer‟in 

(2019: 38) de ifade ettiği gibi yerelleĢmeden kastımız merkezin yetkilerini taĢra ve 

yerel yönetim birimlerine aktarımı ise, burada merkezi yönetimin küçültülmesinden 

bahsedebiliriz. ġayet yerelleĢtirmeden kastımız özelleĢtirmeyi de içine alan bir 

uygulama ise, o zaman devletin kısmen de olsa küçültülebileceğinden bahsedilebilir.  

Yönetim uygulamaları içinde yerelleĢme yanlısı tutumlara bakıldığında dikkat 

çeken çeĢitleri; hiyerarĢik örgüt içinde üstün asta “yetki devri”, merkezi yönetimden 

taĢraya “yetki geniĢliği”, merkezi yönetimden yerel yönetimlere “yetki göçerimi” 

Ģeklindedir (Ayman Güler, 2005: 245). Dolayısıyla devletin küçültülmesinden ziyade 

merkezi yönetimin küçültülmesi Ģeklinde uygulamalara rastlamak mümkündür.  

Kamu yönetimi anlayıĢında benimsenen değiĢimlere binayen ortaya çıkan 

yönetiĢim, yerelleĢme, Ģeffaflık, açıklık, hesapverilebilirlik, katılımcılık gibi 
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kavramların özünde subsidiarite ilkesi bulunmaktadır. Bu ilkenin özü merkezi 

yönetimin görev alanını yerel lehine daraltmaktır. Dolayısıyla merkez ve yerel 

arasındaki iliĢki yeniden tanımlanmalı ve merkezin vesayet denetiminin mümkün 

olduğunca kısılmasından dolayı özerkliğin artırılması (Güven, Karkacıer ve ġimĢek, 

2017: 195-196) amaçlanmaktadır. YerelleĢme kavramı Avrupa Birliği (AB) 

çerçevesinde ön plana çıkan subsidiarite kavramıyla daha da anlam kazanmıĢtır. 

Kavramın özünde halka yakınlık ve yerellik üzerine vurgu yapılmıĢtır (Seval, 2013: 

6). Bu kavram ilk kez 1992 tarihinde Maastrich‟te imzalanan Avrupa Birliği 

AnlaĢması‟nda dile getirilmiĢtir. Ayrıca AB‟nin resmi yayınlarından birinde 

“parlamentolar, hükümetler ve diğer yetkililer tarafından alınacak kararların 

yurttaĢlara olabildiğince yakın olarak alınmasının” subsidiarite ilkesi anlamına geldiği 

vurgulanmıĢtır (Demir ve Karakütük, 2003: 73).  

Neo-liberal dönem itibariyle gündeme gelen küreselleĢme devletin faaliyet 

alanının daraltılarak adem-i merkeziyet ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesini 

ve yerel yönetimlerin ön plana çıkmasını sağlamıĢtır (Emini, 2009: 37). KüreselleĢme 

1990‟larda daha fazla popüler hale gelmiĢ ve ülkeden ülkeye ve sistemden sisteme 

farklı Ģekillerde uygulanmaya baĢlamıĢtır (ÖzmüĢ, 2005: 2). Doğal olarak 

küreselleĢme süreci ile gündeme gelen yerelleĢme âdem-i merkeziyetçiliğe, katılımcı-

çoğulcu demokrasiye ve özerkliğe doğru yaĢanacak geliĢimi beraberinde getirmiĢtir. 

Kamu Yönetimi Sözlüğünde ise adem-i merkeziyet olarak dile getirilen yerelleĢme, 

“kamu yönetimiyle ilgili kararların, devlet tüzel kiĢiliği dıĢında, ayrı bir tüzel kiĢiliğe 

sahip bulunan kuruluĢların yöneticileri tarafından alınması” Ģeklinde tanımlanmıĢtır 

(Parlak, 2011: 5). Adem-i merkeziyetin kamu yönetimi literatüründe sıklıkla dile 

getirilen bir diğer tanımı ise merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev, 

yetki ve gelir bölüĢümüdür (Seval, 2013: 5). Adem-i merkeziyetçi yapının 

benimsenmesi merkeziyetçiliğin yerini yerelleĢmeye ve bölgeselleĢmeye bırakmıĢtır. 

KüreselleĢme ve yerelleĢme dinamikleri ile birlikte gündeme gelen bölgesel kalkınma 

politikaları bölgeselleĢme olgusunu meĢrulaĢtırmıĢtır (Öztürk ve Çolakoğlu, 2015: 

324). YerelleĢme ve bölgeselleĢme anlayıĢı daha demokratik yapıların 

kurulabileceğinin göstergesi olmuĢtur. BölgeselleĢme ile sağlanmak istenen 

geleneksel politikaların aksine tabandan tavana kalkınma politikalarının 

geliĢtirilmesidir (Akbulut ve GöküĢ, 2017: 80-83). Adem-i merkeziyet bu dönemde 

federalizm olarak algılanmamalıdır (Parlak, 2011: 5). Adem-i merkeziyeti, idari 

teĢkilat yapısına hakim olan temel ilkelerden biri olarak dile getiren Gözler ve Kaplan 



8 

 

(2018: 33-34) mahalli adem-i merkeziyet ile hizmet adem-i merkeziyet olmak üzere 

iki Ģekilde ortaya çıkacağına dikkat çekmiĢtir
1
.  

Yönetimde dönüĢümle birlikte yerelleĢme olgusu demokratikleĢme, karar alma 

sürecinde halkın aktif rol alması, katılımcılık ve kültürel çoğulculuk gerekçeleri ile 

meĢrulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda reform öncesinde baĢkent ve taĢra 

teĢkilatı tarafından yerine getirilen kamu hizmetlerinin yerel yönetimlere devri ile 

atanmıĢlardan seçilmiĢlere aktarılması yerelleĢme ile sağlanacak ve buna bağlı olarak 

ülkelerde demokratikleĢme hareketleri gündeme gelecektir (Ataay ve Acar, 2008: 1). 

ÖzelleĢtirmeye ek olarak sivilleĢtirme ile birlikte gündeme gelen yerelleĢme, yerel 

yönetimlerin önemini artırmıĢ ancak yerelin mevcut durumunda iç ve dıĢ dinamikler 

olarak bilinen etkenlerden dolayı yeteri kadar değiĢimi beraberinde getirmemiĢtir 

(Emini, 2009: 31).  

Özetlemek gerekirse yeni kamu yönetimi anlayıĢıyla bağlantılı gündeme gelen 

yerelleĢme, karar verme süreçlerinde, yönetsel hiyerarĢilerin azaltılmasında, 

bürokratik performansın geliĢtirilmesinde, daha az maliyetle daha iyi hizmet sunma 

stratejilerini içine almaktadır (Özer, 2005: 39). GeliĢmekte olan ülkelerde 

yerelleĢmeyle “yerel yönetimlere bağımsız özerk bir yapı kazandırmak, görev ve 

iĢlerini kendi iradeleri ile yerine getirmelerine olanak tanımak, mali açıdan yeterli 

kaynağa ve personele sahip olması, görev ve yetki alanlarının net bir Ģekilde ortaya 

çıkması” amacı güdülmesine karĢın merkezi yönetim gücü elinden bırakmayarak 

denetim mekanizmalarıyla etkili olabilmektedir (Güven, Karkacıer ve ġimĢek, 2017: 

190).  

1.3. YerelleĢme Türleri 

YerelleĢme tanımlarında da anlaĢılacağı üzere kamu yönetimi yapısı içinde 

devletin üstlendiği hizmetlerin yerele gördürülmesi babında çeĢitli Ģekillerde 

karĢımıza çıkmaktadır. Toprak (2014: 37) yönetim yapıları içinde yerinden yönetimin 

iki Ģekilde belirdiğini dile getirmektedir. Bunlar siyasal (Konfederasyon- Federasyon) 

ve yönetsel (yerel) yerinden yönetimdir. Keskin (2008: 2) ve ÖzmüĢ‟e (2005: 2-4) 

göre yerelleĢme türleri siyasal (politik), idari (yönetsel), mali ve piyasa (ekonomik) 

olmak üzere dört farklı Ģekilde belirmektedir. Ülkelerin kamu yönetimi yapısında 

                                                 
1
 ÇalıĢmanın konusu gereği yerinden yönetim türleri hakkında ilerleyen baĢlıklarda ayrıntı olarak bilgi 

verileceğinden dolayı bu kısımda isimleri verilerek geçilmek istenmiĢtir. 
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yerelleĢme türlerinin tespitinde yerel yönetimlerin siyasi, idari, mali özerklik derecesi 

ve farklılığı önemli bir unsur olarak belirlenmektedir (Seval, 2013: 8).  

1.3.1. Siyasal (Politik) YerelleĢme 

Dünya Bankası‟nın siyasal yerelleĢme tanımı “yurttaĢlara ya da onların 

seçilmis temsilcilerine, kamusal karar alma sürecinde daha fazla güç verme” 

Ģeklindedir (Keskin, 2008: 2). Siyasal yerinden yönetim olarak da ifade edilen siyasal 

yerelleĢme, “federal devletlerde, anayasalarca, ulusal kimliğe sahip olmayan yerel 

birimlere tanınmıĢ özerk ya da yarı özerk statüye dayanan bir yönetim biçimi”dir 

(KeleĢ, 2012: 113). Diğer bir deyiĢle “siyasi gücün merkezi idare ile mahalli yönetim 

üniteleri arasında bölüĢümü”dür. Yerel birimlere yasama, yürütme ve yargı 

konularında çeĢitli bağımsızlıklar verilmekle birlikte birimler ulusal hükümet 

karĢısında ikinci derecede egemendir. Bu yüzden siyasal yerinden yönetimler federal 

devlet sistemiyle anılmaktadır (Eryılmaz, 2015: 114-115).  

Federalizmi benimseyen ülkelerde görülen bu sistem (Övgün ve TaĢcıer, 2019: 

23), ülkenin farklı kısımlarında yer alan yerel yönetim birimlerine yasama, yürütme 

bazen de bir dereceye kadar yargı yetkisi verilmesi anlamına gelmektedir. Yerel 

yönetimlerin istekleri dıĢında ellerinde bulundurdukları bu özerklikler 

kısıtlanamamaktadır (Görmez, 1997: 42; Yakar, 2003: 42). Bunun yanı sıra çeĢitli 

devlet sistemlerinde devletin temel fonksiyonları olan yasama, yargı ve yürütme 

yetkilerinin yerel birimlere dağılımına ve yerel birimlerce bu fonksiyonların icra 

edilme derecelerine göre farklılıklar göstermektedir (Türkoğlu, 2009: 11). 

Günümüzde üniter devlet sistemleri içinde de siyasi özerkliğe sahip yerel-bölgesel 

yönetim birimlerine rastlamak mümkündür. Ancak bu siyasal yerelleĢmede federe 

devlet yapısından farklı olarak yasama ve yargı erkinin ya devredilmemiĢ ya da çok 

sınırlı devredilmiĢ olduğu düzenlemeler karĢımıza çıkmaktadır (Karakılçık, 2018: 35-

36).  

DB‟nin tanımından yola çıkılarak siyasal yerelleĢme “anayasal, yasal ve 

düzenleyici çerçeve ile katılım ve yerelleĢme” olmak üzere iki temel konu etrafında 

ele alınmalıdır. DB temel konuların ilkinde Anayasalarda bu yerelleĢmenin siyasal ve 

felsefi temelleri atılırken uygulamada etkili olan yasaların ve düzenleyici iĢlemlerin de 

siyasal yerelleĢmeyi uygulamaya yönelik normlar koymasını tavsiye etmektedir. 

Diğerinde ise gerçek anlamda siyasal yerelleĢmenin sağlanabilmesi için iktidar ile 
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kaynakların yakınlaĢtırılıp yerel katılım olanaklarının artırılması gerekliliği üzerinde 

durmaktadır (Keskin, 2005: 2). Bu yüzden siyasi yerelleĢme daha fazla anayasal ve 

yasal reform gerektirmektedir. Ayrıca çoğulcu siyasi parti geleneğini geliĢtirir, karar 

verme sürecinde etkili sivil toplum kuruluĢlarını teĢvik eder (ÖzmüĢ, 2005: 3). 

Siyasal yerelleĢme bölgesel sorunların çözümünde yerel yönetimlerin daha 

etkin olma ihtimalinden dolayı onlara karar verme aĢamasında daha fazla yetki 

vermektir (Seval, 2013: 12). Siyasal yerelleĢmeden beklenen yerel halkı daha iyi 

tanıdıkları için yerel yöneticilerin bölgesel sorunları daha iyi ve yerinde çözümüdür 

(ÖzmüĢ, 2005: 3). Dolayısıyla siyasal yerelleĢmenin özünde temsili demokrasi ve 

çoğulcu siyasetle ilintili bir yapı bulunması gerekmektedir. 

Siyasal yerelleĢmenin amacı, vatandaĢlara ve onların temsilcilerine kamusal 

kararların alınmasında daha fazla güç vermektir. Bu kapsamda politik adem-i 

merkeziyetçilik, belirli bir bölgede ya da bazı iĢlere iliĢkin mevzuatın merkezin 

güdümünden çıkarılmasını ve o alandaki halkın seçilmiĢ temsilcileriyle yerel 

yönetimler oluĢturmayı amaçlamaktadır. Siyasal yerelleĢme merkezdeki siyasi 

elitlerin çıkarlarından farklı olarak yerel toplumun çıkarları gözetilerek kararların 

alınması için hizmet eder (Kamali, 2014: 124). Siyasi yerelleĢme gerçekleĢtiğinde 

halkın yönetime ve karar alma süreçlerine katılımı ile katılımcı bütçe uygulamaları 

sağlanacaktır. Böylece yerel halkın kamu harcamaları üzerinde de etkili olabilecektir 

(Arıöz, 2019: 11).  

Siyasi adem-i merkeziyet olarak isimlendirilen bu yerelleĢme türü federal 

yapılı devletlerde anayasaların siyasi özerklik tanıdığı ancak ulusal kimliğe sahip 

olmayan federal eyaletlerde ve yarı özerk veya özerk statüye dayanan yönetimlerde 

rastlanan (KeleĢ, 2012: 24) federe yönetim birimlerini ifade etmektedir. Bundan 

dolayı siyasal yerelleĢme istikrarı güçlü olmayan ülkelerin birliğinin bozulmasına 

neden olabilir. Bu tür ülkelerde siyasi adem-i merkeziyetçilik bölücü iddiaları 

pekiĢtirecek ve sonuç olarak politik sistemi zayıflatacaktır (Sarayi, 2013). Ayrıca 

yerel yönetimlere tanınan siyasal iĢlev zaman zaman merkezi yönetimle bir erk 

paylaĢımı savaĢına dönüĢeceğinden, yerel yönetimlerin özerkliğinin artması siyasal 

gücü ele geçirmenin bir basamağı olarak görülmektedir (KeleĢ, 2012: 114). 
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1.3.2. Ġdari (Yönetsel) YerelleĢme 

Ġdari yerelleĢme, yerel yönetimlere yetki sorumluluk ve gelir aktarımı 

yapılarak kamu hizmetlerinin devredilmesidir (ÖzmüĢ, 2005: 3). Ġdari yerelleĢme ile 

yereldeki yönetimlerin yetki ve sorumluluğu artırılmaktadır (SavaĢkan, 2017: 4). 

BaĢka bir değiĢle yönetimin değiĢik kademeleri arasında otorite, sorumluluk ve mali 

kaynakların yeniden dağıtılması yoluyla hizmetlerin sağlanmasıdır (Keskin, 2008: 3). 

Ġdari yerelleĢmeyi siyasi yerelleĢmeden ayıran taraf siyasi yapıdan ziyade kamu 

hizmetlerine odaklanmasıdır (Ayrangöl ve Tekdere, 2016: 61). Devletin temel 

fonksiyonları olan yasama ve yargıyı merkezde örgütlendirilirken yürütmeye iliĢkin 

yetkileri yerele yaymıĢtır (KeleĢ, 2012: 25). Ġdari yerelleĢme ile sağlanan otorite devri 

seçilmiĢ birimlerden daha çok atanmıĢ birimlere verilmektedir. Dolayısıyla bu 

yerelleĢme türü ile sağlanan yetki devri siyasi niteliğin önüne kamu yöneticiliği ve 

uzmanlık niteliğini geçirmiĢtir (Seval, 2013: 12).   

Ġdari yerelleĢme kendi içinde yetki geniĢliği (deconcentration), yetki devri 

(delegation) ve yerinden yönetim (decentralizasyon) olmak üzere üçe ayrılmaktadır 

(Keskin, 2008: 2; ÖzmüĢ, 2005: 3-4).  

1.3.2.1. Yetki GeniĢiliği (Deconcentration) 

Üniter devletlerde kullanılan bir yerelleĢme türüdür (Arıöz, 2019: 12). Yetki 

geniĢliğinin en önemli özelliği belirli konularda merkeze danıĢmaksızın yerel kabul 

edilen yerin kendi baĢına karar alabilmesi ve bu kararı uygulayabilmesidir (Derdiman, 

1995: 66). Buna rağmen idari yerelleĢmenin bir türü olan yetki geniĢliği yerelleĢmenin 

en zayıf biçimidir (Keskin, 2008: 3). Yetki geniĢliği aynı zamanda merkezin iĢ 

yükünün devri anlamına gelmektedir (Tatar, 1993: 139). 

Merkezden yönetimin sakıncalarının giderilmesi, yükünün hafifletilmesi, 

iĢlerlik, esneklik ve hız kazanması için halka yakın merkeze hiyerarĢi yoluyla bağlı 

diğer merkez ve taĢra örgütlerine kamu hizmetinin sunulması için devredilmesidir 

(Derdiman, 1995: 66; Parlak, 2011: 859; Seval, 2013: 14). BaĢka bir değiĢle yetki 

geniĢliği, merkezi idare kamu gücünden doğan yetkilerini kanunlarla, bir bölge ya da 

hizmetin baĢında bulunan ve kendi hiyerarĢisi içinde yer alan memura yetki devri 

yoluyla vermesi usulüdür (Kalabalık, 1999: 63). Özellikle Latin Amerika ülkelerinde 

kullanılan bir yerelleĢtirme Ģeklidir (Ayrangöl ve Tekdere, 2016: 62). 
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Yetki geniĢliğinin uygulanma Ģekli Tatar‟a (1993: 139) göre merkezdeki 

bakanlık çalıĢanlarının daha serbest hareketine olanak sağlayan “alan yönetimi” ile 

farklı bakanlıkların taĢradaki teĢkilatlarının koordinasyonu sağlasın diye oluĢturulan 

“komite-kiĢi” tarafından gerçekleĢtirilmesidir.  

Yetki geniĢliği yerelleĢmenin en zayıf halkası olarak görülse de merkezi 

yönetim yapılarından uzaklaĢmak istemeyen ülkeler için kamu hizmetlerinin 

sunumunda sağladığı etkinlik ile merkezin yükünü azaltması konusunda yadsınamaz 

kolaylık sağlamaktadır (Tortop vd. 2008: 98). Yetki geniĢliği tanınan birimler 

merkezin hiyerarĢisi içinde, kamu tüzel kiĢiliği ve özerkliği söz konusu olmayan, 

merkezi idareyi temsil eden ve onun adına kararlar alan birimlerden oluĢmaktadır 

(Kalabalık, 1999: 63-64). Bu birimlerde kendilerine verilen yetkilerin kullanılması ve 

yürütülmesinden doğan hizmet giderlerini merkezi idarenin bütçesinden 

karĢılamaktadır (Parlak, 2011: 859). 

Yetki geniĢliği ilkesinin temel özellikleri özetlenecek olursa; kullanılan 

yetkinin merkeze ait olması, milli bir kamu hizmetinin ifasında kullanılması, merkezin 

hiyerarĢisi içinde bir personele gördürülmesi, yetkinin kullanılmasıyla ilgili tüm gelir 

ve giderlerin merkeze ait olması Ģeklinde sıralanmaktadır (Gözler, 2009: 77). 

1.3.2.2. Yetki Devri (Delegasyon) 

Yönetim tarihinde çok eskilere dayanan bir gelenek olarak, yöneticiler 

kendilerine ait yetkilerin bir kısmını yardımcılarına veya daha alt kademedeki 

yöneticilere devretmektedirler (Derdiman ve Uysal, 2014: 252). Ġdare Hukuku‟nda 

yetki devri “yöneticilerin kendisine kanunlarla verilmiĢ karar alma yetkilerinden 

bazılarını kendi yardımcılarına ve astlarına devretmeleri” Ģeklinde olacağı 

belirtilmektedir (Gözler, 2009:310). Kapsamlı bir yerelleĢme biçimi olarak uygulanan 

yetki devri merkezi yönetimin karar alma ve yönetme sorumluluğunu doğrudan 

doğruya denetlemediği ama merkeze karĢı sorumluluğu olan yarı özerk örgütlere 

devretmesi Ģeklinde ortaya çıkmaktadır (Keskin, 2008: 3).  

Yetki devrinde yöneticilerin bütün yetkilerini devretmesi söz konusu olamaz. 

Devir iĢleminin gerçekleĢebilmesi için yöneticilerin devri yasalarla mümkün olan 

yetkileri arasında kendilerine uygun olanı devredebilmektedir (Derdiman, 1995: 67-

68; Parlak, 2011: 859). 
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Yetki devrinde yetkiyi devreden devrettiği yetki konusunda hiçbir iĢlem tesis 

edemez. Ġlgili yetkiyi kullanabilmesi için devrettiği yetkiyi geri alması gerekmektedir 

(Derdiman ve Uysal, 2014: 264). Literatürde bu konuya iliĢkin tartıĢmalar olmakla 

birlikte yetki devri ile hem karar alma hem de sorumluluk yetkiyi devralana geçer 

(Parlak, 2011: 859). Sorumluluğu cezai, Ģahsi ve idari olarak ayrı ayrı ele alırsak cezai 

ve Ģahsi sorumlulukta yetkiyi devralana geçmesi daha uygun görülmektedir. Ġdari 

sorumluluk boyutunda da temsil ve denetleme yetkisinin yönetende bulunması 

dolayısıyla bu sorumluluğun yetkiyi devredenden ayrılması mümkün değildir 

(Derdiman ve Uysal, 2014: 268). Ancak bu durumda kendisine yetki devredilen ast, 

hesap verme sorumluluğundan kurtulamadığı gibi üstüne karĢı sorumluluğu da 

ortadan kalkmaz (Sarısu, 2014: 278). 

1.3.2.3. Yerinden Yönetim (Decentralization) 

Ġdari yerelleĢmenin en geniĢ biçimi olarak görülmektedir (Arıöz, 2019: 12). 

Kamu hizmetlerinin oluĢturulmasında ve sunumunda birbirine zıt olduğu düĢünülen 

“merkeziyet” ve “yerinden yönetim” eğilimleri vardır. Ülkelerdeki yaygın görüĢler 

kamusal hizmetlerin görülmesinde merkezi ve yereli devreye sokarak etkin bir 

yönetim sağlamaktır. Bu paylaĢımın düzeyini ise ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal ve 

tarihsel yapıları belirlemektedir (Görmez, 1997: 39). Yerinden yönetimler kamu 

hizmetlerinin devlet mekanizması tarafından topluma tek bir kaynaktan etkin Ģekilde 

sağlanamaması dolayısıyla tercih edilmektedir. Bu hizmetler merkezi teĢkilat içinde 

bulunmayan ve merkezi yönetim hiyerarĢisine dâhil edilmeyen göreceli özerkliğe 

sahip tüzel kiĢiler tarafından yerine getirilmektedir. Her ne kadar adem-i merkeziyet 

kavramı eski zamanlara kadar uzansa da, 21. yüzyılda özellikle önem kazanmıĢtır. 

Genel olarak adem-i merkeziyetçilik, Avrupa yerel yönetimlerinde de kabul edilen 

bağlı ortaklıklar ilkesi çerçevesinde en yakın yerel birimlerin hizmet sunumu olarak 

tanımlanabilir (Khalily, 2017: 67). Diğer bir tanım ise “yönetim fonksiyonuna iliĢkin 

yetkilerin veya daha geniĢ anlamda yürütmeye iliĢkin bazı yetkilerin dağıtılmasını ve 

paylaĢımı” Ģeklinde tanımlamaktadır (Arıkboğa, 2018: 6). 

Yetki geniĢliğinden farkı ise milli yapının altında, belirli özerkliğe sahip 

taĢrada bulunan birimlerin yalnızca yönetsel fonksiyon devralması değil, bunun yanı 

sıra yetki ve sorumluluğu da devralmasıdır (ÖzmüĢ, 2005: 4). YerelleĢmenin bu türü 
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siyasal yerelleĢmenin temelini oluĢturduğundan özerkliğin ölçüsü federalizme 

yaklaĢmasına neden olacaktır (Keskin, 2008: 3). 

Yerinden yönetim fikrini açıklamak için, Fransızlar “décentralisation”, 

Ġngilizler “self-government”, Almanlar “selbstverwaltung”, Hollandalılar 

“zelfbestuur” terimlerini kullanırlar. Bu terimler yerel yönetimlerin kendi kendilerini 

yönetme esasına vurgu yaparken merkezi yönetim karĢıtlığını ön plana çıkaran 

decentralisation teriminden farklılaĢırlar. Terminoloji açısından ülkeler arası 

farklılıklar, tarihsel birikimindeki farklılıklardan kaynaklıdır (ġengül, 2018: 5).  

Devlet tüzel kiĢiliğinden bağımsız kamu tüzelkiĢiliği bulunan merkezi idare 

teĢkilatı içinde yer almayan yarı-özerk yerel birimlere karar alma yetkisi ile mali ve 

yönetsel yetkilerin devredilmesi yerinden yönetim olarak isimlendirilmektedir (Tatar, 

1993: 140; Keskin, 2008: 3; Gözler, 2009: 78; Parlak, 2011: 856). Yerinden yönetimle 

idareler arası görev bölüĢümü yanı sıra kaynak bölüĢümü de gerçekleĢtirilmektedir 

(Keskin, 2008: 3). Aslında yerinden yönetimin benimsenmesi merkezi hükümetin 

makro düzeydeki hizmetlere daha fazla odaklanmasına izin vermekte ve yerel 

kurumları kamu kurumlarına dağıtarak yerel kurumlara dıĢ kaynak kullanımının 

yolunu açmaktadır (Khalily, 2017: 67). 

Merkeziyetçilik ve yerinden yönetim birbirine zıt iki kavram olarak görülse de 

uygulamalarda ülkelerde her ikisi de aynı anda varlık gösterebilmektedir (Tatar, 1993: 

139). Ülkeler yönetim tarzlarına göre merkezi yönetime veya yerinden yönetime 

ağırlık verebilirler. Yalnızca birini benimseyen bir yönetim bulunmamaktadır (Yanık, 

2010: 33). Devletin güvenlik ve dıĢ iliĢkiler gibi bazı görevleri / hizmetleri merkezin 

üstlenmesini diğerlerini ise yerelin üstlenmesini sağladığı bir düzendir (Tatar, 1993: 

139). Yerel yönetimler halkın ihtiyacını iyi ve hızlı karĢılamak için kurulmuĢlardır. 

Yerel yönetimlerin temel özellikleri özetlenecek olursa; özerkliğe sahip birimler 

olması, devlet tüzel kiĢiliği dıĢında ayrı bir tüzel kiĢiliğe sahip olması, kamu 

hizmetlerini yerine getirirken kendi organlarını kullanmaları, merkezi yönetimle 

hiyerarĢik bağlarının olmaması, kendilerine ait bütçelerinin olmasıdır (Yanık, 2010: 

33). Kanunen öngörülen merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluĢlarının eylem ve 

iĢlemleri üzerindeki sınırlı (hukukilik) denetimi “idari vesayet” denetimidir (Gözler, 

2009: 114-115). 

Yerinden yönetimler kamu hizmetlerinin bir kısmının idari açıdan çeĢitli 

özerkliklere sahip kurum ve kuruluĢlara bırakmıĢtır. Bu yüzden yerinden yönetiminde 
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kendi içinde iki türü bulunmaktadır. Bunlar; yer (coğrafi) yerinden yönetim ve hizmet 

yerinden yönetimlerdir (Gözler, 2009: 80; Parlak, 2011: 857; Eryılmaz, 2015: 116).  

1.3.2.3.1. Hizmet Yerinden Yönetim 

MerkezileĢmemiĢ veya öngörülemeyen hizmetlerin yönetimi, doğası gereği 

merkezi hükümetin kapsamı dıĢındaki bazı hizmetlerin yürütülmesi olarak adlandırılır. 

Bu hizmetler merkezi idari kuruluĢ (Ulusoy ve Akdemir, 2017: 62) ve bölgesel 

teĢkilatlanmanın dıĢındaki teknik ve uzman kamu kuruluĢları tarafından yürütülür 

(Yakar, 2033: 42). Kamu hizmetlerinin yoğunlaĢtırılması, çeĢitlendirilmesi ve özel 

uzmanlık gerektirmesi hizmet yerinden yönetimi gerekli kılmaktadır (Görmez, 1997: 

42). Yerinden yönetimin bir türü olmasına karĢın hizmet yerinden yönetim 

organlarının kuruluĢlarında demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Bunun temel 

nedeni bu kuruluĢlar tarafından sunulan hizmetin teknik bilgi ve uzmanlık 

gereksiniminden kaynaklanmasıdır (Ulusoy ve Akdemir, 2017: 62). 

Hizmet yerinden yönetim, belirli bir takım iĢlevlerin merkezden alınarak özerk 

kurumlara devredilmesidir. Hizmet yerinden yönetimin benimsenmesiyle merkezin 

yükü hafifletilmektedir. Ayrıca hizmet sunumunda kalitenin artması sağlanacaktır. 

Kalitenin artmasındaki ana neden ise hizmet sunumlarının teknik ve uzmanlaĢmıĢ 

birimlere transferidir (Eryılmaz, 2015: 117). Çünkü devletin yüklendiği bilimsel, 

kültürel, teknik özellikleri olan bazı hizmetler, özel ve teknik bir bilgi ile uzmanlık 

gerektirmektedir (Gözler, 2009: 82). Bu hizmetler teknik bilgi gerektiren, etkili ve 

etkin bir Ģekilde sunulmaları ve politikacıların etkisinden arındırılması gereken 

hizmetler olarak kabul edilir. Teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren bu hizmetlerin 

sağlaması için kamu tüzel kiĢiliğine sahip kuruluĢlar oluĢturulmuĢtur. Ġdari ve finansal 

bağımsızlığı sağlamak ve hizmet hedeflerine ulaĢmak için giriĢimlerde bulunulmuĢtur 

(Yakar, 2003: 43-42; ġengül, 2018: 11). Hizmet yerinden yönetimde tüzel kiĢilik ve 

özerklik hizmetin kendisine tanınmıĢ ve teknik ihtiyaçlardan doğmuĢtur (Tortop, 

1994: 12). 

Hizmet yerinden yönetim kurumları hizmetleri hakkında merkezin referansına 

tabi olmadan kendi kararlarını verirler. Onlara devlet tüzel kiĢilikleri dıĢında ayrı 

kamu tüzel kiĢilikleri evrilmiĢtir. Ġdari ve mali bağımsızlık çerçevesinde faaliyet 

gösteren bu kuruluĢlar, gözetim ve denetimleri yasal olarak merkez kabul edilen ilgili 

birimlerle sağlanmaktadır (Türkoğlu, 2009: 12).  
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Hizmet yerinden yönetim kuruluĢlarının yer yerinden yönetim kuruluĢlarından 

ayıran temel bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, hizmet yerinden 

yönetimlerde belirli bir hizmet, onu yürütmek için gerekli olan mallarla birlikte tüzel 

kiĢilik haline getirilmiĢtir. Ġkincisi, doğal olarak bu kuruluĢlar birer mal topluluğudur. 

Üçüncüsü bu kuruluĢların yönetim organları atamayla göreve getirilir. Dördüncüsü, 

hizmet yerinden yönetim kuruluĢları sadece tahsis edildikleri amaç doğrultusunda 

(uzmanlık ilkesi gereği) faaliyet sergileyebilir (Gözler, 2009: 83). Hizmet yerinden 

yönetim kuruluĢları ülkeler ve yönetim Ģekillerine göre çeĢitli tasniflere konu olmakta 

(Gözler, 2009: 231-261; Arıkboğa, 2018: 11), ancak bu çalıĢmanın kapsamını 

aĢtığından dolayı değinilmemektedir.  

1.3.2.3.2. Yer Yerinden (Yerel) Yönetim 

Yer yerinden yönetim “belirli coğrafi sınırlar içinde yerel nitelikteki 

hizmetlerin, genel karar organları -kimi durumlarda yürütme organlarının- yöre halkı 

tarafından seçimiyle oluĢan kamu idareleri”dir (Ulusoy ve Akdemir, 2017: 60). Diğer 

bir tanımda ise yöre halkına verilecek ortak yerel hizmetlerin yerine getirilmesi için o 

yöre halkının seçtiği organlar vasıtasıyla hizmetlerin saptanması ve yerine getirilmesi 

esasına dayanan idari özerkliğe dayalı birimlerdir (Türkoğlu, 2009: 12, Khalily, 2017: 

67-68). Dolayısıyla mahalli müĢterek ihtiyaçların karĢılanması için karar alma ve 

yürütme yetkisinin tanındığı birimlerdir (Eryılmaz, 2015: 119).  

BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yerel yönetimi Ģöyle tanımlar. 

“Yerel yönetim insanların ve ilgili sendikaların yardımları, çıkarları ve ihtiyaçları ile 

takdir ettikleri bir dizi mekanizma ve süreçtir”. Bu tür bir yönetimde, insanlar 

haklarını pekiĢtirmekte ve sorumluluklarını yerel düzeyde uygulamakta ve yerine 

getirmektedir (Zland, 2015: 47). Ġngiliz uzmanı Toni Bayran ise yerel yönetimi “her 

mahallenin halkla iliĢkilerini yerel halk temsilcilerinden oluĢan bir yönetim kurulu 

tarafından yönetmek” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Böyle bir varlık, çoğu durumda merkezi 

hükümete bağlı olsa da önemli karar alma gücüne sahiptir (Moqimi, 2016: 39). 

Yerel (yerinden) yönetimlerin ortaya çıkıĢ nedenleri; tarihi-sosyolojik, siyasal, 

sosyal ve yönetsel olmak üzere çeĢitlik göstermektedir. Tarihte ilk kez sosyolojik 

nedene bağlı olarak küçük toplumların yönetimi Ģeklindedir. Ortaçağda Avrupa‟daki 

merkezi hükümetlerin zayıflamasıyla belediye kurumu Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bu 

kurumların ülkelerdeki geliĢim seyri değiĢiklik gösterse de nitelikleri değiĢerek varlık 

sürdürmeye devam etmektedir (Görmez, 1997: 43-44).  
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Ġdari yerelleĢmenin türü olan bu yönetim anlayıĢı, devletin yasama ve yargı 

fonksiyonunu merkezi yönetime bırakmakta, yerel hizmetlerin sunumunda yönetsel 

yetkileri yerelde toplamaktadır. Ayrıca yerel karar vericileri de seçim yoluyla 

belirlemektedir (Falay ve Varcan, 2009: 18). Bu yüzden yerinden yönetimle 

demokrasi arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır (Görmez, 1997: 67). Toplumların 

kendi sınırları içindeki ortak ihtiyaçlarının kendilerinin seçeceği temsilciler 

aracılığıyla sağlanması hem demokratik hem de oldukça rasyoneldir (Yakar, 2003: 

43). Demokratik yapının desteklediği ülkelerde yerel yönetimler iĢlevsel olarak diğer 

ülkelerden daha etkin çalıĢmaktadır (Toprak, 2014: 21). Yerel kamu hizmetlerinin 

yerinden yönetime devri demokrasi için önemli bir adımdır. Bu kapsamda yerinden 

yönetimlerde karar organlarının oluĢumuna ve karar alma süreçlerine müdahale 

edilmemeli, özerk bütçeleri, kaynakları ve kamu hizmetlerin gören kuruluĢları 

olmalıdır (Görmez, 2000: 82).  

Merkezi yönetim teĢkilatı dıĢında ayrı bir hukuki varlığa sahip yönetim 

birimleri olan mahalli idareler olarak da isimlendirilen bu birimler, merkezi yönetimin 

taĢra teĢkilatı dıĢında kalmaktadır. TaĢra teĢkilatı ile merkezde düzenlenen bir hizmet 

ülke geneline yayılırken mahalli idarelerde yerel ihtiyaç ve beklentiler ön planda 

tutularak hizmet sunulmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2017: 60-61). Devletler de 

kendisinden önce ortaya çıkmıĢ yerel yönetim teĢkilatlarını birer kamu tüzel kiĢisi 

olarak tanımıĢ, geçmiĢte yürüttükleri hizmetlerin bu birimler tarafından yerine 

getirilmesi yönünde olanaklar sağlamıĢtır (Gözler, 2009: 80). 

Mahalli idare birimleri hizmet yerinden yönetim birimlerinin aksine 

demokratik nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2017: 61). 

Bu yüzden hemĢehriler arasında yardımlaĢma ve birliğin geliĢmesini sağlarken siyasal 

barıĢında önemli bir teminatıdır. Olumsuz yanı ise ülkedeki birlik ve bütünlüğü 

zedeleyebilir, bölgelerarası dengeyi ortana kaldırabilir, hizmetlerin ülkenin her 

kesiminde eĢit sunulması önünde engel teĢkil edebilir, yetersiz gelir kaynaklarına 

sahip yerel birimlerde temel hizmetlerin yürütülmesinde güçlükler yaĢanabilir 

(Eryılmaz, 2015: 120). 

Yer yerinden yönetim kuruluĢlarının hizmet yerinden yönetim kuruluĢlarından 

ayıran temel bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yer yerinden 

yönetimlerde il, belediye, köy gibi insanların bir arada yaĢayarak oluĢturdukları 

topluluklara tüzel kiĢilik tanınmasıdır. Ġkincisi, doğal olarak bu kuruluĢlar birer kiĢi 

topluluğudur. Üçüncüsü bu kuruluĢların yönetim organlarının göreve gelmesi seçimle 
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sağlanmaktadır. Dördüncüsü ise yer yerinden yönetim kuruluĢları devletler gibi 

yörede bulunan halkın ihtiyaçları doğrultusunda her konuda faaliyet 

gösterebilmektedir (Gözler, 2009: 83). 

1.3.3. Mali YerelleĢme 

Merkezi hükümet, ülkenin tüm iĢlerine doğrudan müdahale ederek ve bazen 

devlet kurumları tarafından kamu hizmeti sunumu yoluyla ekonomik ve politik eĢitliği 

sağlamak adına dağıtım yapmaktadır (Kamali, 2014: 121). Yeni kamu yönetimi 

anlayıĢıyla gündeme gelen merkezi yönetimin düzenleyici ve politika belirleyici rolü 

üstlenmesi alt kademelerin kamu hizmet sunumunda daha aktif olmasını gündeme 

taĢımıĢtır. Dolayısıyla alt kademeler hizmet sunarken mali yönden çeĢitli 

yerelleĢmelere ihtiyaç duymaktadır (Keskin, 2008: 3). Mali yerelleĢme ile bütçe 

sürecinin daha elveriĢli duruma getirilmesi ve daha iyi yönetilebilmesi hedeflenmiĢtir 

(Özer, 2005: 39). 

Mali yerelleĢme merkezi idare dıĢında yer alan daha alt yönetim birimlerine 

mali karar alma yetkisinin ve sorumluluklarının aktarılmasıdır (Acar ve Kitapcı, 2009: 

86). YerelleĢmenin ana unsurlarından biri mali sorumluluktur. Yerel yönetimlerin ve 

özel organizasyonların yerelleĢme fonksiyonunu etkili olarak yerine getirebilmesi 

yeteri kadar gelire sahip olması ve harcama yetkilerinin bulunmasına bağlıdır (ÖzmüĢ, 

2005: 4). Mali yerelleĢmeyle alt kademedeki kurum ve kuruluĢlar, gelir ve gider 

seviyeleriyle harcamalarına iliĢkin karar verme sorumluluklarına ve borçlanma 

yetkisine sahip olmaktadır (Keskin, 2008: 3; Arıöz, 2019: 13). Ayrıca mali 

yerelleĢmenin diğer unsurlarının yanında vergilerdeki yerelleĢmenin de sağlanması 

gerekmektedir (Acar ve Kitapcı, 2009: 90). 

Keskin (2008: 3) “gelirlerin yerellesmesi, harcamaların yerellesmesi, 

yönetimler arası transferler ve borçlanmanın yerellesmesi” olmak üzere mali 

yerelleĢmenin dört boyutu olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kapsamda kamu hizmet 

sunumunda etkinliğin sağlanması adına yerelin mali performansının raporlanması ve 

izlenmesi için yönetim anlayıĢında “seffaflık ve hesapverebilirliğe” ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca ülkenin büyüklüğü, etnik dağılım, yerel yönetimlerin kapasitesi 

gibi faktörler de devreye girmektedir (Acar ve Kitapcı, 2009: 90). 

Mali yerelleĢmenin bir takım sorunları da beraberinde getirdiği görülmektedir. 

Bu sorunlar; bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik geliĢim farkının daha da açılması, 
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kendi çıkarlarına hareket eden küçük grupların yönetimde etkisinin artması, merkez 

yerel arasındaki koordinasyonsuzluğun belirginleĢmesi, toplam vergi gelirlerinin 

azalması, partizanlığın yaygınlaĢması Ģeklindedir (Acar ve Kitapcı, 2009: 89-90).  

1.3.4. Piyasa (Ekonomik) YerelleĢme 

Ekonomik yerelleĢmede merkezi idarenin tasarrufunda olan bir takım 

hizmetlerin özel kesim, kooperatif, birlik gibi hükümet dıĢı organizasyonlara 

devreldiği yerelleĢme türüdür (Arıöz, 2019: 22). DB piyasa yerelleĢtirmesini, kamu 

mallarının satıĢı, özel sektörün hizmet sunumunda payının artırılması ve kâr 

güdüsünün kamu yönetiminin her alanında davranıĢlara yansıtılması olarak ifade 

etmektedir (Keskin, 2008: 4). Ekonomik yerelleĢmenin temelinde, ekonomik 

kararların bölgesel düzeyde alınabilmesi ve tam rekabet piyasası içinde hizmetlerin 

yerelleĢtirilebilmesi yatmaktadır (Seval, 2013: 11). ÖzmüĢ (2005: 4) piyasa 

yerelleĢmesini de kendi içinde özelleĢtirme ve deregülasyon (düzenlemelerin 

azaltılması-serbestleĢtirme) olmak üzere iki Ģekilde tasniflemiĢtir. Seval (2013: 15) 

hükümetlerin bakıĢ açısına göre yerelleĢmenin en yaygın biçimi özelleĢtirme ve 

deregülasyon olduğunu dile getirmiĢtir. 

ÖzelleĢtirme “toplumsal ve politik nedenlerle ulusal ekonomide kamu 

kesiminin ekonomik faaliyet hacminin daraltılması” olarak tanımlanmaktadır (Parlak, 

2011: 602). BaĢka bir tanımda ise “kamu hizmetlerinin, kamuya ait mal ve hizmet 

üreten birimlerin mülkiyetinin ya da yönetiminin özel sektöre devri”dir (KeleĢ, 2012: 

472). Aynı zamanda özelleĢtirme, daha önce devlet tekelinde yürütülen hizmetlerin 

özel sektör tarafından yürütülmesine izin verilmesi anlamına gelir (Arıöz, 2019: 22). 

KüreselleĢmeyle birlikte yerelleĢme kavramıyla gündeme gelen özelleĢtirme, 

alternatif hizmet sunma yöntemlerini öne çıkarmaktadır (Özel, 2007: 58). Dolayısıyla 

özelleĢtirme daha az devlet daha çok piyasa söyleminin bir ürünüdür (Eken ve 

Eryılmaz, 1990: 56). Yeni kamu yönetiminin temel yapı taĢlarından biri olan 

özelleĢtirme ile devletin üzerindeki ekonomik sorumluğun azaltılması hedeflenirken, 

paydaĢlarla iĢbirliği içinde yönetimin gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir (Özer, 2005: 

42; Arslan, 2010: 26). ÖzelleĢtirilen kamu hizmetlerinde etkinlik için çok iyi iĢleyen 

denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır (ÖzmüĢ, 2005: 4). Yönetsel yapılar içinde 

özelleĢtirmenin gündeme gelmesinde ekonomik, siyasi, mali ve idari nedenler yer 

almaktadır (Eken ve Eryılmaz, 1990: 56). 
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Deregülasyon “devletin karar alanının özel sektör ve sermaye lehine 

daraltılması”dır (Parlak, 2011: 161). Diğer bir tanımda ise “özel ve kamu sektörü 

tarafından verilecek hizmetlerde etkinliği ve verimi artırmak amacıyla mevcut yasa ve 

yönetmeliklerde düzenlemeler yapılmak suretiyle kolaylıkların sağlanması”dır 

(ÖzmüĢ, 2005: 4). Yasal kurumsal serbestleĢme olarak da isimlendirilen deregülasyon 

hizmetlerdeki kamu tekelinin, fiyat ve ücret kontrolleri ile sübvansiyonların ortadan 

kaldırılması anlamını taĢımaktadır. Böylece kamusal hizmetlerin üretim ve 

sunumunda kamu özel sektör rekabetinin sağlanmasının önü açılmaktadır (Eken ve 

Eryılmaz, 1990: 61). ÖzelleĢtirmede olduğu gibi deregülasyon da yeni kamu yönetimi 

anlayıĢıyla gündeme gelmiĢ (Özer, 2005: 8; Arslan, 2010: 26) bazı görüĢlere gore 

özelleĢtirme yöntemlerinden biri olarak da görülebilmektedir (Gökbayrak, 2003: 42). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

AFGANĠSTAN’DA ĠDARĠ YERELLEġME ÇABALARI 

2.1. Afganistan’ın ModernleĢme Süreci ve Ġdari YerelleĢme Çabaları  

Afganistan tarihi geçmiĢi olan bir ülkedir. Ancak çalıĢmanın bu bölümünde 

Afganistan‟ın yerelleĢme olgusu çerçevesinde taĢra teĢkilatının ve yerel yönetim 

yapısının yasal zeminde ne Ģekilde yer aldığını belirlemek adına ilk anayasal sistemin 

kurulduğu ve modernleĢme çabalarının baĢladığı Amanullah Han dönemi ile tarihsel 

süreç iĢlenmeye çalıĢılacaktır.  

Afganistan kuruluĢundan itibaren Emirlik, Mutlak krallık, MeĢruti krallık, 

Cumhuriyet, Demokratik Cumhuriyet gibi çeĢitli yönetim biçimleriyle yönetilmiĢtir. 

Ancak ülkede birçok etnik yapının varlığı, kabile ve aĢiret yaĢantısının benimsenmesi 

güçlü bir merkezi otoritenin kurulmasını engelleyerek feodal zihniyetin varlığını 

gerektirmektedir. Feodal zihniyetin benimsenmesinde sömürge mantığıyla faaliyet 

gösteren dıĢ güçlerin etkisi de yadsınamaz (Emini, 1996: 460).  

Afganistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Amanullah Han Ülkeyi 

çağdaĢlaĢtırmak ve küresel arenada yalnızlığını sonlandırmak için hamleler yapmaya 

baĢlamıĢ ve Türkiye‟nin de içinde bulunduğu ülkelerden etkilenmiĢtir (AkbaĢ, 2008: 

313). Ülkenin ilk Anayasası 1923 yılında Amanullah Han zamanında yürürlüğe giren 

Nizam Name-i Asasi-yi Devlet-i Aliyyi Afganistan‟dır. Afganistan‟da bu Anayasal 

düzenleme ile hukuki kuralların uygulamaya yansıması, keyfilik ve kölelik hayatını 

sona erdirerek, insan onurunu dikkate alan yönetim biçiminin benimsenmesi için ön 

ayak olmuĢtur. 1923 Anayasası siyasal olarak mutlak monarĢi rejimiyle birlikte 

yürütme (kabine) sistemini benimsemiĢtir (Emini, 1996: 462-463).  

1923 Anayasası ile Afganistan devlet teĢkilatı, merkezi ve yerel olmak üzere 

temelde iki Ģekilde örgütlendirilmiĢtir. Merkezi idare teĢkilatında PadiĢah, BaĢbakan 

ve Bakanlıklar, yasama örgütü olarak ise ġurayı Devlet “Loya Jirga” (kurucu meclis) 

yer almıĢtır. Bu bakanlıklar dönem itibariyle; Milli Savunma Bakanlığı, DıĢiĢleri 

Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere yedi tanedir. Yerel yönetimlerin örgütsel 

yapısı içinde vilayet, yüce hükümet “Doğu, Batı, Kuzey ve Güney bölge yönetimleri”, 

hükümeti “Kabil, Kandahar, Erat, Türkistan ve Katagan”, alakadarı “ilçeler” ve Köy 
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olmak üzere beĢ parçaya ayrılmıĢtır (DanıĢ, 2015: 161-162). BaĢka bir kaynakta ise 

1923 Anayasal düzenlemesiyle bu beĢli yapı farklı bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Buna 

göre her bir vilayette yer alan vergi dairesi, yüce hükümet, hükümet alakadarı ve 

köyler Ģeklindedir (Amiryar, 2019: 35). 1923 Anayasası‟nın 103. maddesi kapsamında 

da her bir vilayette Bakanlıkların müdürlüklerine rastlanmaktadır (Afganistan Adalet 

Bakanlığı, 2013: 72).  

1923 Anayasası ile merkezi yönetimde kabinenin “Bakanlar Kurulu”nun 

oluĢturulması, devlet Ģurası ve mahkemelerin yetkilerinin artırılması anayasal monarĢi 

için dikkate değer geliĢmeler olarak (Yılmaz, 2010: 158) algılanmıĢtır. Ayrıca her bir 

ilde merkezi hükümete bağlı taĢra teĢkilat birimlerine rastlanması (Amiryar, 2019: 35) 

1923 yılında Afganistan yönetim sisteminde yetki geniĢliği ilkesinin benimsenme 

çabalarının olduğunu göstermektedir. Amanullah Han ülke yönetimini daha 

demokratik hale getirmek için reform talepleriyle birlikte 1928 yılında 1923 

Anayasası‟nı Loya Jirga‟ya sunmuĢtur. Ancak Meclis, Anayasal değiĢiklikleri kabul 

etmiĢ reform değiĢikliklerine sıcak bakmamıĢtır (Emini, 1996: 464). 

Afganistan‟daki ikinci Anayasal düzen Mehmet Nadir ġah döneminde 110 

maddeden oluĢan 1931 Anayasası ile sağlanmıĢtır. Bu Anayasa kendinden bir önceki 

Anayasa‟da olduğu gibi devlet teĢkilat yapısını merkezi ve yerel olmak üzere ikiye 

ayırmıĢtır. 1931 Anayasasına göre merkezi yönetimde Bakanlık sayısı 14‟e çıkarılmıĢ 

ve Bağımsız Göçmen Genel BaĢkanlığı Ġdaresi kurulmuĢtur (DanıĢ, 2015: 164). 

Anayasaya göre yerel yönetim teĢkilat yapısının baĢında vali bulunmaktadır. Ayrıca 

her ilde de halk tarafından seçilen bir il meclisinin olması gerektiği dile getirilmiĢtir 

(Afganistan Adalet Bakanlığı, 2013: 74). Ancak uygulamada Meclis üyeleri 

seçilmemiĢ ve dolayısıyla illerde bulunan Meclisler faaliyet gösterememiĢtir (DanıĢ, 

2015: 164).  

1931 Anayasasına göre Afganistan‟da mutlak ve irsi bir siyasal düzen 

oluĢturulmuĢtur. Ayrıca ülkenin düzenini bozma yönünde etnik mozaiğin yanı sıra bir 

de dini inancın mezhepsel boyutunu gündeme taĢımıĢtır. Ne yazık ki bu dönemde de 

Afganistan‟da meĢruti monarĢiden bahsedilememiĢ, Kral, Meclis de dâhil olmak üzere 

tüm devlet organlarının denetimini ve kontrolünü elinde bulundurmuĢ, Kralın onayı 

olmaksızın hiçbir karar uygulamaya koyulmamıĢtır (Emini, 1996: 464).  

1947 yılında Pakistan Devleti‟nin kurulması Afganistan‟ın siyasal ve 

toplumsal faaliyetleri için olumlu bir geliĢme olarak görülmektedir. (Emini, 1996: 

466). Böylece Afganistan‟da 1964 yılında Mehmet Zahir ġah‟ın Mutlak Krallığını 
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etkileyen meĢruti rejime geçiĢi sağlayan 128 maddeden oluĢan bir Anayasa yürürlüğe 

girmiĢtir. 1964 Anayasası‟nda devletin organları meclis (millet meclisi ve senato 

meclisi
2
), yargı ve yürütme olarak dile getirilmiĢtir. Kralın gözetimindeki merkezi 

idari yapılanmasında BaĢbakan ve Bakanlıklar yer alırken, yerel birimleri ise il, 

ilçeler, kasabalar ve köyler olmak üzere bölümlendirilmiĢtir. Ġl ve ilçe merkezlerinde 

de yerel halkın ihtiyaçlarını karĢılamak üzere meclislerin oluĢturulması öngörülmüĢtür 

(DanıĢ, 2015: 164). Ancak 1964 Anayasası ile kuvvetler ayrılığı 

gerçekleĢtirilemediğinden Afganistan‟ın monarĢi ve teokratik özellik gösteren rejimi 

ortadan kaldırılamamıĢ ve mezhepsel ayrım da devamlılık göstermiĢtir (Emini, 1996: 

466).  

Afganistan‟da Mehmet Davud Han tarafından 1973 yılında Cumhuriyet rejimi 

ilan edilmiĢtir. 1977 yılında Afganistan‟da ilk defa CumhurbaĢkanı seçilen Davud 

Han aynı yıl hazırlanmıĢ olan Cumhuriyet Anayasası‟nı onaylayarak yürürlüğe 

koymuĢtur. Bu Anayasa‟yla benimsenen yeni düzene geçiĢ için iki yıllık süre 

öngörülmüĢtür. 1977 Anayasası‟nın 128. maddesine göre illerde, büyük ilçeler, 

kasabalar, alakadarı, köyler ve mahallelerin kurulması önerilmiĢtir (DanıĢ, 2015: 165). 

Ancak kendini insan hakları ve demokrasi yanlısı ilan eden Davut Han döneminde 

Cumhuriyet rejimi ülkenin feodal yapısına son verememiĢ, kendi de feodal bir aileden 

geldiği için feodal sınıfın ve eski dönemdeki Kralın bürokratları lehine uygulamalar 

gerçekleĢtirmiĢtir. Yönetimin dıĢında bırakılan halk diktatör ve despot bir rejimle yüz 

yüze gelmiĢtir. Böylece sol görüĢün hâkim olduğu Demokratik Cumhuriyet yönetimi 

1978 yılında ilan edilerek Davud Han tarafından kurulan Cumhuriyet düzenine son 

verilmiĢtir. Sovyetler Birliği‟nin arkasında olduğu bu hükümette kısa süre içinde yok 

olup gitmiĢtir (Emini, 1996: 469-471). Afganistan 1979 yılında baĢlayıp 1989 yılında 

sona eren Sovyetler Birliği‟nin iĢgaline maruz kalmıĢtır. Böylece ülke de mücahitlerin 

ve komünistlerin iktidar savaĢı baĢlamıĢtır (Saaie, 2009: 29). 

Afganistan‟da 1980 yılında Babrak Karmal Usul-i Asası-yi Cumhuri- 

Demokratik Anayasası adıyla bir Anayasa oluĢturmuĢtur. Bu Anayasanın 51. 

maddesine göre yerel yönetim birimleri il, ilçe, alakadarı ve köy yönetimi Ģeklinde 

ayırılmıĢtır. Anayasanın 52. maddesinde ise yerel birimlerde mahallelerin bulunduğu 

dile getirilmiĢ, aynı zamanda il ve ilçelerde meclislerin bulunması ve kasabalarda 

                                                 
2
 Dönem itibariyle Millet Meclisi‟nin halk tarafından seçilmesi öngörülmüĢse de Senoto Meclis 

üyelerinin 3/1‟i tecrübeli ve bilgili kiĢiler arasından Kral tarafından 5 yıllık bir süre için; diğer 3/1‟i 

vilayetin idari meclis üyelerinden 3 yıl için seçilir; arta kalan ise vilayet halkı tarafından 4 yıllığına 

seçilir (Emini, 1996: 466-467).  
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yerel icrayı komitelerin bulunması gerektiği ön görülmüĢtür (Afganistan Adalet 

Bakanlığı, 2013: 267).  

Afganistan‟da 1987 yılında Nacibullah tarafından yeni bir Anayasa “Demokrat 

Cumhuriyet Anayasası” olarak düzenlenmiĢtir. Bu Anayasa da kendinden öncekilerde 

olduğu gibi meclisi Loya Jirga olarak belirlemiĢ, devlet yönetimini merkez ve yerel 

olarak teĢkilatlandırmaktadır. 1987 Anayasanın 128. maddesinde yerelde iller, ilçeler, 

Ģehirler ve mahaller bulunmakta ve her birinde yerel sorunları çözüme ulaĢtırmak 

adına Meclislerin oluĢturulması önerilmektedir. Yerel birimlerin baĢında da sırasıyla 

Vali, Kaymakam, Belediye BaĢkanı ve Muhtarlar yer almaktadır (Afganistan Adalet 

Bakanlığı, 2013: 279). Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Nacibullah 1992 yılına 

kadar ülke yönetimini elinde bulundurmuĢtur (Saaie, 2009: 29). 

1987 Anayasası‟nın 129. ve 130. maddelerinde belirtildiği üzere yerel yönetim 

organları ve devlet idaresi, yerel idare ile ilgili hususları halkın yararına yerine 

getireceklerdir. Yabancı ve Yerli Sivil Toplum KuruluĢları (NGOS) yerel meclislerin 

ve yürütme kurullarının kararlarını uygulamaktan sorumludur (Afganistan Adalet 

Bakanlığı, 2013: 339-340). 

1991 yılında ülkede Sovyet destekli rejimin çökmesiyle yerel yönetimde etkili 

olan yerel askeri güçlerin birbirlerini hedef aldığı iç savaĢ süreci baĢlamıĢtır. Bölgesel 

askeri güçler ülkeye baskıyla hâkimiyetlerini sağlamıĢtır. 1994 yılında Taliban‟ın 

faaliyete baĢlamasıyla birlikte ülkede otoriter bir yönetim Ģekli benimsenmiĢtir. 2001 

yılında Taliban‟ın ve taraftarlarının dağılması sonrasında yerel askeri yetkililer olarak 

bilinen mücahit komutanları siyasi boĢluğu doldurmak için giriĢimlerde bulunmaya 

baĢlamıĢlardır (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 374). 

2001 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟ne (ABD) yapılan 11 Eylül 

saldırılarını üstlenen “El Kaide” örgütünün Taliban‟la yakınlığından kaynaklı ABD 

terörle mücadele kapsamında Afganistan‟a savaĢ açmıĢtır. Bu savaĢla birlikte 2001 

yılında 11 Eylül “El Kaide” saldırıları sonrasında acil önlem alınması için BirleĢmiĢ 

Milletler Kasım ayı sonunda Bonn‟da, Taliban dıĢında Afgan politik liderlerinin 

katılımıyla bir toplantı düzenlemiĢtir. Bonn Konferansı‟nda, Afganistan‟da uzun 

yıllardır varlık göstermeyen kalıcı devlet kurumlarının kurulması yönündeki 

gereklilikler dile getirilmiĢtir. Bu kurumların kurulmasına kadar geçici düzenlemeler 

yapılması konusunda bir anlaĢmaya varılmıĢtır. Gelecekteki hükümeti oluĢturmak ve 

gerekli değiĢiklikleri yapmak için güçlerin toplanmasına yönelik politik bir çerçeve 

oluĢturulmuĢtur (ġaran, 2017: 28). Ayrıca ülkede yeni anayasa taslağını hazırlamak 
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üzere Afganistan Anayasa Komisyonu kurulmuĢtur (Kabil Ticaret MüĢavirliği, 2017: 

15). ABD, 2001 yılında Taliban‟ı etkisiz hale getirdikten sonra batı ülkelerinin de 

desteğiyle Afganistan‟da modern ve çağdaĢ yönetim ilkelerinin benimsenmesi 

giriĢimlerine baĢlamıĢtır. Bu modernleĢme çabaları Afganistan‟da ilk kez 2004 yılında 

kabul edilen Anayasa ile gerçekleĢtirilmiĢtir )Zland, 2014: 58).  

2001 yılında önce altı aylığına getirilen geçici hükümet iki yıl daha görevde 

kaldıktan sonra kalıcı devletin oluĢturulması için seçim gerçekleĢtirilmiĢtir (Kabil 

Ticaret MüĢavirliği, 2017: 15). Dolayısıyla Bonn Konferansı sonrası Afganistan'da 

istikrarlı ve demokratik bir hükümet kurulmuĢtur (AREU, 2017: 20). 2004 Afganistan 

Anayasası‟nda ülkenin yönetim Ģekli cumhuriyetçilik olarak ifade edilmiĢ ve 

merkeziyetçilik ilkelerinin benimsendiği bir yönetim sistemi olarak tanımlanmıĢtır 

)Zland, 2014: 58). Anayasa‟nın 121. maddesine göre devletin idari sistemi merkezi 

yönetim ve yerel yönetim Ģeklinde kurgulanmıĢtır (Afganistan Anayasası, 2004: 67). 

2.2. 2001 Sonrası Afganistan’da Ġdari Yerinden Yönetimin Genel Yapısı 

Afganistan‟da 2001 yılı Taliban‟ın yönetiminin dağılması ile Mücahitler geçici 

bir hükümet kurmuĢtur. 2004 yılında ilan edilen ve günümüzde de geçerliliği olan 

Anayasa yasama, yürütme ve yargı erklerini ayrı ayrı ele almıĢtır. Merkeziyetçi bir 

anlayıĢa sahip ve üniter devlet yapısı olan Afganistan‟da merkez ve yerel yönetim 

birimleri olduğu vurgulanmıĢtır. Yasama organı olarak Ulusal Meclis
3
, Temsilciler 

(Halk) Meclisi “Wolesi Jirga” ile Büyükler (Senato) Meclisi “Meshrano Jirga” olmak 

üzere iki kanatlı bir yapı oluĢturulmuĢtur. Merkezi idarede CumhurbaĢkanı (BaĢkan) 

ile Bakanlar bulunurken yerel yönetim birimleri olarak ise baĢında Valilerin 

bulunduğu iller gösterilmektedir (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 371-373).  

0211yılında Davud Han rejimindeki ilk Cumhuriyetten sonra yerel 

yönetimlerin önemine dikkat çekilmiĢtir. Tarihsel olarak Afganistan‟da 2005 yılında 

aktif olarak ilk kez Ġl Meclisi kurulmuĢtur. 2005 yılında CumhurbaĢkanlığı seçimi ve 

Ġl Meclis seçimi aynı günde yapılmıĢtır (https://fa.wikipedia.org/wiki). 

2007 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan yerel yönetim yetkileri alınarak Ġdari 

Reformlar ve Kamu Hizmetleri Bağımsız Komisyonu adıyla bir bağımsız müdürlük 

oluĢturulmuĢtur. Ġdari Reformlar ve Kamu Hizmetleri Bağımsız Komisyonu 

                                                 
3
 Temsilciler Meclisi, Afganistan vatandaĢları tarafından 5 yıl süreliğine seçilen 250 kiĢiden oluĢurken, 

102 kiĢiden oluĢan Senato Meclisi üyelerinin üçte biri, Ġlçe Meclisleri üyeleri arasından 3 yıllığına; 

diğer üçte biri Ġl Meclisleri üyeleri arasından 4 yıllığına ve geri kalanı kalan en az %50‟si kadın olmak 

Ģartıyla 5 yıllığına doğrudan BaĢkan tarafından seçilir (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 373). 

https://fa.wikipedia.org/wiki
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oluĢturulması ile modern ve Ģeffaf bir yerel yönetim oluĢturma yoluna gidilmiĢ, 

Bağımsız Müdürlüğe görev ve sorumluluklar tanınmıĢtır. CumhurbaĢkanlığı Ekim 

2007‟de 1297 sayılı Kararnamede Ġdari Reform ve Kamu Hizmeti bağımsız 

Komisyona bağlı “Burt Alı Tayınat” adı altında 9 üyeden oluĢan, üyeleri 

cumhurbaĢkanın imzası ile 3 yıllığına atanan bir sınav merkezi oluĢturulmuĢtur. Bu 

sınav merkezi dönemin Valilerin, Vali yardımcılarını ve Kaymakamların seçilmesinde 

etkili olan bir kurumdur (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 

2010: 121-122). 

Afganistan yerel yönetim yapısının oluĢturulması ve yerelleĢme adına dikkat 

çeken kurumlardan biri de Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı‟dır. 

Bu kurum 8 Mayıs 2007 yılında 1047 sayılı Yüksek Konsey BaĢkanlık 

Kararnamesi‟yle kuruldu (http://www.aop.gov.af). Kurumun amacı genel olarak il ve 

ilçelerde merkezin taĢra teĢkilatları ile belediyelerin çalıĢmalarını kolaylaĢtırmak, 

merkez ve yerel arasında köprü oluĢturmakta, karar alma süreçlerinin hızlanması, ülke 

yönetiminde yeniden yapılanma, kalkınma ve yerel düzeyde uluslararası yardımları 

yönetmektir. BaĢkan Kararnamesi ile kurulduğundan Milli Meclise karĢı sorumluluğu 

yoktur. Ancak bu kuruluĢun baĢkanı / müdürü, hükümet kabinesinde görev almakta ve 

bakan statüsünde kabul edilmektedir. Ġl ve ilçe yöneticilerinin atanmasında da 

BaĢkana vermiĢ olduğu önerilerle etkili bir isimdir (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 377). 

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı illeri sekiz bölgeye 

ayırmıĢtır. Bunlardan ilki BaĢkent Kabil: Panjshir, Kapisa, Vardak, Parwan; ikincisi 

Doğuda: Nangarhar, Lagman, Kunar, Nuristan; üçüncüsü Güney Doğu: Paktiya, Kost, 

Logar, Paktika, Gazni; dördüncüsü: Güney Kandahr, Helmand, Nimroz, Uruzgan, 

Zabul; beĢincisi Merkez: Bamiyan, Daykindi, Gor; altıncısı Batı: Erat, Badgiz, Farah; 

yedincisi Kuzey: Mazar-e ġerif, Samangan, Cevizcan, Sarpol, Faryab; sekizincisi 

Kuzey Doğu: Kunduz, Takhar, Bağlan ve Badakhshan (Afganistan Bağımsız Yerel 

Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018a: 5-6). Afganistan‟ın yönetim Ģekli merkeziyetçi bir 

yapı sergilediğinden, 2007 yılından itibaren Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim 

Genel BaĢkanlığı valilerin ve belediye baĢkanlarının raporlarını CumhurbaĢkanlığı‟na 

sunmaktadır (http://idlg.gov.af/fa/).  

 

http://www.aop.gov.af/
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ġekil: 1 Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı TeĢkilatı 

Afganistan Bağımsız 
Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı 

Mali ve Ġdari Genel 
BaĢkan Yardımcısı  

Hizmetler Daire 
BaĢkanlığı 

Bilgi ve ĠletiĢim 
Teknolojisi Daire 

BaĢkanlığı 

Ġnsan Kaynakları 
Daire BaĢkanlığı  

Kapasite Yükseltme 
ve GeliĢme Daire 

BaĢkanlığı 

Tedarikat Daire 
BaĢkan Yardımcısı 

Mali ve Bütçe Daire 
BaĢkanlığı 

Ġsthdam ve Öz 
GeçmiĢ Daire 

BaĢkanlığı  

Palisi ve Profesyonel 
Genel BaĢkan 

Yardımcısı 

Birimler Ġdari Daire 
BaĢkanlığı   

Ġller iletiĢim 
DayanıĢma Daire 

BaĢkanlığı   

Jender Daire 
BaĢkanlığı 

Yerel Yönetim 
DayanıĢma Daire 

BaĢkanlığı 

Pilan ve politikası  
Daire BaĢkanlığı 

Belediye Genel 
BaĢkan Yardımcısı 

Analız ve 
Değerlendirme 

DanıĢmanı  

Kentsel Yönetim 
Daire BaĢkanlığı 

Teknik ve 
Profesyonel Daire 

BaĢkanlığı 

Gelir, Hesaplama ve 
Belediye Yönetim 
Daire BaĢkanlığı 

Kentsel Elektronik 
ve Sistem Kırma 
Daire BaĢkanlığı  

Özel kelem 
Halk ĠliĢkiler ve 

Enformasyon Daire 
BaĢkanlığı 

DanıĢmanlar  
TeftiĢ Daire 
BaĢkanlığı 

Denetleme ve 
Değerlendirme  

Daire BaĢkanlığı 
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Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı bünyesinde 34 il, 387 

ilçe, 165 belediye ve 45538 köy vardır. Merkezde 17 daire baĢkanlığı bulunmakta 

olup 121 il müdürlüğüne sahiptir. Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı teĢkilatında toplam 6831 memur çalıĢması gerekmektedir; günümüzde 

çalıĢan memurların sayısına bakıldığında 495 merkezde ve 6326 il ve ilçelerde 

istihdam edildiği görülmektedir (https://idlg.gov.af/history-idlg/).  

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı Kabil belediyesi hariç, 

valilerin, kaymakamların ve belediyelerin iĢlerini denetlemekten ve cumhurbaĢkanına 

rapor vermekten sorumludur. BaĢkanlığın kapsamı dıĢında kaldığından dolayı Kabil 

belediyesi yaptıkları iĢleri cumhurbaĢkanına kendisi rapor etmektedir (Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 122-123). 

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlık misyonu, barıĢ ve 

istikrarı pekiĢtirmek, dengeli bir ekonomik büyüme sağlamak ve yerel düzeyde adil ve 

demokratik yönetim yoluyla hizmet sunmaktır. BaĢkanlık Afganistan vatandaĢlarının 

yaĢam kalitesini arttırmada olumlu etkisi olacaktır; ayrıca hükümet programlarının ve 

faaliyetlerinin uygulanmasından sorumludur (AREU, 2012: 42). BaĢkanlık, diğer 

taraftan, ekonomi, barıĢ, güvenlik, büyüme ve istikrar kazandırmak için uzun vadeli 

planlar geliĢtirmekte ve her alandaki ulusal ve kapsamlı perspektifleri tanımlamakta 

ve yönlendirmektedir. Aynı zamanda kamusal hizmet olarak insanlara standart eğitim 

ve sağlık hizmetleri sunulmasını planlamaktadır )Zland, 2015: 57). 

Belediye idarelerinde ise politika belirleme ve uygulamadan sorumludur. Bu 

sorumluluk, yasaların, kuralların düzenlemelerin tanımlanmasını, gelir kaynaklarının 

düzenlenmesinin yanı sıra belediyelere kapasite ve yardımın iyileĢtirilmesini 

kapsamaktadır. Aynı zamanda temel hizmetler ve yönetim fonksiyonlarını sağlamak 

için belediye gelirlerini ve kaynaklarını yönetmek, belediyelerde kapasite geliĢtirme 

ve iĢbirliği yapmak için politika ve hukuk çerçevesini yeniden düzenlemesine destek 

verecektir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2007: 12). 

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı‟nın izlediği politik yol, 

Afganistan yerel yönetimleri ve belediyecilik açısından oldukça önemlidir. Nitekim 

günümüz itibariyle belediye baĢkanlarının Ģehirleri kalkındırma ve yönetme imkânı 

sağlayan yasal alt yapı yoktur. Fakat bu BaĢkanlığın ortaya attığı politikalar 

doğrultusunda belediyelerin Ģehirleri kalkındırabilmesi için yasal altyapı ve idari 

prosedürlerin hazırlanması gerekmektedir. Yasal alt yapının yanı sıra belediyelerin 

geliĢtirilebilmesi için ulusal bütçeden mali destek sağlanması bir diğer önemli konuyu 

https://idlg.gov.af/history-idlg/


29 

 

teĢkil etmektedir. Ancak tüm bunların ötesinde hazırlanan bu politikaların ve 

prosedürlerin uygulamaya geçebilmesi için yerel yönetim birimleri ve merkezi 

hükümetin politikaları sahiplenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca belediye 

yapısının geliĢtirilebilmesi için bir diğer önemli hususu ise uluslararası yardım 

kuruluĢları ve merkezi hükümetin ortak hareket edip yapılan yatırımların, giriĢimlerin, 

projelerin, belediyeler üzerinde yoğunlaĢması sağlanmalıdır (KarataĢ ve Çolakoğlu, 

2018: 392-393).  

Ġl meclisi ve ilçe meclisi seçildiği zaman onların programlarına Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı destek verecektir. Bu destek türleri, her 

zaman kurulacak “Ġl Konseyleri” gibi yerel yönetim kurumlarını içerecek planlara 

dayanarak, kamu yönetimi reform sürecinin uygulanması yoluyla Yerel Yönetim 

Müdürlüklerinin güçlendirilmesi, illerde kapasitelerin artırılması, insan kaynaklarının 

güçlendirilmesi, belediyelerin desteklenmesi, yolsuzlukla mücadeleye, illerin siyasi ve 

idari sınırların oluĢturulması için bir plan geliĢtirmek ve uygulamaktır. Ayrıca 

seçimlerin yapılmasına ve vatandaĢların kayıt iĢlemlerini, arsa sorunlarını, doğal 

afetlerden korunmasını ve afete uğrayanlara destek verilmesine yardımcı olacaktır 

(Hüseyni, 2014: 119).  

Afganistan taĢra teĢkilatına bakıldığında bakanlıkların il ve ilçe düzeyinde 

müdürlükler Ģeklinde örgütlendiği görülmektedir (https://idlg.gov.af/history-idlg). 

Ülke genelindeki tüm illerde Maliye, Sağlık, Eğitim, Kırsal Kalkınma ve Ġmar, 

Bayındırlık ve ĠçiĢleri Bakanlıkları‟nın taĢra teĢkilatları bulunmaktadır. Ġdari yerinden 

yönetim çeĢitlerinden biri olan taĢra teĢkilatları kamu hizmetlerini sunmakla görevli 

bakanların almıĢ oldukları kararların, yerel birimlerde uygulanması konusunda ülkede 

önemli hizmetler sunmaktadır. Ayrıca bakanlıklar arasında Kırsal Kalkınma ve Ġmar 

Bakanlığı personel ve mali kaynak açısından en güçlü yerel düzeyde örgütlen merkezi 

teĢkilattır. Bunun nedeni olarak ülkenin yerel kalkınmaya önem verdiği yönünde 

görüĢler bulunmaktadır (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 377-378).  

2.3.1. Ġl Düzeyi 

Afganistan 2004 Anayasası 136. maddesine göre bir ilin kurulması için nüfus 

sayısı, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınır. Afganistan illeri bu maddeye göre 3 

derecede sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırma; 12 il üçüncü derece, 12 il ikinci derece 

https://idlg.gov.af/history-idlg
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ve 10 il birinci derece Ģeklindedir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı, 2018b: 11). 

Afganistan 0222 Yerel Yönetim Kanunu 7. maddesine göre bir il birinci derce 

olması için en az 1 milyon nüfusu, 8 bin km alanı, 12 ilçesi, 70 km çevresinde bir il 

merkezinin bulunmaması, merkezi ve belediyesi, havaalanı, gümrüğü, ziraat alanından 

geliri veya yeraltı kaynakları olması gerekmektedir. Ġkinci derece ilin kurulması için 

en az 700 bin nüfusu, 6500 km alanı, 10 ilçe, 60 km çevresinde bir il merkezinin 

bulunmaması, merkezi ve belediyesi, gümrük, yeraltı kaynakları, ziraat alandan geliri, 

havaalanı gibi yerlerden geliri olması gerekmektedir. Üçüncü derece il kurmak isterse 

450 bin nüfusu, 4 bin km alanı, 8 ilçesi, 50 km çevresinde bir il merkezinin 

bulunmaması, merkezi bir yeri, belediye ve Ģehir oluĢturması, gümrük, havaalanı, 

yeraltı kaynağı, ziraattan geliri olması gerekmektedir (Yerel Yönetim Kanunu, 0222: 

7-9). Afganistan‟da il düzeyinde yer alan yönetim kurumlarına bakıldığında Vali, Ġl 

Kalkınma Komitesi, Bakanlıkların uzantıları, Ġl Polis TeĢkilatı, Ġl Savcılığı ve 

Saymanlık yer almaktadır. VatandaĢları temsil eden seçilmiĢ veya geleneksel 

kurumlara bakıldığında ise Ġl Meclisi ve Ġl Kalkınma Komitesi görülmektedir (KarataĢ 

ve Çolakoğlu, 2018: 380).  

2.3.1.1. Vali 

Vali il genel yönetiminden sorumlu en üst düzeyde yönetici olduğu gibi aynı 

zamanda bir yerel yönetim birimidir (ġengül, 2018: 79). Afganistan yönetim sistemi 

açısından Melik Sitiz valiyi ilin temel özelliklerini sıralayarak tanımlamaktadır. 

 Kültür: Coğrafyanın insanlarını tanımlayan yapılandırılmıĢ bir uzmanlığa 

sahiptir. Dil, özel lehçeler, tarih, kültür ve hikâyeler bu özelliklerin davranıĢ 

kültürü ve kıyafetleridir. 

 GeliĢtirilmesi, korunması gereken ekonomik kaynaklar: Bu kaynaklar, 

ekonomik büyümeyi sağlamak için sistemin yapısına dâhil edilmelidir. Ġl 

halkının hayatlarını iyileĢtirmek için il kaynakları planlanmalı ve 

çalıĢtırılmalıdır. 

 Aktif kamu hizmeti: kurumları, kaynakları vatandaĢlık hizmetlerine 

dönüĢtürme Kabiliyetine sahiptir. Bu kurumlar, hedeflenen programlar ve 

teslim yöntemleri ile koordine edilmelidir. 
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 VatandaĢlık hizmetlerine eriĢim, sağlık, eğitim ve adalet için sağlanmaktadır. 

Bu tür bir hizmet vatandaĢlar için uygun değilse, Ġl veya devlet servis yapısı 

felç olur. 

 Politik: güvenlik, güvenilir bir il oluĢturulması için ön Ģarttır. Siyasi güvenlik, 

bir eyaletin vatandaĢlarının sosyal iliĢkilerinin koordinatörüdür. Bu ön koĢul, 

Ġllerin sistemin diğer yapılarıyla daha iyi iliĢkilerini birleĢtiriyor. Vali, 

güvenlik kurumlarını koordine etmek için en iyi politikacı olmalıdır 

(https://www.barchinews.com).  

Ġl valisi, 2006 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı'na bağlıydı, Vali ĠçiĢleri Bakanı'nın 

teklifiyle CumhurbaĢkanı tarafından atanırdı. Ancak 2007'de Vali Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı‟nın önerisi, CumhurbaĢkanı‟nın onayı ile 

atanmaktadır (Rahimi, 2016: 44). Yerel Yönetim Kanunu 18. maddesine göre vali 

olarak tayin edilen kiĢinin; Afganistan vatandaĢlığına sahip, en az lisans mezunu, 10 

sene tecrübesi olması, adli sicil kaydının olmaması, sadık, tanınmıĢ, eskiden rüĢvet ile 

tutuklanmamıĢ olması gerekmektedir (Afganistan Adalet Bakanlığı, 0222: 28).  

Vali il düzeyinde yürütmenin baĢı olduğundan merkezden gelen emir ve 

talimatları yerel idarelere iletmektedir. Resmi olarak ildeki kurumlar arasındaki 

koordinasyonun sağlanmasından sorumludur (Yaree, 2019: 247). Vali ilgili ilçelerin 

ve köylerin kurulması, kaldırılması ve eklenmesi konusunda yetkili makamlara 

teklifte bulunur. 1999 Yerel Yönetim Kanunu 15. maddesine göre vali hükmet 

alanında güvenlik ve hukukun üstünlüğünün, ilin güvenliğinin sağlanmasından 

sorumludur. Ayrıca valinin ilgili müdürlüklerle iletiĢim içinde olması, vatandaĢların 

haklarının korunması ve eĢitliğin sağlanması, ulusal birliği pekiĢtirmesi, etnik 

düĢmanlıkları ortadan kaldırması gerekmektedir (Yerel Yönetim Kanunu, 0222: 18-

19).  

Ġl düzeyinde bakanlıkların müdürlükleri bulunmaktadır. Vali ilde adli ve askeri 

teĢkilat dıĢında kalan bütün devlet birimlerini denetler (Mehmedi, 2018: 199-200). Bu 

birimler, Polis Müdürlüğü, Mit Müdürlüğü, Ekonomi Müdürlüğü, Maden Müdürlüğü, 

Diyanet iĢleri Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Bilgi ve Kültür Müdürlüğü, UlaĢtırma Müdürlüğü, Vergi Daire 

Müdürlüğü, Elektrik Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Göçmen Müdürlüğü Ģeklinde 

sıralanır.  

Vali'nin il düzeyindeki bakanlıkların müdürlüklerini performansından sorumlu 

ilk kiĢi olarak en önemli görev ve sorumlulukları yasa yoluyla yapması 

https://www.barchinews.com)/
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gerekmektedir. Vali‟nin ildeki güvenliği sağlama göreviyle birlikte, vatandaĢların 

haklarını savunması, kanun önünde eĢitlik ilkesini gözetmesi, ulusal birliği 

pekiĢtirmesi, tüm bakanlıkların kuruluĢlarının faaliyetlerini araĢtırması ve izlemesi, 

kaymakamların ve belediye baĢkanlarının çalıĢmalarını incelemesi gerekir. Ġldeki tüm 

resmi iĢlemlerde Valinin imzası gereklidir. Vali, yasama belgelerinin hükümlerine, 

yetkili makamların emirlerine ve yasal talimatlarına uymak ve bunların uygulanmasını 

denetlemek, il düzeyinde yürütme organı baĢkanı olduğu için, yerel makamlara 

verilen görevleri ve politikaları iletmekten sorumludur. Merkezden gelen emirler 

doğrultusunda yereldeki personelin koordineli bir Ģekilde iĢbirliği içinde çalıĢmasını 

sağlaması ve halkın beklentilerini yerine getirmesi gerekmektedir (Hüseyni, 2014: 

123-124).  

Vali ildeki bütçe harcamalarnın izlenmesi ve denetlenmesinde de sorumludur. 

Ayrıca sorumlu olduğu sınırlar içinde devletin doğal kaynaklarının ve madenlerinin 

korunmasını sağlamalıdır. Kentsel ve çevresel alanların ziyaret edilmesi, idari 

geliĢimlerin takip edilmesi gibi konularda da hâkimiyeti bulunmaktadır. Valinin idari 

görevleri arasında ilçedeki kurumların, organların ve ilçe Ģubelerinin günlük 

yönetiminin sağlanması, kamu düzeninin korunması, halkın sağlığının gözetilmesi 

konularında da söz sahibidir. Vali ilde emirlerin korunmasını sağlamasından ve 

polisin güvenlik görevlerini yerine getirmesinde rehberlik etmekten sorumludur 

(Mehmedi, 2018: 221-222). 

Ġl Meclis üyelerinin maaĢlarını ve il meclisinde çalıĢan personelin giderleri 

valiye bağlıdır. Ġl Meclisinde çalıĢan personelin atamaları da vali tarafından 

gerçekleĢtirilir. Mevcut yasada, il müdürlükleri ile il meclis üyeleri arasında iĢbirliğini 

sağlamalıdır. Çünkü mevcut yasada idari müdürlüklere, il meclis toplantılarına 

katılmak ve meclise bilgi vermek zorunluluğu getirmemektedir. Ġl planlama sürecinde 

il meclisinin önerilerini dâhil etmek için açık bir mekanizma yoktur. Ġl meclislerinin 

ildeki idari faaliyetlere dair sorumlulukları bulunmamakta ve il meclis üyelerinden bu 

konulara iliĢkin hesap sorulmamaktadır (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı, 2009: 106).  

Ġl Müdürlüklerinde yöneticilerin atanması her bakanlığın kendisi tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Ancak illerde 5, 6, 7 ve 8. derece rütbelerdeki memurların ve 

vilayet içine çalıĢan müdürlerin atanması Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı tarafından gerçekleĢtirilmektedir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler 

Genel BaĢkanlığı, 2010: 161). Ayrıca Vali hükümetin temsilcisi ve yerel yönetimin 
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birinci derece baĢkanı olduğu için Kanuna göre bazı çalıĢanları vekalaten 

atayabilmektedir (Mehmedi, 2018: 222). 

Afganistan 1999 Yerel Yönetim Kanunu 16. maddesine göre Vali, ilçedeki 

memurların ve devlet çalıĢanlarını kontrol etmek ve denetlemek için il bünyesindeki 

tüm ilçelere yılda en az bir kez seyahat etmelidir. Bu seyahatlerinde bölge konseyleri, 

köy konseyleri, ilçe sakinlerinin katılımıyla bir toplantı yaparak, bunların önerilerini 

ve Ģikâyetlerini dinlenmeli, yetkili müdürlüklere talimat vermelidir (Afganistan Adalet 

Bakanlığı, 0222: 26). ġayet Ġldeki Müdürlüklerin durumuyla doğrudan ilgili ve çeĢitli 

baĢarısızlıklarını içeren tutanaklar varsa Vali tarafından, Bakanlar Kuruluna veya 

CumhurbaĢkanına bir rapor Ģeklinde yazılabilir (Mehmedi, 2018: 222).  

Vali yardımcısı Ġdari Reformlar ve Kamu Hizmetleri Bağımsız Komisyonu 

aracılığıyla atanır (Khosrawi, 2017: 119). Bazı illerde bir vali yardımcısı bulunurken 

bazılarında iki vali yardımcısı görev yapmaktadır (http://balkh.gov.af/fa).  

Vali yardımcılarını görevlerini Ģöyle sıralamak mümkündür  

 Vali yardımcısı ikinci birim baĢkan yardımcıları tarafından yönetilen popüler 

planlar ve bakanlık planları dâhil olmak üzere yerel düzeydeki yönetici 

yetkinliklerinin kullanımını kolaylaĢtırmak için, planları planlamak ve formüle 

etmek için tüm ilgili müdürlükler ile birlikte çalıĢacaktır. 

 Valinin öncülüğünde vali yardımcısı, valilik idaresinin yıllık bütçesini 

yönetmek, bütçe uygulaması, değerlendirme ve raporlama dâhil olmak üzere 

sorumludur. 

 Vali yardımcısı, il idari personelinin performansını izler ve performanslarının 

kalitesini artırmak için gerekli eğitimi sağlar. 

 Vali yardımcısı, Ġl Müdürlüklerini ve faaliyetlerini kontrol eder, izler ve il 

valiliğinin yürütme görevlerinden doğrudan sorumludur 

 Vali yardımcısı, valinin taĢra teĢkilatının tüm iĢlerine iliĢkin görüĢlerini plan 

ve planların planlanması, etkin ve pratik faaliyetlerle yürütmekten sorumludur.  

 Vali Yardımcısı, köyün yıllık planları için teklifleri ilçe bazında koordine 

etmekten, toplamaktan, izlemekten ve yerel düzeyde denemekten sorumludur. 

Bu arada, vali yardımcısı il düzeyindeki devlet kurumları için kapasite 

geliĢtirme programları için gerekli tesisleri düzenlemekle sorumludur 

(Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 147-148). 

http://balkh.gov.af/fa
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2.3.1.2. Ġl Meclisi (ġurayı Vilayet) 

Afganistan 2004 Anayasası 138. maddesine göre her ilde bir il meclisi olması 

zorunludur. Ġl Meclis üyeleri sayısı her ilin nüfusuna göre farklılık göstermektedir. Ġl 

Meclisi üyeleri il halkı tarafından dört yıllığına, açık ve doğrudan seçim yoluyla 

seçilir (Afganistan Adalet Bakanlığı, 2004: 68).  

Afganistan Seçim Kanunu‟na göre il meclis üyelerinin aday olabilmesi için en 

az lise mezunu ve 25 yaĢında olması gerekmektedir (Afghanistan Adalet Bakanlığı, 

2017: 60). Afganistan‟da il düzeyinde ilk il meclisi seçimi 2005‟te yapılmıĢ ve aynı 

yıl il meclisi kurulmuĢtur. Günümüzde Afganistan‟da il meclis üyesi kadın ve erkek 

toplam 420 üyeden oluĢmaktadır (Khalily, 2017: 44-45).  

Ġl meclis üyeleri o ilde ikamet etmesi gerekir. Ġl Meclis seçimleri Büyük Millet 

Meclisi “Wolesi Jirga” Seçimleri ile aynı güne denk gelirse, aday her iki meclis 

seçimlerine aynı anda aday olamaz. Seçim Yasası‟nın 23. maddesine göre Büyükler 

Meclisi “Meshrano-Jirga” üyeleri her ilde, il meclis üyeleri arasından ve 4 yıl için bir 

kiĢi seçilir (BüyükbaĢ, 2006: 138). Dolayısıyla Büyükler Meclisi‟ne il meclisi kendi 

üyeler arasından ili temsilen bir aday göndermektedir.  

Nüfusu 500.000 olan illerde 7 il meclis üyesi, nüfusu 3.000.000 ve daha fazla 

olan illerde ise 31 meclis üyesi vatandaĢlar tarafından gizli oy, açık sayım ve genel oy 

ilkeleri ile seçilmektedir (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 383). Ama bazı kaynaklara 

göre 500.000 nüfusu olan ilde 9 il meclis üyesi seçilir. 500.000 ile 1 milyon arası 

nüfusu olan illerde 11 il meclis üyesi, 1 milyon ile 2 milyon arası nüfusu olan illerde 

15 il meclis üyesi, 2 milyon ile 3 milyon arası nüfusu olan illerde 17 il meclis üyesi, 

nüfusu 3 milyondan 4 milyona kadar olan illerde 19 il meclis üyesi ve nüfusu 4 

milyon ve üzeri olan illerde 21 il meclis üyesi halk tarafından seçilmektedir 

(Mehmedi, 2017: 233-234).  

Ġl Meclis üyeleri halk tarafından seçildikten sonra, Meclis BaĢkanı, baĢkan 

yardımcısı ve sekreterin seçilmesi için ilk toplantıda en yaĢlı meclis üyesinin 

baĢkanlığı altında meclis üyeleri arasında seçim yapılarak tespit edilecektir. Eğer aday 

ilk seçimde oyların çoğunluğunu alamazsa, en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur 

seçim yapılacaktır. Ġkinci turda en çok oy alan aday Meclis BaĢkanı olarak 

seçilecektir. Aynı zamanda baĢkan, baĢkan yardımcısı ve sekreter seçilmesi için yılda 

bir sefer meclis üyeleri tarafında seçim yapılacaktır (Hüseyni, 2014: 146-147).  



35 

 

2004 Afganistan Anayasası‟nın 139. maddesine göre Ġl Meclisi hükümetin 

geliĢme hedeflerine ve ildeki iĢlerin iyileĢmesine, yasada öngörüldüğü gibi katkıda ve 

il ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunur. Ġl meclisi halka karĢı sorumludur. Çünkü 

bu meclis üyeleri halk tarafından seçilir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı, 2009: 106).  

2007 Ġl Meclis Kanunu‟nun 4. maddesine göre Ġl Meclisin görevleri ve 

yetkileri Ģöyle sıralamak mümkündür (Afganistan Ġl Meclis Kanunu, 2007: 3). 

 Ekonomik, sosyal, sağlık, eğitim, çevre, yeniden yapılanma ve devletin 

kalkınma hedeflerini belirlemeye katılmak, 

 Ġl finansal kaynaklarının etkin kullanımını tavsiye etmek ve denetlemek, 

 Ortaklık ve yerel anlaĢmazlıkların düzeltici aĢiret büyükleri aracılığıyla 

çözülmesine katılımı sağlamak, 

 Ġldeki kalkınma planını hükümete göndermeden önce inceler,  

 Ġslam geleneklerine ve Ġslam hukukuna aykırı uygulamaları ve zorunlu evlilik 

yasalarını, kadınları ve benzeri Ģeyleri yasaklama ve insan haklarını güvence 

altına almak,  

 Ġlgili makamları bilgilendirdikten sonra, mahkemelerin ve kolluk kuvvetlerinin 

eylemlerini analiz edip değerlendirmek ve il makamlarına rapor gönderdikten 

sonra yoksun alanları ziyaretlerde bulunmak, 

 Ġl müdürlüklerin performans ve çalıĢmaları hakkında bilgi talep etmek ve 

cumhurbaĢkanı ve il Ģura meclisine yazılı bir rapor sumak, 

 Kalkınma planını ve il idaresinin yıllık harcamalarını gözden geçirmek ve 

medya aracılığıyla il sakinlerine aktarılmasını sağlamak, 

 Tarihi eserlerin korunmasını, yıkılmasını, hırsızlığı ve kaçakçılığının 

önlenmesini sağlamak,  

 En az üç ayda bir defa vali ve il müdürlükleriyle danıĢma toplantıları 

düzenlemek, il sakinlerine bilgi vermek için ayda en az bir kez toplanmak, 

 Ġlçelere ve köylere ait toplantılara katılmak, 

 Kamu mülkiyetinin sorumlu makamlarla iĢbirliği içinde bulunması ve kamu 

mallarının gasp edilmesini engellemesi gerekmektedir. 
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2.3.1.3. Ġl Ġdari Meclisi ve Kalkınma Komitesi 

1999 Yerel Yönetim Kanunu‟nun 11. maddesine göre her il yönetiminde vali 

tarafından yönetilecek bir Ġl Ġdari Meclisi vardır. Ġl Ġdari Meclisi, ildeki müdürlüklerin 

faaliyetlerini koordine etmek ve valiye özgü olmayan toplu bir karar gerektiren önemli 

hususları belirlemek üzere kurulacaktır. Valinin yokluğunda vali yardımcısı il idare 

meclisine baĢkanlık eder. Vali gerekli gördüğü durumlarda ilçe kaymakamlarının, ilçe 

meclislerinin, il meclislerinin, ilçe, köy konseylerinin ve il meclisindeki kiĢilerin ve 

diğer görevlilerin tavsiye niteliğinde kararlarını almak üzere Ġl Ġdare Meclisini davet 

edebilir (Yerel Yönetim Kanunu, 1999: 12-13). Kararlar üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

Ancak oyların eĢit olması halinde nihai kararı toplantı baĢkanı olan vali alır 

(Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2009: 102).  

1999 Yerel Yönetimin Kanunu 13. ve 14. maddelerine göre Ġl Ġdari Meclisi ve 

Kalkınma Komitesi görev ve yetkileri Ģunlardır (Yerel Yönetim Kanunu, 1999: 15-

18); 

 Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gerekliliklere dayalı yıllık Ģehir 

projelerinin ve uzun vadeli planların oluĢturulması, fiyatlandırılması ve 

düzenlenmesi, 

 Ġl kalkınma planının nasıl uygulandığının bakımı ve izlenmesi, 

 Ġl kalkınma bütçesinin nasıl harcandığını denetlemesi ve izlenmesi, 

 Ġldeki özel sektör yatırımlarının durumunun gözden geçirilmesi ve daha iyi 

iĢlemesi için gerekli önlemlerin alınması, 

 Ġl Kalkınma Komitesi, bütçe ve kalkınma planlarını il meclisine göndermesi 

gerekir.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki il kalkınma komitesi tarafından meclise sunulan il 

kalkınma planını ve bütçesi oy çokluğuyle reddedilir ve komiteye iade edilirse, il 

kalkınma komitesinin planı yeniden inceleyerek il meclisine plan ve bütçesini tekrar 

göndermesi gerekir. Yerel dengeyi koruyarak oluĢturulan il kalkınma plan ve bütçesi, 

il hükümetinin onayından sonra, ulusal bütçeye dahil olmak üzere Ġlgili bakanlığa 

gönderilecektir.  

2.3.2. Ġlçe Düzeyi 

Ġlçe yönetim birimi, ilçe kaymakamlığı altında kurulan ve yönetilen birkaç 

köyden oluĢur. Ġlçenin devletin otoritesini güvence altına almak ve geniĢletmek 
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konusunda önemli roller oynadığını dile getirebiliriz (Mehmedi, 2018: 223). Ġlçe 

düzeyi yönetim kurumları arasında Kaymakam, Ġlçe Yönetim Kurulu, Bakanlıkların 

Uzantıları, Ġlçe Polis TeĢkilatı, Ġlçe Savcılığı bulunurken vatandaĢların temsili için 

seçilmiĢ ya da geleneksel kurumlar arasında Ġlçe Meclisi, Ġlçe Yönetim Kurulu ve 

Geleneksel Meclis bulunmaktadır (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 380). 

Ġlçelerde Sağlık Müdürlüğü, Adalet Müdürlüğü, Maliye Müdürlüğü, Ziraat 

Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Polis Müdürlüğü, Mit Müdürlüğü, Savcılar ve 

Mahkeme‟ler bulunmaktadır (Mehmedi, 2018: 199). Ġlçedeki bakanlıklara ait taĢra 

teĢkilatı ilçe müdürlükleri Ģeklinde örgütlenmiĢtir (Afganistan Yerel Yönetim 

Politikası 2010: 17).  

Yerel yönetim kanununa göre ilçeler birinci, ikinci ve üçüncü derecelere 

ayrılmıĢtır. Bir yerleĢim biriminin birinci derece ilçe olması için 90 bin nüfusu, 1000 

kilometrekare kara alanı, en az 70 km çevresinde bir ilçe merkezinin yer almaması ve 

bir merkezinin bulunması gerekmektedir. Bir yerleĢim biriminin ikinci derece ilçe 

olabilmesi için en az 70 bin nüfusu, 700 kilometrekare kara alana, 60 km çevresinde 

bir ilçe merkezinin bulunmaması ve en az 40 km dağlık alandan uzak ve bir 

merkezinin olması gerekir. Bir yerleĢim biriminin üçüncü derece ilçe olabilmesi için 

ise en az 50 bin nüfusu, 600 kilometrekare kara alanı, 50 km çevresinde bir ilçe 

merkezinin bulunmaması ve 30 km dağlardan uzak ve bir merkezinin olması 

gerekmektedir (Yerel Yönetim Kanunu, 1999: 9-11). Günümüzde Afganistan‟da 387 

Ġlçe bulunmaktadır. Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı 2018 

reformlarına göre Ġlçeler “kentsel, yarı kentsel, transit, doğal kaynaklar ve sınır” 

olamak üzere 5 kategoriye ayrılmıĢtır (Afghanistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı, 2018c: 7). 

 Kentsel: Bu alanlar en yüksek nüfus yoğunluğuna sahiptir ve en fazla kaynağı 

gerektirir. 

 Yarı kentsel: Bu ilçeler, ilçelerin performansından daha bağımsız olan ilçeleri 

kapsar. 

 Transit: Bu ilçeler genellikle geçiĢ noktaları olarak kullanılır ve nüfus 

yoğunluk merkezleri bu ilçelere dağıtılmaz. 

 Doğal kaynaklar: Bu Ġlçeler birçok doğal kaynağa sahiptir ve Maden ve Petrol 

Bakanlığı, Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre Koruma Genel 

BaĢkanlığı'ndan ek kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. 
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 Sınır: Bu ilçeler nüfusun merkezinde ve sınırın ortasında yer alır ve transit 

koridorlarda rol oynayabilir. Ulusal uyum için bu alanlara özel dikkat 

gösterilmelidir. 

2.3.2.1. Kaymakam 

Ġlçede kaymakam, en yüksek idari yetkilidir ve yürütme yetkisine haizdir 

(Yerel Yönetim Kanunu, 1999: 9). Kaymakamlar, ilçede Polis Müdürlüğü üzerinden 

doğrudan güvenlik konularında sık sık önemli rol oynamaktadır. Kaymakamlar ilçe 

anlaĢmazlıklarını ve sorunları çözmek için ilçedeki din âlimleri ve aĢiret büyüklerini 

toplantılarına davet eder. Çoğu ilçede, kaymakam, bağlı kuruluĢların katılımıyla, ilçe 

konuları hakkında tavsiyelerde bulunmak veya görevleri ilgili kurumlara devretmek 

için konseyler kurabilir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 

2010: 84-85). 

Bir kiĢinin kaymakamlığa aday olabilmesi için belirli özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bunlar; güvenlik, siyasi ve etnik konular hakkında yeterli bilgiye sahip 

olması, ilçe ihtilaflarını çözebilme ve insanlarla iliĢkileri yasal hükümler çerçevesinde 

yönetebilmesi konusunda yeterli deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrıca Vali 

veya müdürlükler ile akrabalığının olmaması gerekmektedir (Afganistan Bağımsız 

Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018d: 3-5). Aynı zamanda kaymakamlıkta aday 

olması için yaĢı 18-63 olması, lisans mezunu, Farsça ve PeĢtoca dillerini bilmesi 

gerekmektedir (Hüseyni, 2014: 134). Bu Ģartları sağlayan kaymakam adayları, Ġdari 

Reform ve Kamu Hizmeti Bağımsız Komisyonu ve Afganistan Bağımsız Yerel 

Yönetim Genel BaĢkanlığı tarafından gerçekleĢtirilen sınava tabı tutularak baĢarılı 

olan kiĢiler arasından seçilerek CumhurbaĢkanı‟nı tarafından atanacaktır (Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018d: 3-5). Ne yazık ki kaymakamlar 

genellikle etnik kökenine göre atanmaktadır  

Kaymakamlar ilçenin en yüksek idari otoritesine sahiptir ve yasalara uygun 

olarak yargı yetkisi hariç olmak üzere vali gibi tüm yetkileri kullanır. Kaymakam, 

siyasi bir otorite olarak kabul edilmez. Merkezi yetkililerle iletiĢim kuramazlar. 

Kaymakam her konuda valiyi izlemelidir (Mehmedi, 2018: 226). 1999 Yerel Yönetim 

Kanunun 21. ve 22. maddelerine göre Kaymakamların görevlerini Ģöyle sıralamak 

mümkündür (Yerel Yönetim Kanunu, 1999: 32-33):  

 Kaymakam ilçedeki tüm müdürlükler ile istiĢarede bulunmalı, 
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 Kaymakam ilçedeki ilgili müdürlüklerle iĢbirliği içerisinde olarak ilçe 

güvenliği ve barıĢının sağlamalı, 

 Kaymakam hukukun üstünlüğünü, sosyal adaleti ve bölgedeki sakinlerin insan 

haklarının gerçekleĢmesini ve geliĢmesini sağlamalı, 

 Kaymakam ilçe sakinlerine hizmetlerin etkin bir Ģekilde verilmesini sağlamalı, 

 Kaymakam ilçede ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik geliĢme planlarını 

uygulamak için ilçedeki tüm müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamalı,  

 Kaymakam kanun hükümlerinin ve mahkemeler tarafından verilen cezaların 

uygulanmasına ve ilgili bölgedeki yetkili makamların talimat ve talimatlarına 

özen gösterilmeli, 

 Kaymakam ilçedeki aĢiret büyükleri, din adamları, köy konsey üyeleri 

hizmetlerin nasıl sunulduğu hakkındaki görüĢleri, daha iyi yönetim ve plan ve 

izleyici geliĢtirme programlarının uygulanması ile ilgili bölgedeki köyleri 

ziyaret etmeli ve uygulamasını gerçekleĢtirmelidir.  

Kaymakamın gayri resmi rolü ise il ve geleneksel il makamlarıyla iliĢkilerine 

dayanarak çatıĢma çözme ve diğer konuları hakkında istiĢarelerde bulunmaktır. 

Kaymakamlar, köylülerde ve ilçelerde ortaya çıkan çeĢitli sorunları istiĢare etmek için 

aĢiret büyükleri ve sözü geçen yaĢlı insanları içeren yarı resmi danıĢma konseyleri 

kurmaktadır (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 85-86).  

2.3.2.2. Ġlçe Meclisi 

2017 Seçim Kanuna göre Ġlçe Meclisine aday olan kiĢi 25 yaĢında olması ve en 

az lise mezunu olması gerekmektedir (Afghanistan Adalet Bakanlığı, 2017: 60). 

Afganistan 2004 Anayasası‟nın 140. maddesine göre ilçe meclisi devletin iĢlerini 

düzenlemek ve konsey yasaları hükümlerine halkın aktif katılımını sağlamalıdır. Bu 

konseylerin üyeleri, halk tarafından kendi içinde 3 yıllığına açık, gizli ve doğrudan 

seçimlerle seçilir (Afganistan Anayasası, 2004: 69). Her ilçede nüfusuna göre ilçe 

meclis üyesi seçilecektir. Eğer bir ilçenin nüfusu 40 bin ise 5 ilçe meclis üyesi, 40 bin 

ile 70 bin arasında ise 7 ilçe meclis üyesi, 70 bin ile 100 bin arasında ise 9 ilçe meclis 

üyesi ve 100 binden fazla nüfusu olursa 11 ilçe meclis üyesi seçilecektir (Mehmedi, 

2018: 234). Aynı zamanda Afganistan 2004 Anayasası‟nın 84. maddesine dayanarak, 

her ildeki ilçe meclis üyelerinden bir kiĢi üç yıllığına Büyükler Meclisi‟ne seçilir 

(Afganistan Anayasası, 2004: 43).  
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Ġlçe Meclisleri Anayasada öngörülmüĢ olsa da henüz yürürlüğe girmemiĢtir. 

Anayasa hükümlerine göre, bu meclislerin kamu faaliyetlerini düzenlemeleri ve ilçe 

yönetim iĢlerine aktif katılımlarının sağlanması gerekir (Afganistan Bağımsız Yerel 

Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 86). Ġlçe Meclisini görev ve sorumlulukları 

aĢağıdaki Ģekildedir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2009: 

259-260). 

 Ġlçe meclisi, halkın ve sivil toplum kuruluĢlarının ilçe yönetimi ile iĢbirliği ve 

katılımı için bir yapı oluĢturacaktır. Ġlçe meclisi, ilçe düzeyinde geleneksel 

konseyler ve Jirgalar dahil olmak üzere vatandaĢlar ve sivil toplum kuruluĢları 

ile düzenli toplantılar düzenleyecek, insanları ve sivil toplumu teĢvik ederek 

yönetime katılımlarını sağlaması gerekir. Ġlçe konseyi, ilçe kalkınma 

planlarının geliĢtirilmesine katılır ve uygulamalarını izler. 

 Ġlçe meclisi, halkın katılım planlamasını kolaylaĢtırır, aynı zamanda, ilçe imar 

planlarını onaylar ve imzalar. 

 Ġlçe meclisi ilçe yönetiminin kararını tartıĢacak ve daha sonra ilçe yönetiminin 

ana kararlarını onaylayacaktır. Eğer ilçe meclisi karara uymuyorsa, konuyu 

gözden geçirmek için tekrar ilçe idaresine yönlendirir. Ġlçe meclisi bir karar 

üzerinde hem fikir değilse konuyu incelemesi için il idaresine gönderir. 

 Ġlçe meclisi, ilçe düzeyinde hesap verilebilirliği geliĢtirmek için ilçe 

yönetiminin iĢlevlerini ve hesap verebilirliğini izlemede önemli bir rol 

oynayacaktır. 

 Ġlçe meclisinin kilit görevi ilçe kurumlarını halka tahakkuk ettirmektir. Ġlçe 

konseyi, kalkınma hedefleri, insan hakları ve güvenliği, iyi yönetim ve 

hukukun üstünlüğü açısından ilçe planlarının uygulanması sürecinde ilçe 

konseyleri oluĢturur. Ayrıca kaymakam, görev ve sorumluluklarını yasal 

yetkileri çerçevesinde yürütmelerini ve bu çerçeveyi aĢmamasını sağlamak 

için ilçe meclisleri güçlendirilecektir. 

 Kaymakam her ay ilçe meclisine gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. 

Kaymakam, ilçe meclisi tarafından ortaya atılan sorulara kapsamlı bir Ģekilde 

cevap vermekle yükümlüdür. 
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2.3.2.3. Ġlçe Yönetim Kurulu  

1999 Yerel Yönetim Kanunu‟nun 23. maddesine göre her ilçede Ġlçe Yönetim 

Kurulu olması gerekir ve kaymakam bu kurulun baĢkanıdır. Ġlçe Yönetim Kurulu 

üyeleri, Kaymakam, Ġcra Müdürü, Köy ĠĢleri Müdüründen oluĢur. Ġlçe Yönetim 

Kurulu, ilçe içindeki birimlerin faaliyetlerini koordine etmek, imar planlarını 

uygulamak, ilçeye özgü olmayan ve önemli görülen konuları belirlemek üzere 

kurulmuĢtur. Kaymakamın talebi üzerine kaymakamlıkta bulunan kurum ve ilçe bilim 

adamları ve dernek baĢkanlarını, ilçe belediye baĢkanı davet edilebilir. Ġlçe yönetim 

kurulu toplantılarının yapılma Ģekli, kararların verilme Ģekli ve diğer hususlar ayrı 

usullerle düzenlenir (Yerel Yönetim Kanunu, 1999: 33-34) . 

Ġlçe Yönetim Kurulu‟nun görevleri aĢağıdaki Ģekilde sıralanmaktadır 

(Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 218-219): 

 Ġlçede barıĢ, güvenlik, düzen ve istikrar sağlanması, 

 Ġlçe düzeyinde hukukun adaletli Ģekilde kurulması, 

 Ġlçe vatandaĢlarının insan haklarını araĢtırması, desteklemesi, geliĢtirmesi ve 

güçlendirmesi, 

 Ġlçenin sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel geliĢiminin geliĢtirilmesi, 

 Ġlçe vatandaĢlarına hizmet vermesi, kentsel ve kırsal, tarım ve sulama, doğal 

kaynak yönetimi, trafik yönetimi ve ıĢıklandırması, kütüphaneleri oluĢturması,  

 Yoksulluğu azaltması, hastalıklarla mücadele etmek ve insanların yaĢamlarını 

iyileĢtirmek için kalkınma hedeflerini oluĢturması, 

 Ġlçedeki kazaların ve hastaların kontrol altına alınması,  

 Ġlçedeki haĢhaĢ tarımı ve alternatif çiftçilerin geçim kaynaklarının tahrip 

edilmesi, 

 Çevreyi gelecek nesiller için koruması, 

 Ġslami törenlerin düzenlenmesi ve anılmasının desteklenmesi. 

 Ulusal Kalkınma Stratejisi ve Ulusal Öncelik Planlarının uygulanmasına 

yardımcı olması gerekmektedir. 

2.3.3. Belediyeler  

Eski Nizamname ve Usul Name kanunlarında Türkçe bir kavram olan belediye 

kavramı kullanılmaktaydı; ancak kavram 1958‟de FarsçalaĢtırılarak “ġarvalı” olarak 
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kullanılmıĢtır (Mehmedi, 2018: 237). Bir merkezde Kanunda belirtilen görev ve 

yetkileri diğer yasal belgeleri de dikkate alarak yerine getirebilmesi için mali ve 

operasyonel kapasiteye sahip belediye kurmak istenirse, 10 bin nüfusa sahip, en az 5 

kilometrekare alanı olan, Kentsel GeliĢim Yüksek Kurulu kararıyla, Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, CumhurbaĢkanlık Kabinesinin teklifi 

üzerine belediye kurulur (Afganistan Belediyeler Kanunu, 2018: 4). Afganistan da 

genel olarak iki tür belediyecilik vardır. Bunlardan birincisi kentsel yani il belediyesi 

ve ikincisi kırsal yani ilçe belediyesidir. Her il ve ilçede bir belediye bulunmaktadır. 

Afganistan‟da 34 il olduğundan aynı sayıda Kent Belediyesi bulunmaktadır (Khalily, 

2017: 47). Ġl belediyesi, belediye meclisi ile birlikte ildeki belediye iĢlerini ve 

hizmetlerini düzenler (Mehmedi, 2018: 240). Afganistan‟da Kabil dıĢındaki illerde 3 

dereceli belediyeler belirlenmiĢtir. 4 belediye 1. derecede, 8 belediye 2. derecede ve 

21 belediye 3. derecede konumlanmıĢtır (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı, 2018e: 5).  

Afganistan Belediyeler Kanununun 104. maddesine göre belediyelerin yıllık 

gelirleri aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır (Belediyeler Kanunu, 2018: 59). 

• Temizlik geliri,  

• Kentsel hizmetlerin geliri, 

• ĠçiĢleri Bakanlığı ile yapılan anlaĢmaya göre Ģehir içindeki yolların korunması 

geliri, 

• Reklam panoları ve yayınlar geliri, 

• Tapu kayıt ve mal devri geliri, 

• Mülkiyet sertifikası geliri, 

• Mühendislik hizmetlerinin geliri,  

• Varlığın “tajayi” geliri, 

• Forumlar dağıtım geliri, 

• Ceza geliri, 

• Ticari satıĢ harita ve devlet daire harita geliri,  

• Ġlgili araçların kiralama geliri, 

• ġarkıcıların geliri, 

• Kira geliri veya ilgili mülkün kiralanması geliri,  

• Bina yapı izin geliri, 

• Mağaza isimlerini değiĢtirme geliri, 

• Marketlerin geliri. 
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Belediyelerin görev ve sorumluluk alanı aĢağıdaki gibi sıralanabilir (DanıĢ, 

2015: 193-194).  

 Ġlgili bölgede yaĢayan vatandaĢlara geçim olanakları sağlanması, 

 Ġlgili makamlar aracılığıyla içme suyu havzaları ve rezerv kuyularının yapımı ve 

bakımı için önlemler alınması, 

 ġehirlerin ve alanların yeĢilliklerinin korunması, yeĢil alanları geliĢtirmek için 

tedbirlerin alınması, ilgili mahallelerin temizliğinin sağlanması ve çevrenin 

koruması, 

  Planlama alanına özel yatırımın çekilmesi yoluyla yolların, spor alanlarının, 

hamamların, su parklarının, pazarların, kültürel merkezlerinin inĢası edilmesi, 

 Yönetmeliğe göre yerlerin fiyatlandırmasının yapılması, 

 Yönetmeliğe göre mülk kiralamasının yapılması, 

 Banyo, bakkal, otel, misafirhane, yüzme yerleri, çocuk parkı, salon ve diğer 

yiyecek mağazalarının ilgili bölümlerin yapımı ile özen göstermesi, 

 Hastalıkların yayılmasını ve çevrenin korunmasını önleyici tedbirlerin 

uygulanmasında sağlık kurumlarıyla iĢbirliğinin sağlanması için tedbirlerin 

alınması, 

 Konut ve inĢaat alanlarının inĢası için ilgili tüzüğe göre arazilerin eĢit 

dağılımına yönelik tedbirlerin alınması, 

 YerleĢim merkezlerinin inĢaatı, yolları, sokakları ve yerleĢim yerlerinin 

bakımının yapılması, 

 Sağlıklı büyüme ve kentsel ulaĢım için tedbirlerin alınması, 

 Yiyecek tedarikinde, dağıtımında ve geçim kaynaklarının iyileĢtirilmesinde 

yardımların gerçekçeĢtirilmesi, 

 Temizlik faaliyetlerinin, yeĢil alanların ve diğer kentsel hizmetlerinin 

uygulanmasında halkla gönüllü iĢbirliğinin sağlanması, 

 Ġlgili bölümlerin iĢbirliğini yaparak, tarihi, kültürel eserlerin ve projelerin 

korunmasına ve restorasyonuna yardımcı olacak önlemlerin alınması, 

 Ġstatistiksel verilerin ve nüfusun istatistiklerinin toplanmasına yardımcı olacak 

önlemlerin alınması, 

 Kentsel hizmetlerin kanun hükümlerine göre incelenmesi, 

 Okuma yazma bilmeme ile mücadelede, halk ve kültür eğitiminin teĢvik 

edilmesi, insanların mesleki eğitimi, sosyal hizmet ağlarının geliĢtirilmesi, ilgili 
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alanda kamu ve mesleki eğitim okulları ve kütüphaneleri arasında etkin 

iĢbirliğine yönelik tedbirlerin alınması. 

 Kanun hükümlerine göre faturaların onaylanması, 

 Kapsamındaki idari memurların liderliğinin yapılması, 

 Ġlgili kentsel hizmetler konusunda toplantı düzenlenmesi, 

 Maliyetler için bütçe planı, yıllık gelir planı ve önlemlerin alınmasına iliĢkin 

düzenlemelerin yapılması, 

 Ġdare Meclisi kararlarının uygulanması konusunda denetim yapılması, 

 ġehirdeki trafik tesislerinin inĢası hakkında görüĢlerini ifade etmesi, 

 Kasapların yerlerini sağlaması daha iyi düzenlenmesi ve kodun ġeriata göre 

dağılımının izlenmesi, 

 Ġlgili güvenlik makamlarıyla iĢbirliği içinde keyfi binaların yapılması konusunda 

önlemlerin alınması, 

 Toplum inĢasında her Ģey dahil iĢbirliği ve Ġslam egemenliğinin güçlendirilmesi.  

Tarım hizmetleri, iletiĢim ve benzeri altyapı hizmetleri ise hükümetin 

sorumluluğundadır ve doğrudan onlar tarafından planlanır ve sunulur. Belediyeler ise 

bu planları uygulamak için ilgili bakanlıklar ile iĢbirliği yaparlar. Belediyeler bunun 

için özerk bütçeye sahiptirler. Çünkü kendilerinin de gelir elde etmek gücü vardır. 

Belediye bütçesi eğer yeterli değilse merkezi hükümet tarafından kaynak tahsisi 

yapılabilir. Belediye bütçesi belediye BaĢkanı tarafından düzenlenir ve belediye idari 

meclisi tarafından onaylanır. Maliye Bakanlığı belediye bütçesini değerlendirdikten 

sonra Bakanlar Kuruluna gönderir (Yaree, 2019: 252).  

2018 yılında yayınlanan Belediye Kanunun 11. maddesine göre belediye 

organları arasında belediye baĢkanı, belediye meclisi ve belediye yönetim kurulu 

bulunmaktadır (Belediye Kanunu, 2018: 8).  

2.3.3.1. Belediye BaĢkanı 

2017 Seçim Kanunun 42. maddesine göre il belediye baĢkanları adayları, aday 

olabilmesi için en az lisans mezunu olması, 5 yıl tecrübeye sahip olması (ilçe belediye 

baĢkanında 3 yıl tecrübe koĢulu bulunmakta) ve o ilde 5 yıldır ikamet ediyor olması 

gerekmektedir (Afghanistan Adalet Bakanlığı, 2017: 61). Belediye baĢkanı adayları, 

adaylık için 250 ile 2000 bin yerel halkın imzasını toplaması ve birinci derece 

konumunda olan illerde, 100 bin Afgan Afganisi, ikinci derecede olan ilde 50 bin 
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Afgan Afganisi ve üçüncü derecedeki illerde 25 bin Afgan Afganisi, ilçe belediye 

baĢkan adayları ise 2500 Afgan Afganisi devlet hazinesine tazminat olarak adaylıktan 

önce yatırması gerekmektedir (Mehmedi, 2018: 241).  

Belediye baĢkanları seçimi her kentin, Seçim Komisyonu ve Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı ile koordineli olarak gerçekleĢtirilecektir. 

Seçimlerin birinci döneminde adayların hiçbiri yeterli oyu alamazsa, seçim 

sonuçlarının açıklanmasından sonraki ikinci haftada yeni bir seçim gerçekleĢtirilir. 

Ġkinci tur en fazla oyu alan iki aday arasında gerçekleĢtirilecektir. Ancak oylar eĢit ise 

seçimin kazananı en yüksek kriterlere göre daha tecrübeli olan seçilecektir. Ayrıca 

adayların o ilde ikamet etmesi gerekmektedir. Belediye baĢkanlığı seçimleri 4 yıl için 

gerçekleĢtirilmektedir (Mehmedi, 2018: 240). 

Adayın belediye baĢkanlığını kazandıktan sonra 10 gün içinde göreve 

baĢlaması gerekmektedir (Afghanistan Adalet Bakanlığı, 2017: 94). Anayasal olarak 

ülkedeki CumhurbaĢkanı dıĢında seçimle göreve gelen tek devlet yetkilisi, belediye 

baĢkanıdır. Ancak uygulamada belediye baĢkanı halk tarafından seçilmemektedir. 

Belediye BaĢkanı Vali‟nin tavsiyesi Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı tarafından seçilmekte ve CumhurbaĢkanı tarafından atanmaktadır (KarataĢ 

ve Çolakoğlu 2018: 391).  

Ġlçe belediye baĢkanı seçimi de sözden ibaret olup hem ildeki hem de ilçedeki 

belediye baĢkanı, Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığında belli bir 

sınava tabi tutularak atanması öngörülmüĢtür. Adayların sınava katılabilmesi için Ģu 

Ģartlar aranmaktadır. Afganistan vatandaĢı olması, 25 yaĢını doldurmuĢ olması, lisans 

veya yüksekokul mezunu olması, 2 yıl iĢ deneyimi olması, yönetme ve sorun çözme 

yeteneğine sahip olması, o ilçe veya ilde ikamet ediyor olması ve herhangi bir 

caydırıcı suçunun bulunmaması, bunun yanı sıra formaliteden de olsa belirli bir sınava 

tabi tutulacaktır. Mevcut belediye baĢkanı yeni belediye baĢkanı belirlenene kadar 

görevini ifa edecektir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018e: 

2-3). 

Belediye baĢkanlarının seçimi olana kadar il belediye ve ilçe belediye 

baĢkanlarının yapması gereken iĢler, Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı, Belediye ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından yapılır. Belediye ĠĢleri Daire 

BaĢkanlığı Kabil belediyesi hariç bütün belediyelerin iĢlerini yöneten birimdir (Popal, 

2014: 19). Kabil belediyesi ise kendi bütçesini maliye bakanlığından almakta ve bütün 

Raporlarını Bakanlar Kuruluna kendisi vermektedir (www.afghanistan-analysts.org).  
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2.3.3.2. Belediye Meclisi 

2017 Seçim Kanununun 43. maddesine göre belediye meclisine aday 

olabilmesi için 25 yaĢını doldurmuĢ olmak, en az lise mezunu olması, adli sicil 

kaydının olmaması ve o ilde en az 5 yıldan beri ikamet ediyor olması gerekmektedir 

(Afghanistan Adalet Bakanlığı, 2017: 62).  

Belediye Meclisi Ģehir ve kasaba sakinleri tarafından 4 yıllığına seçilen 

üyelerden oluĢur. Her Ģehir meclisine en az üç üye öngörülmüĢtür. Bu amaçla, her 

kentsel alan bir seçim alanı olarak kabul edilir. Böylece iki alana bölünmüĢ Ģehirlerde 

ve ilçede birer kiĢi meclise üye seçilir ve üçüncü üye kentin bütün sakinleri tarafından 

seçilir. Ayrıca ilçe yoksa belediye meclisinin kentsel nüfusuna ve kentsel hizmet 

sunumuna oranla 3 ila 5 üye seçilir. Ġl meclislerindeki üye sayısı, Afganistan Bağımsız 

Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı bilgisi dâhilinde Seçim Komisyonu tarafından 

belirlenmektedir (Mehmedi, 2018: 246). 

Belediye Meclisi, Belediye hizmetleri için ücretler, maliyetler belirlemek, 

yıllık bütçeleri onaylamak, belediyeler prosedürler ve düzenlemeler belirlemek, yerel 

halkın ihtiyaçlarını ele almak, belediye çalıĢmalarını izlemek ve değerlendirmek, 

amaç ve hedefleri belirlemek için iĢbirliği yapmak, kalkınma ve öncelikleri 

belirlemek, izleme topluluk ile kentsel planlama geliĢtirme hizmetleri, yayın peyzaj 

danıĢma toplantıları ve insan görüĢ ve bilgilerinin sunulması. Yerel halkla düzenli 

danıĢma toplantıları ve insanların görüĢlerini alma ve onlara bilgi vermesi gerekir 

(Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 41). Aynı zamanda 

2018 Belediye Kanununa göre belediye meclisi Ģu görevlerini yerine getirmelidir 

(Afganistan Adalet Bakanlığı, 2018: 14): 

 Belediye faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirmesi, 

 Belediye faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi için önerilerde bulunması, 

 Yönetmenlik, prosedürler ile iĢlemlerin kanunun hükümlerine ve diğer yasal 

belgelere aykırı olduğunu gördüğü zaman engellemesi, 

 Uygulamada ele alınan konularda kanun hükümlerine göre karar vermesi. 

2.3.3.3. Belediye Yönetim Kurulu  

Belediye Yönetim Kurulu‟nun üyeleri, Belediye BaĢkanı, Belediye BaĢkan 

Yardımcısı, Belediye Müdürleridir. Belediye Yönetim Kurulu sorumlulukları, 

belediyenin diğer alanlarının tutarlılığı ve yönetimidir. Bu yönetim kurulu 
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belediyelerin kalkınmasında etkili bir organ olarak görevlerini yerine getirme 

yetkisine sahiptir. Belediye Yönetim Kurulu görev ve yetki alanı ise belediye plan ve 

programlarının değerlendirilmesi, belediye sosyal geliĢim plan ve programlarının 

değerlendirilmesi ve onaylanması, yıllık yatırım planları ve belediye bütçeleri, 

belediye planlarının uygulanmasının izlenmesi, belediyelerin yönetimine iliĢkin 

yönetim kararları ve politikalarının onaylanması Ģeklinde sıralanabilir. Belediye 

Yönetim Kurulu belediye baĢkanına ve belediye meclisine rapor yani hesap verecektir 

(Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 41). 

2.3.4. Köy Düzeyi  

Köy düzeyinin yönetim kurumları; gayri resmi kiĢiler olan Malik, Arbab, 

Qaryadare iken, vatandaĢı temsil edecek olan seçilmiĢ veya geleneksel kurumları; Köy 

Meclisi, Toplumsal Kalkınma Meclisi, Geleneksel ġura / Meclis‟dir (KarataĢ ve 

Çolakoğlu, 2018: 380). Köy düzeyinde yasal olarak yer almasa da aĢiret reisleri / gayri 

resmi yapılar bulunmaktadır. Genellikle köy iliĢkilerini devletle çözümlenme 

eğilimindedirler. ġimdiye kadar, halk tarafından seçilen köy meclisi yerine, kalkınma 

konseyleri tarafından desteklenen bir Köy Konseyi / Geleneksel ġura görev 

yapmaktadır. Bu yapı köydeki yaĢlılardan ve nüfuzlu aile fertlerinden oluĢmakta ve 

toplumun güçsüz kesiminin haklarını savunmaktadır (Hüseyni, 2014: 154). Köy 

konseyi dâhil köy düzeyinde devlet kurumları, köy geliĢtirme konseyleri ve gayri 

resmi konseyler dahil sivil toplum, kooperatifler, tarım birlikleri, gazeteciler, aĢiret 

büyükleri, sivil toplum kuruluĢları, tek seçilmiĢ topluluk konseyi gibi yapılanlar vardır 

(Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 18). Ayrıca 

Toplumsal Kalkınma Meclisi, Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı 

çerçevesinde ilk kez 2003 yılında Ulusal DayanıĢma Programı kapsamında 

kurulmuĢtur. Ancak ülkenin bazı illerinde Ġl Kalkınma Konseyleri tarafından 

kurulmuĢtur (AREU, 2017: 20). Mevcut yapı içinde faaliyet sergilemedikleri 

görülmektedir.  

2.3.4.1. Köy Meclisi  

2017 Seçim Kanunu 41. maddesine göre köy meclisine aday olması için 25 

yaĢında olması ve en az okuma yazma bilmesi gerekmektedir (Afghanistan Adalet 

Bakanlığı, 2017: 61). Aynı zamanda 10 kiĢilik bir grubun onayı, 5 bin Afgani 
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tazminat vermesi, sağlık raporu, adli sicil kaydı belgesi, eğer devlet kurumunda 

çalıĢırsa istifa etmesi ve adres teyit belgesini sunması gerekmektedir Her köyden köy 

nüfusuna göre köy meclisine üye seçilir. Bir köyün nüfusu 500 ise 3 kiĢi üye, 500 ile 

1000 arasında ise 5 üye, 1000‟den fazla ise 7 kiĢi meclis üyesi seçilecektir (Mehmedi, 

2018: 922- 234).  

Köy meclisi barıĢ güvenlik, hukukun üstünlüğü, Afgan vatandaĢlarının insan 

hakları, iyi yönetimin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, çevre koruma amaçlı 

üçüncü binyıl kalkınma hedeflerine ulaĢma ve yasadıĢı faaliyetlerin ortadan 

kaldırılması, köy uzlaĢtırıcı konseyi doğal afet yönetimi, çevrenin korunması, sosyal 

güvenlik, uyuĢmazlık çözümü, ulusal uzlaĢma, toplumsal iliĢkiler yönetimi, doğal 

kaynak yönetimi, arazi ıslahı ve köy sınırları, nüfus sayımı ve koordinasyonu gibi 

konularda önemli rol oynamaktadır (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel 

BaĢkanlığı, 2010: 26). Köy meclisi iyi yönetim, yoksulluğun azaltılması, kalkınma 

hedeflerinin izlenmesi, çevrenin korunması, yasal ve yasadıĢı Ģeylerin ortadan 

kaldırılmasının temin edilmesini sağlayarak vatandaĢların temel haklarını koruyarak 

barıĢ ve istikrarın sağlanmasında katkıda bulunur. Aynı zamanda köy meclisi, 

kalkınma planlarını planlayacak ve uygulayacaktır, köyün önceliklerini planlamak ve 

belirlemek için mümkün olan en geniĢ katılım sağlayacaktır (Afganistan Bağımsız 

Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2009: 28-29). 



49 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AFGANISTAN’NIN YERELLEġME ÇABALARINA ĠLĠġKĠN YAPISAL 

SORUNLARI 

3.1. Afganistan’da Merkez - Yerel ĠliĢkisinde Ortaya Çıkan Sorunlar 

Resmi adıyla “Afganistan Ġslam Cumhuriyeti” olarak bilinen Afganistan, siyasi 

olarak baĢkanlık sistemiyle yönetilen bir devlettir. Devletin yönetim anlayıĢında ise 

merkeziyetçi bir devlet geleneği hâkimdir. Bu yapı içerisinde merkezi yönetim ve 

yerel yönetim birimleri bulunurken taĢra teĢkilatında olduğu gibi merkezi hükümette 

de karmaĢık bir yapı hâkimdir (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 371-372; Enayatzade, 

2018: 90). 

Afganistan yönetim sisteminde merkezi yönetim kadar adem-i merkeziyetçi 

yapıya da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın temel nedeni ülke genelinde kamu 

hizmetlerinin etkin ve verimli sunulmasıdır. Ancak gerçek Ģu ki Afganistan hükümeti, 

bu konuda anayasal hükümleri yerine getirmekte baĢarısız olmuĢtur. Bu durumun 

birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki Afganistan‟ın hala bilimsel ve 

entelektüel bir ikilemle karĢı karĢıya olmasıdır. Ġkincisi demokratik yönetim sistemleri 

için dünya çapında kabul gören temel ilkelerin Afganistan yönetim yapısı içinde 

kurgulanmasında ve uygulanmasında sorunların çıkmasıdır. Üçüncüsü ülkede var olan 

Anayasal ve yasal ilkelerin uygulanmasında yasal ve idari kapasitenin henüz ortaya 

çıkarılmamasıdır (Khosrawi, 2017: 128-129). Ayrıca geleneksel bağların güçlü 

olması, devlet ve hükümet anlayıĢının henüz yerleĢmemiĢ olması ve mevcut siyasal 

yapı da sorunlar listesine eklenebilir.  

2007 yılında kurulan Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı‟nın temel görevi merkezi yönetim ile taĢra örgütü ve yerel yönetim 

arasında bir köprü vazifesi görerek yerel birimlerin çalıĢmalarını kolaylaĢtırmaktır. Bu 

baĢkanlık yerel ve merkez arasındaki iletiĢim seviyesini geliĢtirerek çalıĢmalar yapma 

ve önemli konularda karar alma sürecini hızlandırmıĢtır. Bunlara ek olarak, 

politikaların formüle edilmesi, bakanlıkların koordine edilmesi ve eğitim-öğretim 

hizmetlerinin verimli Ģekilde yürütülmesinde de önemli rol oynamıĢtır. Ancak bu 
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baĢkanlık 2014 yılından önce doğrudan CumhurbaĢkanı özel kalemine rapor 

verdiğinden dıĢ imajı biraz zedelenmiĢtir (AREU, 2011: 4). Günümüzde ise bu 

baĢkanlık raporunu direk CumhurbaĢkanına vermektedir. Dolayısıyla bu durum 

kurumun halk nezdinde saygınlık ve itibarını kazanması adına önemli bir geliĢmedir. 

Afganistan Anayasası‟nın öngördüğü gibi Afganistan merkez idaresinde sadece 

bakanlıklar olması gerekmekteydi, ancak günümüzde bağımsız genel baĢkanlıklar ve 

idareler o kadar çok ki bunların sayısı bakanlıklardan daha fazladır. Hâlbuki eski 

yönetim sisteminde durum böyle değildi. Zira eskiden bağımsız genel baĢkanlıkların 

sayısı daha az iken bakanlıklar padiĢah veya baĢbakan gözetimi altındaydı (Khosrawi, 

2017: 102). Bu durum da merkez-yerel iliĢkisinde karıĢıklıkların çıkması, 

belirsizliklerin oluĢması adına üzerinde durulması gereken problemlerden biridir. 

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı‟nın kurulması ve 2010 

yılında yerel yönetim politikasının baĢlatılması, yerel yönetimin geliĢtirilmesinde elde 

edilen temel baĢarılardan biridir. Ancak uygulamada yerel yönetim temsilcilerinin çok 

fazla yetkisi yoktur. Zira yasaya göre valilerin geniĢ yetkileri vardır ve onlar doğrudan 

CumhurbaĢkanı‟na karĢı sorumludurlar. Aynı Ģekilde kaymakamlar valiye karĢı 

sorumludur. Ġllerde her bir bakanlığın birim temsilciliği bulunmaktadır ki bunlar 

yaptıkları iĢlerden ilin valisi ve kendi bakanlığına karĢı sorumludurlar. Ġl meclisi 

üyelerinin de yetkileri sınırlı olup bu idarelerin iĢlerine karıĢma yetkileri yoktur. Tüm 

bunlara rağmen, 2010'ların Yerel Yönetim Politikası hala yerel temsil statüsünü 

tanımlamak ve otoriteyi merkezden mekâna aktarmak için hem siyasi irade hem de 

gerçekçi takvim gerektiren bir stratejiyi tanımlamamaktadır (AREU, 2011: 7).  

Bir diğer husus Yerel Konsey ĠĢleri Koordinasyon BaĢkanı vasıtasıyla 

BaĢkanlığa ve Ulusal Meclise rapor vermeleri gerekmektedir. Daha önceden meclis 

faaliyetlerini analitik ve tanımlayıcı olarak yansıtacak böyle bir mekanizma yoktu. 

Raporlama formatında olduğu gibi, veri analizi ve analiz sistemi de özel bir önem 

taĢımaktadır. Raporlama formatının hazırlanmasıyla eĢ zamanlı olarak Yerel Konsey 

ĠĢleri Koordinasyon BaĢkanı tarafından hazırlanan yerel analiz raporlama sistemi 

geliĢtirmiĢtir. Bunu baĢlatarak, il meclisinin üç aylık raporlarının bir özeti ilgili 

makamlara sunulacaktır (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 

2016: 15). Merkezi yönetim yerel yönetimleri sıkı bir denetim mekanizması 

kullanarak denetlemektedir. 

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı ile merkezi yönetim 

içinde bulunan diğer bakanlıklar arasında zaman zaman yerel birimlerinde etkin 
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kamusal hizmet sunumu için iĢbirliği yerine, rekabete yol açan çıkar çatıĢmaları 

meydana gelmektedir. Örneğin köylerde hizmet sunumu konusunda Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı ile Köyleri Ġhya ve Kalkınma Bakanlığı 

arasında rekabet vardır. Ayrıca gerçekleĢen iĢbirliği protokolü hayata geçirilmek 

yerine sadece kâğıt üzerinde kalmıĢtır. Bunun en önemli sebebi yetkinin dağılımı ve 

icra alanının iyi çizilmemiĢ olmasıdır (AREU, 2017: 13). 

Afganistan Büyük Millet Meclisi bakanlıklar ve genel baĢkanlıkları denetim 

yapma yetkisine sahiptir ve yasaya göre denetim yapmalıdır. Ancak Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı bakanlıklara bağlı bir birim olmadığı için 

Parlamentoya karĢı sorumlu değildir. BaĢkanlığın Büyük Millet Meclisi‟ne karĢı 

yaptığı iĢlerden sorumlu olmaması merkez- yerel arasındaki iliĢkiyi zedelemektedir 

(Khosrawi, 2017: 102-103). 

Kamu hizmeti sunumunda etkin yönetim ve karar alma mekanizmalarına etkin 

katılımı geliĢtirmek için güvenlik esastır. Dolayısıyla yönetim fonksiyonun yerine 

getirilmesinde güvenlik ve hizmet sunumu önemli bir unsurdur. Afganistan Bağımsız 

Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı'nın kalkınma programları aracılığıyla ilçe düzeyinde 

yönetimin etkin bir Ģekilde sağlanmasını arttırma çabaları, ulaĢım konusundaki 

kısıtlamalar nedeniyle baĢarılı olamamıĢtır (AREU, 2014: 35-36). Dolayısıyla 

hizmetlerin sunumunda yasal düzenlemelerle görev verilen kurum ve kuruluĢların 

etkinliğini sağlamak adına destekleyici mekanizmaların eksikliğinin giderilmesi önem 

arz etmektedir.  

Ġl düzeyinde koordinasyon sorunu da zikredilmesi gereken bir husustur. TaĢra 

teĢkilatları arasında dikey koordinasyon ve iĢbirliği için çok az fırsat vardır. Bunun 

nedeni, her idarenin merkezden bakanlıklara yatay olarak rapor vermesidir; bunların 

tümü kontrol merkezinden bütçe akıĢına dayanmaktadır. Öncelikleri belirleyen ve il 

düzeyinde koordinasyonu kolaylaĢtıran bir mekanizma olan sektörel çalıĢma grupları 

daha dramatik olup ve çok az etkilidir. Sektörel ajanslar gözetimi paylaĢmamıĢ ve 

ilerleme raporlarının özetini bilinçli olarak Ġl Bürosu'na sunmamıĢtır. Merkezi 

hükümet ile taĢra teĢkilatları arasında bir bilgi alıĢveriĢi yönünde sorunlar 

bulunmaktadır. Ġl kalkınma komitelerinin oluĢturulmasıyla bu sorunlar kısmen ortadan 

kalkmıĢtır. Bu komiteler illerdeki taĢra teĢkilatları ile bakanlıklar ve diğer devlet 

kurumları arasında iliĢkileri sağlamaktadır. Hükümetin merkezdeki proje ve 

kararlarının uygulanmasında bakanlıklar söz sahibi iken illerde komitelerin etkisi göz 
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ardı edilemez. TaĢra personelinin bir kısmı, kıt kaynakların ve personele tanınan 

sınırlı yetkinliklerinden dolayı hayal kırıklığına uğramaktadır (Jalal, 2013: 12).  

Afganistan yönetim sistemine göre il müdürlükleri bağlı oldukları bakanlıkları 

yerel düzeyde temsil etmek ve merkezin kararlarına dayanarak kamu hizmetleri 

sunmakla görevlidir. Bu kurumlar yerel düzeyde geliĢmiĢ merkez ofislerine 

dönüĢtürülmüĢtür. Ancak il baĢkanlıkları bağlı oldukları bakanlıklardan görmesi 

gereken desteği görmedikleri için yeteri kadar baĢarıyı yakalayamamıĢlardır (AREU, 

2014: 17).  

Ġl ve ilçe düzeyinde, çeĢitli idari ve yerel birimlerin görev ve sorumluluklarını 

tanımlayan, birbirinden ayıran düzenlemelere ve kaynaklara rastlanmamaktadır 

(Afghanistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018c: 15). Öncelikle 

belirtmek gerekir ki yasal düzenlemelerde Afganistan‟da yer yerinden yönetim 

birimleri oluĢturulmuĢ olsa da günümüze kadar belediye seçimleri gerçekleĢmemiĢtir 

(KarataĢ ve Çolakoğlu: 2018: 391). Ülkenin genel siyasi yapısı ve iç karıĢıklığı 

dolayısıyla yerel yönetim birimleri arasındaki iliĢkileri çözümlemek muhtemel 

gözükmemektedir. 

Merkezde konumlanan bakanlıklar ile taĢra yönetimi arasındaki iliĢkide, iĢ 

bölümü ve mali kaynak dağılımından dolayı problem ortaya çıkmaktadır. Bunun 

sebeplerinden biri ülkede mevcut olan NGOS‟lardır. Devlete bağlı olmayan 

müesseseler kırsal kesimde okul, yol ve köprü gibi kamu hizmetlerini sunmak 

istediklerinde merkezde olan bakanlıklar ile anlaĢma yapıp yerel yönetimdeki 

görevlileri sadece bilgilendirmektedir. Bundan dolayı yerel yönetim yetkilileri 

projelerin detayına nerede ve nasıl yapması gerektiği konusunda fazla söz sahibi 

değildirler. Ancak projelerin uygulanmasını denetlemekle sorumludurlar. Bu durum 

yerel yönetimi yetkisiz bırakmaktadır. Yerel ihtiyaçları yereldeki birimlerin daha iyi 

bilmesi savından yola çıkılarak bu projeler konusunda yerel kurum ve kuruluĢların 

daha yetkili olması gerekmektedir. Zamanla, yerel yönetimlerin doğrudan projeleri 

çoğaltılması ve gelirlerini artırmasında daha aktif rol oynaması beklenmektedir 

(Afghanistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018c: 15).  

Anayasa‟nın 10. maddesine göre belediyelerin yükümlülüklerinden biri 

piyasadaki fiyatların kontrolünü sağlamaktır. Ancak Bakanlar Kurulu bu görevi aynı 

zamanda Fiyat Kontrol BaĢkanlığına vermiĢtir. Bu Anayasaya aykırı olmakla birlikte 

merkez ve yerel arasında bir görev karmaĢasına neden olacaktır. Benzer bir Ģekilde 

Belediyelerin görevlerinden biri özel Ģirketler, uluslararası, hükümet ve sivil toplum 



53 

 

kuruluĢlarının çalıĢanlarına sözleĢme yapmak için çalıĢma izinlerinin dağıtılmasıdır. 

Ancak Afganistan ĠĢ Kanunu izinlerin dağıtımını ġehit ve Engelliler ÇalıĢma ve 

Sosyal ĠĢler Bakanlığı'nın görevi olarak görmektedir. Yine merkez ve yerel yönetim 

arasında hizmet karmaĢasına neden olan bir durum söz konusudur (Yolsuzlukla 

Mücadele Ortak Bağımsız Ġzleme ve Değerlendirme Komitesi, 2016: 6).  

Anayasada yerel yönetimlere yetkilerin verilmesinden bahsedilmekle beraber 

gerçek hayatta bu durum uygulanmamıĢtır. Örneğin, Afganistan 2004 yılı 

Anayasası‟nın 137. maddesinde yer alan “Hükümet, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

iĢleri hızlandırmak ve iyileĢtirmek ve milli yaĢamın geliĢmesine gittikçe daha fazla 

katkıda bulunmak için merkeziyet ilkesini benimseyerek, yasa hükümlerine uygun 

olarak yerel yönetime gerekli yetkileri devretmektedir” ifadesi bulunmaktadır. Ancak 

buna rağmen uygulamada idari yerelleĢmeyi sağlayan iyileĢtirmelere 

rastlanmamaktadır. Yerel yönetim birimleri merkezin emir ve programlarının 

uygulanması dıĢında idari, mali ve kalkınma alanında gerekli nitelikteki hiçbir yetkiye 

sahip değildir. Farklı çalıĢma alanlarında hoĢnutsuzluğa, adaletsizliğe ve dengesizliğe 

neden bu durum zaman zaman vali ve halkın isteksiz ve merkezi yönetimden Ģikâyetçi 

olmalarına sebep olmuĢtur. Valiler ve halkın genel Ģikâyetleri kendi illerindeki 

problemler, ihtiyaçlar ve sıkıntılarla ilgilidir. Direk merkezi yönetim tarafından 

paydaĢ görüĢleri alınmadan oluĢturulan düzenlemeler bu aksaklıklara neden 

olmaktadır. Aslında her ilin valisi ve halkı o ilde hangi projelerin gerekli ve ne kadar 

fona ihtiyaç olduğunu daha iyi bilir ki bu konuda valiler ve halkın haklı olduğu 

söylenebilir. Zira her il ve bölgenin temel ihtiyaçları özellikle de öncelikleri farklıdır 

ve bütün iller için ortak kararların alınması veya hep genel projelerin uygulanması 

bazen problemlere yol açabilir (Khosrawi, 2017: 129). Merkez yönetim taĢra 

teĢkilatlarına ve yerel yönetim birimlerine yetki devretme konusunda istekli değildir 

(Enayatzade, 2018: 90; Momand, 2019; 176). Böylesi merkez-yerel iliĢkilerine sahip 

Afganistan kamu yönetimi sisteminde yerelleĢmenin iĢlerliğinden bahsetmek pek 

mümkün görülmemektedir.  

Belediye sınırları konusunda çalıĢmalar yapılmasına rağmen mevcut belediye 

sınırlarının çoğu, nüfusun çok az olduğu zamanlarda çizilmiĢtir. Belediyelerin 

sınırlarının geliĢtirilmemesi nedeniyle bu, sahip olduğumuz kalkınma için mevcut 

arazide bazı kısıtlamalara yol açmıĢ ve bu durum da gereksiz konut fiyat artıĢları 

ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde Kentsel DönüĢüm Bakanlığı bünyesine alınan Bağımsız 

Arazi Ġdaresi ile Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler BaĢkanlığı, belediyelerin 



54 

 

mevcut sınırlarını değerlendirmek ve gerekirse yeniden çizmek ve belirlemek için 

planlar geliĢtirme görevini üstlenmiĢ olsa da henüz bir çözüm yolu bulunamamıĢtır 

(Afghanistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018c: 9).  

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler BaĢkanlığının ortaya atmıĢ olduğu 

politikalar, Afganistan yerel yönetimleri özellikle de belediyeler için oldukça 

önemlidir. Ama görülen o ki bu durumla alakalı çok da net plan ve programlar mevcut 

değildir. Örneğin, günümüz belediye baĢkanlarının Ģehirleri kalkındırma ve 

yönetmesine imkân sağlayan yasal alt yapı yoktur (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 392-

393). 

Afganistan köy idaresinde kamusal hizmetlerin sunumu için yasada herhangi 

bir durum öngörülmemiĢtir. Daha önce de ifade edildiği gibi ülkede yerel yönetim 

yapıları çok zayıftır. Buna ek olarak hizmetlerin Ģehirlerarasında adil ve dengeli 

Ģekilde gerçekleĢtirilmemesi, bu iki farklı bölgede yaĢayan insanlar arasında bazı 

hoĢnutsuzlukların ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Buna ek olarak sosyo-kültürel ve 

sağlık hizmetlerinin dengesiz olması halkın yetiĢme ve geliĢme tarzına da yansımıĢtır. 

Örneğin köylülerin Ģehirlilere nazaran eğitimden uzak kalmaları ya da eğitim 

imkânlarının tam olarak onlara ulaĢmaması kent ve kırsal arasında kapasite 

farklılığına yol açmıĢtır. Bundan dolayı köy halkı ile Ģehir halkı arasında bir çekiĢme 

ve birbirlerine karĢı olumsuz düĢünce vardır (AREU, 2014: 35-36). 

Merkez-yerel arasındaki iliĢkinin etkinliğini azaltan bu sorunlar göz önüne 

alındığında, öncelikle anayasanın bir kez daha uzmanlar tarafından gözden geçirilmesi 

ve daha sonra hükümet ve parlamento aracılığıyla yeniden incelenmesi gerektiğini 

söyleyebiliriz. Anayasanın ülke yönetimindeki yapısal sorunları ele alması 

gerekmektedir (Khosrawi, 2017: 103).  

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığının ortaya attığı plan 

doğrultusunda Ģehrin kalkındırabilmesi için yasal altyapı ve idari prosedürlerin 

hazırlanması gerekmektedir. Yasal alt yapının yanı sıra belediyelerin geliĢtirilebilmesi 

için ulusal bütçeden mali destek sağlanması bir diğer önemli konuyu teĢkil etmektedir. 

Ancak tüm bunların ötesinde hazırlanan bu planların ve prosedürlerin uygulamaya 

geçebilmesi için yerel yönetim birimleri ve merkezi hükümetin planlara sahip olması 

büyük önem arz etmektedir. Ayrıca belediye yapısının geliĢtirilebilmesi için bir diğer 

önemli husus ise uluslararası yardım kuruluĢları ve merkezi hükümetin ortak hareket 

edip yapılan yatırımların ve giriĢlerin projelerin, belediyeler üzerinde yoğunlaĢması 

sağlanmalıdır (KarataĢ ve Çolakoğlu, 2018: 392-393). 
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3.2. Afganistan’da Ġdari Yerinden Yönetim Birimlerine Yapılan 

Atamalara ve Seçimlere ĠliĢkin Sorunlar 

Ġdari yerinden yönetimin sağlanmasında görevli olan valilerin atanması konusu 

yerelleĢme açısından önem arzeden sorunlardan biridir. Uygulamadaki örneklere 

bakıldığında yasal olarak zemini oluĢturulan ve kiĢilerin vali olarak atanmaları için 

öngörülen Ģartlara riayet edilmediği görülmektedir. CumhurbaĢkanı valilerin bir 

kısmını bu özellikleri dikkate almadan direk olarak atamaktadır. Bu atamalarla göreve 

gelen bazı valilerin iĢ tecrübesi yeteri kadar olmamakla beraber eğitim seviyesi lise 

düzeyindedir. Valiler ile ilgili ikinci problem belki en büyük problem valilerin hemen 

hemen hepsinin siyasi kimliğinin olması ve etnik kökene göre atanmasıdır. Bu 

durumla birlikte valiler kendi siyasi ve kökeni mensubiyetinde bulunan halka karĢı 

sempati duymasına vesile olurken görev alanı içinde bulunan halka karĢı eĢit ve 

tarafsız davranması önünde engel teĢkil etmektedir. Üçüncü sorun ise valilerin çok 

kısa zamanda değiĢmeleridir. Bazen bir yılda aynı ilde iki vali değiĢmektedir ki bu 

durum iĢlerin düzenli ve baĢarılı gitmesini etkilemektedir. Zira atanan valilerin çevre 

ve halkla iletiĢiminde ciddi sorunlar yaĢanmakta ve kamu hizmeti boyutunda etkinliği 

sağlamak adına gidiĢatı olumsuz etkilemektedir (https://idlg.gov.af/nangarhar/). 

Ayrıca valilerin faaliyetlerini genellikle hükümet yetkilileri kadar önemli olan gayri 

resmi aktörler aracılığıyla yürütmeleri halkın vali hakkında adalet ve güvenliği 

sağlama konusundaki yeterliliğini kaybettiği yönünde endiĢeye kapılmasına vesile 

olmuĢtur (AREU, 2011: 4). 

Valilerin atanması konusunda günümüzde ortaya çıkan bir diğer konu ise 2019 

yılında Afganistan‟da CumhurbaĢkanı seçimi sonucu yaĢanan siyasi karmaĢadır. Bu 

karmaĢa içinde seçim sonucuna itiraz eden bir kitlenin ikinci CumhurbaĢkanı olarak 

kabul ettiği Dr. Abdullah ABDULLAH tarafından Sarpul, PenĢehir, Bağlan ve 

Jawizjanda olmak üzere 4 ilde atanan valilerin diğer CumhurbaĢkanı tarafından atanan 

valilerle görevde bulunmasıdır (https://www.dw.com/fa-af).  

Valilerden sonra yerel yönetim iĢlerini olumsuz etkileyen faktör 

kaymakamların atanmaları ile alakalıdır. Yerel Yönetim Yasasına göre kaymakamlığa 

atanacak olan kiĢinin il ve ilçe düzeyinde nüfuz ve Ģöhrete, güvenlik, siyasi, idari ve 

etnik koĢullar hakkında yeterli bilgi ve anlayıĢa sahip olması, yerel ihtilafları çözme 

ve insanlarla iliĢkileri sağlama konusunda yeteri kadar deneyim sahibi olması 

gerekmektedir. Ama uygulamaya baktığımızda bu özelliklere fazla riayet 



56 

 

edilmemektedir. Kaymakamlıklara yerel halkın ihtiyaçlarını karĢılama konusunda 

nüfuz ve deneyim sahibi olmayan, üst yönetimin akrabası olan ya da siyasi ve etnik 

olarak belirli bir zümreyle bağlantılı kiĢilerin atanması kamusal hizmetin sunumunda 

illerde olduğu gibi sorunlarla karĢılaĢmamıza neden olmaktadır 

(https://idlg.gov.af/nangarhar/). Kaymakamların gayri resmi aktörler vasıtasıyla 

yerelde hizmet sunumlarını gerçekleĢtiriyor olması halkın devletin bir görevlisi olarak 

ilçe düzeyinde hâkim role sahip olan bu makam hakkında Valilerde olduğu gibi 

otoritesini kaybettiği yönünde endiĢeye kapılmasına neden olmuĢtur (AREU, 2011: 4). 

Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı‟nın Bakanlar Kurulu 

onayı ile 2017 yılında bir yönetmenlik çıkardığı görülmektedir. Bu yönetmelik 

kapsamında belediye seçimleri gerçekleĢene kadar belirli kriterlere sahip belediye 

baĢkan adayları kendileri için öngörülen bir sınava girerek atanacaktır (Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2017: 2). Ancak gerçek o ki kimi 

belediye baĢkanları ya sınava tabi tutulmadan atanmakta ya da sınavı kazanan adaylar 

görevlendirilmemektedir. Hatta CumhurbaĢkanı tarafından atansa da il valileri 

tarafından belediye baĢkanlığını kazanan adayların göreve gelmesi 

engellenebilmektedir. Örneğin. Badakhshan ve Takhar ili belediye baĢkanları 

CumhurbaĢkanı tarafından atanmasına rağmen henüz görevlerine baĢlayamamıĢtır 

(http://municipality.blogfa.com/). Son zamanlarda Belediye Kanunda bazı 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Örneğin, 2018 Belediyeler Kanununun 13. maddesine göre 

Kabil belediyesi hariç diğer bütün belediye baĢkanları Afganistan Bağımsız Yerel 

Yönetimler Genel BaĢkanlığı önerisi ve CumhurbaĢkanı onayı ile atanacaktır 

(Afganistan Adalet Bakanlığı, 2018: 8-9). Bu uygulamaya göre belediye baĢkanları ve 

belediye yardımcıları Ġdari Reformlar ve Kamu Hizmetleri Komisyonu ile Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı tarafından ortaklaĢa sınava tabi tutulacak 

ve kazanan kiĢi atanacaktır. Doğal olarak getirilen düzenlemelerin birbiri ile çeliĢtiği 

ve özellikle merkeziyetçilik lehine geliĢtiği görülmektedir.  

Afganistan‟da yasada öngörülüp de gerçekleĢmeyen diğer bir husus da ilçe 

meclisidir. Yasal zeminde bulunmasına karĢın uygulamada ne ilçe meclisi seçimi 

gerçekleĢmiĢ ne de bu meclisten bir kiĢi Büyükler Meclisine gitmiĢtir. Elbette ki 

bunun farklı sebepleri vardır. Bunların baĢına ülkedeki güvenlik problemi, ekonomik 

sıkıntılar ve siyasi Ģartlar gelmektedir (Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler Genel 

BaĢkanlığı, 2010: 86). Dolayısıyla Büyükler Meclisi‟nde yerel halk 

savunulmamaktadır.  
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Belediye Meclisi Ģehir ve kasaba sakinleri tarafından 4 yıllığına seçilen 

üyelerden oluĢur. Bu amaçla, her kentsel alan bir seçim alanı olarak kabul edilir. 

(Mehmedi, 2018: 246). Ancak Ģimdiye kadar seçim olmadığı için belediye meclis 

üyeleri belediye baĢkanı, belediye baĢkan yardımcısı ve belediyede çalıĢan 

müdürlerinden oluĢmaktadır. 

Köy düzeyinde aĢiret adamları ve köylüler yasal olarak kurulmamıĢ olsalar da, 

genellikle köy iliĢkilerini devletle iliĢkilendirirler. ġimdiye kadar, halk tarafından 

seçilen köy meclis yerine, kalkınma konseyleri tarafından desteklenen bir köy konseyi 

bu görevi yerine getirmektedir (Hüseyni, 2014: 154). Bu konseylerde yörenin önde 

gelenlerinin bulunması doğal olarak geri kalanların yönetime katılmasına olanak 

sağlamazken, günümüz anlamındaki demokrasiden de bahsetmemiz pek muhtemel 

değildir. 

Merkeziyet geleneğini benimseyen ülkelerin birçoğunda yerel halkın yönetime 

katılmasının en önemli göstergesi seçime katılması olarak görülür. Ancak Afganistan 

yerel halkının seçime katılması yönünde yasal düzenlemeler yapılsa da yerel 

seçimlerin hala iĢlerliğini kazandığı yönünde bulgulara rastlanmamaktadır (KarataĢ ve 

Çolakoğlu, 2018: 319). Günümüze kadar seçimlerin etkinliğinin sağlanamaması 

Afganistan‟da halkın yönetime katılımı ya da yerel demokrasinin sağlanacağı 

düĢüncesini bertaraf etmektedir.  

3.3. Afganistan Yerel Yönetimlerinde Mali Kaynak Sorunu 

Afganistan bilindiği üzere ekonomik açıdan durumu iyi olmayan ülkeler 

arasındadır. Bunun farklı sebepleri vardır ki onlardan biri belki en önemlisi gelir 

kıtlığı baĢka bir ifade ile gelir kaynaklarının etkin olmamasıdır. Bu durum ülkeyi mali 

kaynak yetersizliğiyle karĢı karĢıya getirmektedir. Diğer bir etken de, ülkedeki 

yolsuzluklar ve devlet bütçe ve gelirini etkili ve doğru kullanmamadır. Bu yüzden 

yabancı ülkeler Afganistan Devletini desteklemektedir. Elbette ki devletin ekonomik 

durumunun iyileĢtirilmesi çabaları gün geçtikçe daha önemli hal almaktadır. Mesela, 

son zamanlarda hükümetin bütçe kapasitesi artmıĢ ve 2012 yılında bütçe kapasitesi 

%5‟e ulaĢmıĢtır. Ama bu kapasite ülke halkının ihtiyaçlarını karĢılayacak düzeyde 

değildir. Konuyla alakalı diğer bir husus bütçe dağılımıyla alakalıdır. Örneğin, 2013- 

2014 yılı bütçesi düzenlenirken, bir sivil toplum örgütü bakanlıkların il bütçelerini 

dikkate almadıklarını ve mevcut bütçenin iller arasında ve illerdeki projelere göre 
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dağıtılmadığını iddia edip bakanları suçlamıĢtır. Buradaki problem ise illerin bütçesini 

planlayıp hesaplama ve ona göre dağıtım yapmayla alakalı herhangi bir 

mekanizmanın olmamasıdır. Bu yüzden bakanlar il ve ilçe bütçelerini genellikle 

gerçek ihtiyaç ve önceliklere göre değil; dostluk, kiĢisel iliĢkiler veya milletvekilleri 

baskılarına göre dağıtmaktadır. Bu durum ciddi yolsuzluklara neden olurken, idari ve 

lojistik kapasite eksikliğine, zaman planlama kapasitesi ve planlama kültürü 

eksikliğine neden olmaktadır. Afganistan hükümetinin kaynaklarını iyi Ģeklide 

kullanmasını etkilemektedir. Aynı durum yerel düzeyde de daha yoğun 

hissedilmektedir. Yerel birimlerde kaynak dağılımının etkinliğinin sağlanamaması 

yerel yönetimleri zayıf kılmakta, kapasite düĢüklüğüne, eğitilmiĢ profesyonellerin 

istihdam edilemeyiĢine ve ciddi güvenlik tehditlerine neden olmaktadır (AREU, 2014: 

30).  

Afganistan'da hükümetin kamu bütçesi ülkenin baĢkenti olan Kabil aracılığıyla 

yönetilmektedir. Merkez bakanlıklarının ihtiyaç ve anlayıĢına bağlı olarak Kabil'deki 

bakanlıkların ulusal bütçeleri her il için bölünmektedir. Ġllerin bütçe veya bütçe 

bilgileri üzerinde hiçbir etkisi olmayan kendi il kalkınma planları vardır. Ġl Kalkınma 

Projeleriyle, tek yönlü fonlamanın nasıl yapılacağı ve ulusal programların nasıl 

geliĢtirileceği düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak bu uygulama baĢarılı bir sonuç 

vermemiĢtir (Jalal, 2013: 24).  

Belediyeler idari yerinden yönetim çerçevesinde hizmetlerini sunabilmek için 

çeĢitli kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Aslında belediye kendi gelirini elde etme 

gücüne sahiptir. Ancak bazı belediyeler kendi giderlerini ödemek için yeteri kadar 

gelir elde edememektedir. Yeni bir yasal düzenlemeyle bu durumun ortadan 

kaldırılacağı dile getirilmesine rağmen 2018 yılında çıkarılan Belediye Kanunu‟nda 

herhangi bir düzenlemeye rastlanmamıĢtır. Diğer taraftan ise geliri iyi olan 

belediyelerde hizmetlerin yetersiz olduğu görülmektedir. En iyi örnekleri ise yolların 

yapılmaması ve altyapının hala bir sorun olarak gündemde kalmasıdır (Afghanistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı, 2018c: 8). 

Belediyelerin yıllık bütçesi sabit ve sürekli gelir olmak üzere iki kategoriye 

ayrılmıĢtır. Belediyenin bütçe planı, Belediye Meclisinin onayının alınması için mali 

yılın dördüncü aybaĢında sunulur. Belediye meclisi bütçe planını ya kabul eder ya da 

reddeder; Ģayet reddetmiĢ ise nedenini bildirmek zorundadır. Belediye meclisi 

tarafından onay aldıktan sonra bu bütçeyi Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel 

BaĢkanlığı aracıyla Maliye Bakanlığı‟nın onayına sunması gerekir (Belediye Kanunu, 
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2018: 52-53). Ancak Ģimdiye kadar seçim olmadığı için belediye meclis üyeleri 

belediye baĢkanı, belediye baĢkan yardımcısı ve belediyede çalıĢan müdürlerinden 

oluĢmaktadır. Bütçelerin seçilmiĢ meclis yoluyla gözetilmesi mümkün olmadığından 

kaynak israfının olmaması muhtemeldir.  

Yerel yönetimlerde kaynak israfının bir diğer örneği de aktarılan paraların 

ilgili birimler tarafından kamu hizmeti dıĢında kullanılmasıdır. Örneğin bazı 

kaymakamlıklarda, il ve ilçe belediyelerinde yönetimde yer alan Ģahıslar Ģahsi 

misafirlerini ilgili birimlerin tesislerinde ve konuk evlerinde kamu kaynaklarını 

kullanarak misafir etmektedir. Belediye gelirlerinin azalmasındaki diğer bir husus ise, 

polisin belediyeye ve müdürlüklere borcu olan Ģahıslara karĢı tutumudur. Örneğin 

Cebul - Sırac ilçesinde belediye ile polis arasında iĢbirliğinin yeterli düzeyde 

olmaması kuruma borcu olan kiĢilerden borçlarının tahsili konusunda sorunlar 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. Ülkede yerel meclislerin iĢlerliğinin olmaması bu tip 

durumların yaĢanmasına neden olmaktadır. 

Belediye gelirlerinin toplanmasında ise Ģehirden Ģehir farklılıklar 

bulunmaktadır. Küçük Ģehirlerde gelirler daha kolay yol ve yöntemlerle toplanırken, 

özellikle Kabil gibi büyük Ģehirlerde nispeten uzun, karmaĢık ve zaman alıcıdır. 

Ayrıca Kabil belediyesi gelirinin %80‟i normal bütçeye tahsis edilip tükenmektedir. 

Böyle bir eylem ve yöntem ise belediye yasalarına aykırıdır. Gelir toplama 

prosedürleri, farklı gelir kaynaklarına rağmen, belediye yapıları açısından aynı 

değildir (Belediye Gelir Toplama Sürecinin Yolsuzluğa KarĢı Kırılganlıklarının 

Değerlendirilmesi 2016: 7-10). 

Belediye kanunlarına göre, hizmet sağlama maliyetini karĢılamak için 

gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Gelir artıĢı belediye hizmet sunumunun 

iyileĢtirilmesinin anahtarıdır. Eksik rakamlar, yolsuzluk, rüĢvet veya belediyedeki 

düĢük gelir kaynağı belediyelerin evler, teraslar, pazarlar ve kamu parkları gibi 

mülkleri kaydetme ve kayıt altına alma iĢlemine yeni bir baĢlangıç yapmaları 

gerekmektedir. 2014 yılında Afganistan Ġslam Cumhuriyeti‟nin 45. Kararnamesine 

göre kamu-özel sektör ortaklık düzenlemesinin sorumluluğu Afganistan Ġslam 

Cumhuriyeti Maliye Bakanlığına verilmiĢtir. Belediye ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

belediyelerin bu konuda yasa ve yönetmelikleri uygulamalarını sağlamak için kamu-

özel ortaklıkları ile ilgili bir direktif üzerinde çalıĢmaktadır. Ancak, kamu ve özel 

sektör ortaklık kuralları, özel sektörün Ģehir geliĢimine katkısının gerektirdiği yasal 

kesinliği sağlamak için yasal çerçeveyi boĢaltma problemini çözememiĢtir. ġehir 
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geliĢiminde özel sektör yatırımlarını teĢvik etmek için yasal bir kaynağa acil ihtiyaç 

vardır (Popal, 2014: 34).  

Özel sektör altyapı ve ekonomik kalkınmaya yatırım, kentsel kalkınmada 

önemli bir konudur. Özel sektöre yönelik yasal çerçeve ve güven eksikliği, hızlı bir 

Ģekilde ele alınması gereken önemli bir sorundur, ancak yeni Belediye Yasası gibi 

birkaç yıldır yürürlüğe girmeyen yasa ve yönetmeliklerin çıkarılması zaman alıcı 

olarak görülmektedir. Ġnsanların belediye faturalarını ödemeye hazır olmadıkları ve 

paralarının uygun Ģekilde kullanılacağından emin olmadıkları için belediyelerin idari 

yönetme kabiliyeti yolsuzluktan derinden etkilenmektedir. ġeffaflığı artırmak, rüĢvet 

fırsatlarını azaltmak ve halkın katılımını artırmak için çaba gösterilmesine rağmen, 

yolsuzluk belediye yönetiminin tek baĢına mücadele edebileceği bir olgu değildir 

(Popal, 2014: 51). 

Afganistan belediyeleri sınırları içinde iĢyeri olarak iĢletilen yerlerden 

konutlara göre daha fazla vergi alması gerekmektedir. Ancak bazı yörelerdeki ev 

sahipleri konutlarını iĢyeri olarak kiraya verse de bunu belediyelere bildirmemektedir. 

Yasaya göre, belediyelere daha fazla vergi ödemesi yapması gerekmektedir. Ancak 

belediyelerin bu evleri tespit etmesi çok zordur, çünkü belediye personeli bu evleri 

kendileri denetleyemez (Yolsuzlukla Mücadele Ortak Bağımsız Ġzleme ve 

Değerlendirme Komitesi, 2016: 13-17). 

2010 yılında önce Kabil, Mezar-ı ġerif ve bazı illerin kapı giriĢ ve çıkıĢ 

gelirleri sözleĢmeli olarak özel sektöre verildi. Ancak bu anlaĢma Bakanlar 

Kurulu'nun 07.08.2013 tarihli kararına dayanarak feshedildi ve gelirleri toplama iĢi 

doğrudan belediyelere aktarıldı. Yeterli sayıda memuru olmayan belediyelerde baĢka 

idarelerden, kendi etnik kökenlerindeki görevlileri atadı. Örneğin, Mezar-ı ġerif 

belediyesinde, değerlendirme komitesinin yaptığı görüĢmelerde yetkililer tarafından 

böyle bir sorun gündeme getirilmiĢtir. ġehir giriĢ kapısında görevlendirilen görevliler 

giriĢ ve çıkıĢ yapan büyük araçlardan parası almaktadır. Bazı belediyelerde bu tür 

gelirin çoğu meyve sebze tacirleri tarafından karĢılanmaktadır. Bununla birlikte, 

belediyeler ciddi zorluklarla karĢı karĢıyadır. Parayı toplamak için standart bir 

sistemin bulunmaması, bu sektördeki yetkililerin yolsuzluk Ģansını artırmıĢtır. Zira 

kendisi ile röportaj yapılan kiĢilerden bazıları kapı görevlilerin genellikle yükün 

ağırlığını ve değerini düĢürerek rüĢvet aldığını ifade etmiĢlerdir. (Yolsuzlukla 

Mücadele Ortak Bağımsız Ġzleme ve Değerlendirme Komitesi, 2016: 17). ġayet bu 

kapılarda teknolojik bir sistem kurulsa, yöneticilerin kendi etnik kökenlerinden ve 
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akrabalarından olmayan sağlam, vatansever kiĢiler görevlendirilse kapı gelirleri 

belediyelerin kasasına girecek, doğal olarak kamu gelirleri artacaktadır (Nematullah, 

Bejen, Emil ve Feret, 2017: 24). 

3.4. Afganistan’da Yerel Yönetimlerin Hesapverebilirliği ve Denetim 

Sorunu 

Kamu yönetim yapısında yeni yönetim anlayıĢları doğrultusunda gündeme 

gelen bir diğer kavram ise hesapverebilirliktir. Devletin hesapverebilirliği sağlıklı 

yönetimin kilit göstergelerinden biridir. Hükümet kamu kaynaklarını kullanmaktadır. 

Bu nedenle, bu kaynaklar akıllıca kullanılmalıdır. Sadece devlet kurumları ve 

kuruluĢları değil, aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları da halka karĢı 

sorumlu olmalıdır. KuruluĢ içindeki veya dıĢındaki hesapverilebilirlik hiyerarĢisi 

farklıdır. Genel olarak, bir kuruluĢ veya iĢletme, bu kuruluĢ veya kuruluĢun 

kararlarından ve faaliyetlerinden etkilenenlere karĢı sorumludur. Hesapverebilirlik 

Ģeffaflık ve hukukun üstünlüğü olmadan mümkün değildir (Azimi, 2019: 51).  

Afganistan‟da Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı yerel organların 

denetiminden sorumludur. Benzer Ģekilde, belediyenin doğrudan valinin gözetimi 

altında olması beklenmektedir. Ancak bu durumla alakalı kanunda herhangi bir Ģey 

öngörülmemiĢtir. Ama Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı bazen 

belediyeleri Daire BaĢkanlığı aracılığıyla heyet gönderip denetleyerek incelemekte 

belediyeden ve diğer ilgili makamlardan bilgi almaktadır (Afganistan Bağımsız Yerel 

Yönetimler Genel BaĢkanlığı, 2010: 95). Belediyelerdeki hesapverebilirlik durumu da 

problemli bir konumdadır. Bunun nedeni belediye baĢkanı ile belediye meclisi 

arasındaki hesapverebilirliğin hukuki durumunun çözüme kavuĢturulmamıĢ olmasıdır 

(KarataĢ, Çolakoğlu,2018: 392). 

Afganistan‟da kamu yönetimi yapısı içinde idari yerinden yönetim birimlerinin 

denetiminin iĢlerliğini sağlayamaması rüĢvetin artmasına vesile olmuĢtur. Afganistan 

Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı stratejisi, baĢkanlık kararına, ulusal 

stratejiye, merkezi ve yerel düzeydeki yolsuzlukla mücadeleye uygun olarak formüle 

edilmiĢtir. Bağımsız denetim idaresi yürürlükteki yasaları uygulayarak mali ve idari 

yolsuzluğu önleyerek her yıl yasaları, ilçeleri, belediyeleri ve il meclislerini denetler 

ve finansal yönetimi geliĢtirmek için gerekli reformları önerir. Bu stratejinin 

uygulanmasıyla, Afganistan'daki yerel kurum ve kuruluĢların Ģeffaflığı, hesap 
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verebilirliği ve etkinliği önceki yönteme göre artmıĢtır ve insanlar yerel yönetimlere 

daha fazla güven duymaktadır, ancak sistem tahmin edildiği gibi düzgün 

iĢlememektedir. Çünkü bazı ajanlar rüĢvet alır ve bir takım koĢulları görmezden gelir 

(Afganistan Bağımsız Yerel Yönetimler BaĢkanlığı 2019: 27).  

Mali kontrol iç ve dıĢ denetim olmak üzere iki Ģekilde yapılır. Her bakanlıkta 

bir iç denetim birimi vardır. Hataların düzeltilmesi ve finansal düzenlemelerin Maliye 

Bakanlığına iletilmesini sağlamak için her bir bütçe birimine bir denetçi tayin edilir. 

Ayrıca iç denetçiler bütçe birimlerinde kaynak kullanımını kontrol ederler. Bununla 

birlikte, Maliye Bakanlığı ve Yüksek Denetim Ofisi arasındaki bir dizi yasa ve 

düzenleme, denetim sürecini rollerini gizleyen bir çıkar çatıĢmasına yol açmıĢtır. DıĢ 

denetim, 2015 yılında kamu harcamalarının %60'ını oluĢturan dört bakanlığı 

denetleyen Yüksek Denetim Ofisi tarafından gerçekleĢtirilir. Son rakamlar, bakanlığın 

2013 raporundan sonraki denetim takibinin devamını veya uzatılmasını kamuya 

açıklamamaktadır. Ġl denetim raporları da kamuya Ģeffaf bir Ģekilde açılmamıĢtır 

(Nematullah, Bejen, Emil ve Feret, 2017: 18).  

Ġl Kalkınma Komiteleri, Ġl düzeyinde irtibatı kesilen birimleri bir araya 

getirmeli ve koordinasyon gözetimi ile ilgili sorunları çözmelidir. Bu çalıĢmada 

yapılan araĢtırmalar, il kalkınma komiteleri tarafından yürütülen izleme faaliyetlerinin 

kalkınma faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi üzerinde çok az etkisi olduğunu 

göstermektedir. Ġllerdeki ekonomi müdürlükleri faaliyetlerin koordinasyonundan ve 

izlenmesinden sorumludur ve Ġl Kalkınma Komitesi'ne ve Ekonomi Bakanlığı'na rapor 

vermelidirler. Uygulamada, diğer illere uygulanan bir sistemde gözetim uygulanmaz. 

Anket, hükümet çalıĢanlarının sürveyansının Ģikâyet raporlarından sonra proje 

sitelerini ziyaret ettiğini veya kaliteyi değerlendirmek için beklenmedik projelere 

yapılan ziyaretleri bulduğunu ortaya koydu. Bu müdürlüklerde kaynaklar yetersiz 

olduğu ve personel sayısı sınırlı olduğu için, iller için takip edilecek özel prosedürler 

veya kurallar yoktu (Jalal, 2013: 19).  

Son zamanlarda Erat Belediyesinin iĢleyiĢini araĢtıran Afganistan Bağımsız 

Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı bünyesindeki Denetim Daire BaĢkanı, Erat Belediye 

BaĢkanından rüĢvet istediği Ulusal Güvenlik Servisi yetkilileri tarafından tespit 

edilmiĢ ve bu olaya karıĢan iki meslektaĢı ile birlikte tutuklanmıĢtır. Adının 

verilmesini reddeden bir hükümet kaynağı, paranın Erat Belediyesi baĢkan yardımcısı 

tarafından alındığını söyledi. Bunun üzerine Ulusal Güvenlik Servisi‟ne yapılan 
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baskılar üzerine yetkililer tarafından bu durumun bir yanlıĢ anlaĢılma olduğunu ifade 

ederek tutukluları serbest bıraktığı görülmüĢtür (https://ariananews.af/fa). 

Kabil belediyesi ile ilgi belediyelerin iĢleyiĢ, görev ve rapor verme Ģekliyle 

alakalı daha sonra bir düzenleme gelmiĢtir. 2018 yılında getirilen bu düzenlemeye 

göre Kabil Belediye BaĢkanını belediyenin iĢleyiĢiyle ilgili, CumhurbaĢkanına ve 

Bakanlar Kurulu toplantısına rapor vermesi gerekmektedir (Belediyeler Kanunu, 

2018: 16). Dolayısıyla yasal düzenlemelerde hesapverebilirlik dendiğinde hep 

merkeze hesap verme anlamı taĢınmıĢtır. Oysaki yeni kamu yönetimi anlayıĢı ile 

gündeme giren bu kavramın özünde kamuya hesap verme vardır.  

3.6. Afganistan Etnik Yapısının Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri 

Ġyi yönetiĢim, yasal çerçevenin ve adil uygulamanın tarafsız olmasını 

gerektirir. Hükümet insan haklarını, özellikle azınlıkların haklarını korumaya ve 

bağımsız yargı sistemi ve tarafsız bir polis gücü kurularak hukukun üstünlüğünün 

koruması gerekmektedir. Bu nedenle, iyi yönetici hukukun üstünlüğüne, kanunlara, 

sahip çıkması gerekir, ancak Afganistan'ın yerel bakıĢ açısında, her Ģey tersinedir, 

düzenlemeler sadece kâğıt özerine kalmıĢtır (Azimi, 2019: 53).  

Afganistan‟ın üst düzeydeki yöneticilerine bakıldığında genellikle PeĢtonlar ve 

Tacikler görev yapmaktadır. Günlük Bilgi Gazetesi 2017 yılında “Hareketteki güçlü 

siyasi figürler ve hükümette aile üyelerinin varlığı” hakkında bir araĢtırma 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu araĢtırmaya göre hükümette üst düzeyde görevlerde yer alan 

personel ile CumhurbaĢkanı, kendi etnik kökenlerine ve fikirlerine uygun eĢ dost, 

akraba ve arkadaĢlarını göreve almaktadır. Aynı zamanda devlet ihalelerinde kendi 

yakınlarını gözettikleri gözlemlenmiĢtir. Bu durum yolsuzluklarda güçlü siyasi ve aile 

bağlantıların önemli rol oynamasına neden olmuĢtur (https://www.etilaatroz.com). 

Daha öneki bölümde ifade edildiği gibi Afganistan‟da vali, vali yardımcıları, belediye 

baĢkanları ve kaymakamlar kanuna göre etnik kökenini göz önünde bulundurmaksızın 

sınava tabi tutularak atanmaları gerekmektedir. Ancak yönetimin kendi akrabalarını 

ve etnik kökenlerini dikkate alarak bu kamu görevlilerinin, girdikleri sınavlarda 

topluma baĢarılı oldukları dile getirilerek, göreve getirildikleri gözlemlenmiĢtir. Eğer 

örnek vermek gerekiyorsa, Afganistan‟ın batı bölgesinde Ġran sınırında tarihi boyunca 

Baburların hüküm sürdüğü Ģimdi ise yoğunlukla etnik köken olarak Tacikler‟in 

yaĢadığı Erat ilinin valisi olarak, BarıĢ Bakanı‟nın kardeĢi ve CumhurbaĢkanı ile aynı 
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etnik kökene sahip kiĢi atanmıĢtır. Aynı zamanda iki yıl içinde Erat ilinde 3 belediye 

baĢkanının da CumhurbaĢkanına yakın isimler olduğu ve sınava tabi tutulmaksızın 

atandığı bilinmektedir. Bu belediye baĢkanlarının etnik kökenine bakıldığında ikisi 

PeĢton, birisi Tacik‟tir. Aynı zamanda polis emniyet genel müdürü peĢtondur 

(http://herat-m.gov.af/dr).  

Afganistan‟ının baĢkenti olan Kabil‟e 5 yıl içinde 4 vali atanmıĢ ve bunların 

hepsi de PeĢtondur. (http://kabul.gov.af/fa/). Aynı zamanda Kabil belediyesinde 

baĢkan diğer belediyelerden farklı olarak CumhurbaĢkanı tarafından atanır ve 

yaptıkları iĢlerle ilgili CumhurbaĢkanına rapor vermekte, bütçesini Maliye 

Bakanlığı‟ndan almaktadır. 2015-2020 yılına kadar Kabil belediye baĢkanlığına 5 

belediye baĢkanı atamıĢtır, bunların 4‟ü PeĢton ve birisi Özbek Türküdür 

(https://km.gov.af/).  

Afganistan‟ı kuzeyine bakıldığı zaman Balkh ilinde nüfus olarak çoğunlukla 

Özbekler, Türkmenler yaĢamaktadır. Ancak vali, belediye baĢkanları ve Polis Emniyet 

Genel Müdürlüğü görevlerine 2002den 2020 yılına kader PeĢtonlar ve Tacikler 

atanmıĢtır (http://balkh.gov.af/fa/). Afganistan‟ı hiçbir ilinde 2002-2018 yılına kadar 

sürekli bir kiĢi vali olarak görev yapmamıĢtır. Ancak Balkh ilinde Ata Muhammed 

Noor Ġslam Halkları Partisi icracı baĢkanı etnik olarak Tacik‟tir ve 16 yıl vali olarak 

görev yapmıĢtır. Afganistan CumhurbaĢkanı bu valiyi birçok kez görevden almasına 

rağmen görevi bırakmamıĢtır. Ancak 2018 yılında Ata Mohammad Noor 

CumhurbaĢkanı ile anlaĢarak Balkh valiliğini resmen terk ederek, kendi yerine en 

yakın adamını getirdi. Bu geliĢmeyle son 16 yılda bir valinin en uzun süredir devam 

eden görevi Afganistan'da sona ermiĢtir (https://www.bbc.com/persian/afghanistan). 

Örneklerden de anlaĢılacağı üzere Afganistanda üst düzey görevlere yapılan atamalar 

liyakat gözetilmeksizin gerçekleĢtirilmektedir. Bu durum yerel birimlerin 

yöneticilerinin yerel ihtiyacı dikkate almaksızın kendilerini oraya getiren grupların 

menfaatlerini gözetmelerine neden olmaktadır.  
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SONUÇ 

YerelleĢme, karar verme süreçlerinde, yönetsel hiyerarĢilerin azaltılmasına, 

bürokratik performansın geliĢtirilmesine, daha az maliyetle daha iyi hizmet sunma 

stratejilerine vurgu yapan bir kavramdır. YerelleĢmenin yönetsel sistemlere yansıması 

siyasal, idari, mali ve piyasa olmak üzere dört Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Ülkelerin 

benimsedikleri yönetim sistemleri aslında yerelleĢmenin hangi türünün tercih edilmesi 

gerektiği ya da ağırlık verilmesi gerektiği konusunda en önemli belirleyicilerden biri 

olmuĢtur. Bu tez çalıĢması sonucunda da Afganistan özelinde yerelleĢme türü olarak 

idari yerelleĢmenin daha çok gündeme geldiği gözlemlenmiĢtir. Ġdari yerelleĢmeyle 

yereldeki birimlerin yetki ve sorumluluklarında artıĢa rastlamak mümkündür. Ġdari 

yerelleĢmenin türlerinden biri olan yetki geniĢliği (merkezden taĢraya) yerelleĢmenin 

en zayıf türüdür. Ancak merkezi yönetim yapısından uzaklaĢmak istemeyen ülkeler 

açısından kamu hizmetinin sunumunda kolaylıklar sağlamaktadır. Ġdari yerelleĢmenin 

diğer bir türü olan yetki devrinde yetkiyi devreden devrettiği yetki konusunda hiçbir 

iĢlem tesis edemez. Ġlgili yetkiyi kullanabilmesi için devrettiği yetkiyi geri alması 

gerekmektedir. Ayrıca yetki devri (üstün asta) ile hem karar alma hem de sorumluluk 

yetkiyi devralana geçer. Ġdari yerelleĢmenin üçüncü türü olan yerinden yönetim 

(merkezden yerele) merkezi yönetimin makro düzeydeki hizmetlere odaklanmasına ve 

yerel ihtiyaçların ya da hizmet boyutu olan ihtiyaçların yerinden yönetim vasıtasıyla 

görülmesine dayanmaktadır. Yerinden yönetimlerde toplumların kendi sınırları 

içindeki ortak ihtiyaçlarının kendilerinin seçeceği temsilciler aracılığıyla sağlanması 

Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bu yerelleĢme türü hem demokratik hem de oldukça 

rasyoneldir. Kendi içinde de yer yerinden ve hizmet yerinden olmak üzere iki türü 

bulunmaktadır.  

Afganistan Ġslam Cumhuriyeti‟nin idari yerelleĢme süreci ise oldukça 

karmaĢık ve hala temel taĢlarıyla kurgulanamayan bir yapıdır. Afganistan Ġslam 

Cumhuriyeti‟nin Anayasal olarak tarihsel geliĢim süreciyle birlikte idari 

yerelleĢmesinin irdelenmesi adına gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada 1923 Anayasası‟yla 

merkezde bulunan bakanlıklara iliĢkin taĢra teĢkilatının kurulduğu, yetki geniĢliği 

ilkesinin o yıllardan gündeme geldiği görülmüĢtür. 1928 yılında Amanullah Han‟ın 

1923 Anayasası‟nda çeĢitli değiĢikliklere gidilmesi ve reformların belirlenmesi adına 

Loya Jirga‟ya sunulan metinde reformlara yönelik olumlu sonuç alınamamıĢtır. 1931 
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Anayasası hükümleri çerçevesinde yerelleĢme hareketlerinden bahsetmek pek de 

mümkün görülmemektedir. Çünkü dönemin kralı devletin yasal düzenini 

kurgulamakla görevli temel fonksiyonunu icra edecek meclisi bile kendi güdümü 

altına almıĢtır. 1964 Anayasası meĢruti anayasa olarak bilinmekte ancak uygulamada 

kralın meclis üzerindeki denetimi bu özelliğinin zedelenmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca bu anayasa il ve ilçe meclislerini öngörse de iĢletilemeyen bir yerelleĢme 

hareketini andırmaktadır. 1977 yılında Cumhuriyet rejimi ilan edilerek seçimle 

CumhurbaĢkanı sistemine geçilmiĢtir. Ancak ülkenin geçmiĢ dönemlerden miras 

aldığı yönetsel yapı demokrasiye uygun çözümlenememiĢtir. Kendisinin de feodal 

yapıdan gelmiĢ olması demokrasiyi geliĢtirememesine ve doğal olarak kamu 

hizmetinin yerleĢmesine vesile olmuĢtur. 1980 yılında ilan edilen Anayasa tekrar 

yerelleĢme adına düzenlemeleri öngörmüĢtür. Yereli bölümlendirip il ve ilçe 

merkezlerinde meclislerden, kasabalarda yerel icrayı komitelerinin oluĢturulmasından 

bahsetmiĢtir. 1987 Anayasası taĢra ve yerel teĢkilatın yerel halkın hizmetlerini yerine 

getirmesi yönünde adımlar atmıĢtır. Hatta yabancı ve yerli sivil toplum kuruluĢlarını 

da meclislerin alacağı kararlar doğrultusunda hizmet etmekle görevlendirmiĢtir. 1991 

yılında Sovyetler Birliği'nin çökmesi Afganistan‟da yabancı ülkelerin etkisinin 

azalacağı düĢünülürken, ülkede çıkan iç savaĢ yönetimde reform giriĢimlerini arka 

plana bırakmıĢtır.  

Afganistan‟ın yönetim kurumlarının 1923 yılından baĢlayarak 2001 yılına 

kadar kurulmamıĢ olması BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde gündeme gelmiĢ, Bonn 

Konferansı ile ülkede geçici bir hükümet kurulmuĢtur. 2004 Anayasası devletin üniter 

yapısını kabul etmiĢ kendinden önceki anayasalar gibi merkez ve yerel yapılanmadan 

bahsetmiĢtir. Yerel birimler olarak illeri göstermiĢtir. 2005 yılı CumhurbaĢkanı 

seçimiyle il meclisi üyelerinin seçimi de gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ülkede 2007 yılında yerel yönetimlerin sorumluluğu ĠçiĢleri Bakanlığı‟ndan 

alınmıĢ, yerel birimlerin yöneticilerinin atanabilmesi için bir sınav merkezi 

oluĢturulmuĢtur. Aynı yıl il ve ilçelerde merkezin taĢra teĢkilatları ile belediyelerin 

çalıĢmalarını kolaylaĢtırmak, merkez ve yerel arasında köprü oluĢturmakta, karar alma 

süreçlerinin hızlanması, ülke yönetiminde yeniden yapılanma, kalkınma ve yerel 

düzeyde uluslararası yardımları yönetmek için Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim 

Genel BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 

Afganistan‟da idari yerelleĢme adına birçok anayasal ve yasal adımlar atılmıĢ 

olmasına rağmen günümüzde kamu hizmetlerinin etkin sunumu açısından sıkıntılar 



67 

 

hala devam etmektedir. Bu sıkıntıların baĢında merkez yerel arasındaki iliĢki 

yatmaktadır. Özellikle Afganistan Bağımsız Yerel Yönetim Genel BaĢkanlığı ile 

bakanlıkların yerel birimler üzerindeki denetim ve iĢbirliği karmaĢası etkin hizmet 

sunumunun bozulmasına neden olmuĢtur. Ayrıca yerel birimlerin bu örgütlerden 

hangisi kapsamında faaliyet göstereceğiyle ilgili bir koordinasyonsuzluk 

bulunmaktadır. Yereldeki hizmet sunumlarında etkin görevler üstlenen NGO‟ların 

faaliyetlerinden yerel birimlerin haberdar olmaması diğer bir sorun olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu kapsamda merkezin gözetimi ve izni ile gerçekleĢtirilen hizmetler 

yerelin ihtiyacını karĢılayamamıĢtır. Merkez ve yerel arasındaki bu 

koordinasyonsuzluğun ana nedeni idari yerelleĢmenin henüz özümsenmemiĢ 

olmasından kaynaklıdır. Merkezdeki bakanlıklar ve Afganistan Bağımsız Yerel 

Yönetim Genel BaĢkanlığı elindeki gücü yerele verme konusunda istekli değildir. 

Afganistan‟da idari yerelleĢme adına karĢımıza çıkan bir diğer sorun ise 

atamalardır. Yerel birimlerde söz sahibi olan Vali, Kaymakam, Belediye BaĢkanı 

atamalarında yaĢanan birçok sorun gündeme gelmiĢtir. Aslında normlar çerçevesinde 

il ve ilçe belediye baĢkanının seçimle gelmesi kriteri bulunsa da uygulamada henüz 

seçilmiĢ belediye baĢkanları bulunmamaktadır. Vali ve kaymakam atamalarında temel 

kriterler göz ardı dilerek etnik köken, informel iliĢkiler ön plana çıkmıĢ, ayrıca görev 

süreleri zaman zaman çok kısıtlanarak mülki idari amirlerin hizmet edebilmesi olanağı 

ortadan kaldırılmıĢtır. Belediye baĢkanlarının seçilememesi üzerine getirilen yeni 

normlar çerçevesinde kriterlere uyan adayların sınava tabi tutularak göreve getirilmesi 

usulü benimsenmiĢtir. YerelleĢmenin demokratik türü olarak isimlendirdiğimiz 

yerinden yönetim biriminin baĢı olan belediye baĢkanları için getirilen bu düzenleme 

yerelleĢme kriterlerinin zarar görnesine neden olmuĢtur. Ayrıca sınavların objektif 

esaslara göre yapılmaması etnik kriterlerin ve infomel iliĢkilerin bu görevde de 

gündeme gelmesi atamaların yerelleĢme önünde büyük bir engel olduğunu 

göstermiĢtir.  

Afganistan‟da mali sorunlar açısından bakıldığında ise merkez yerel arasında 

gelir dağılımının adaletsiz Ģekilde yapılması, ayrıca yerel birimlerin kendi aralarında 

da bu adaletin sağlanamadığına rastlanmaktadır. Ġllerin gelirlerinin azlığı hizmet 

sunumu yönünde merkeze muhtaç olmalarına neden olmuĢtur. Bu yüzden ülkede etkin 

hizmet sunumlarının gerçekleĢtirilemediği yönetim yapısı hala varlık göstermektedir. 

Hesapverilebilirlik çerçevesinde bakıldığında ise il meclisleri dıĢında diğer meclislerin 

etkinleĢtirilememiĢ olması mali açıdan kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının 
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tespiti konusunda merkezin denetimini zedelemektedir. Ayrıca gümrük kapılarında 

çalıĢan kiĢilerin, vergi gelirlerini toplayan kesimin ve liyakatsiz atamalarla sisteme 

dahil olan üst düzey yöneticilerin etik çalıĢma ilkelerinden uzak olması, rüĢvet alması 

ve kiĢisel giderlerini bütçeden yapması dolayısıyla çeĢitli sorunlar da varlığını hala 

sürdürmektedir. Yeni yönetsel sistem içinde yer alan hesapverilebilirlik kavramının 

kamuya hesap verme konusunun tamamen iĢlerlik kazanamadığı görülmektedir.  

ÇalıĢma gerçekleĢtirilirken karĢılaĢılan en temel sorun, kaynak eksikliğinin 

olmasıdır. Ülkenin yönetim yapısına iliĢkin kaynakların çok kısıtlı olması dolayısıyla 

anayasal ve yasal çerçeve daha fazla dikkate alınmıĢtır. Ayrıca ülkede hala iç 

karıĢıklıkların dinmemiĢ olması yönetsel yapılar adına yerelleĢmeye iliĢkin sorunlu 

alanların tespiti konusunda araĢtırmacıyı zorlamıĢtır. Bu kısıtlar çerçevesinde elde 

edilen sonuca bakıldığında; idari yerelleĢme konusunda yetki geniĢliği (merkezden 

taĢraya) kapsamında görev aktarımı daha fazla önemsenmiĢtir. Merkezi hükümet 

elindeki gücü yerele teslim etmek istememektedir. Diğer taraftan yerel birimlerin en 

küçüğü olan köylerde de hala aĢiret liderleri ya da etnik liderlerin söz sahibi olması 

demokratikleĢmenin ve yerelleĢmenin tabandan gelen isteklerle sağlanmasına engel 

olmaktadır. 

Yerel yönetimin gerçek anlamda oluĢturulması için ülkede bazı reformlar 

gerçekleĢtirilmelidir. Bunların baĢında mevcut Anayasa‟nın CumhurbaĢkanı‟na 

sınırsız yetki verilmiĢ olması ve CumhurbaĢkanı‟nın yaptığı iĢlerden dolayı herhangi 

bir organ karĢısında sorumlu olmaması dolayısıyla anayasanın gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Diğer bir husus ise merkezi makro politikalara yönlendirmek adına 

yerel birimleri daha iĢler hale getirecek yasal düzenin kurulmasıdır. Bu çerçevede il ve 

ilçe belediye baĢkanlarının ve meclis üyelerinin seçimle göreve gelmesinin kamu 

hizmetlerinin sunumunda yaĢanacak geliĢmeler adına toplumun bilinçlendirilmesi 

gerekliliğidir. Merkez, taĢra ve yerel arasında görev paylaĢımının kesinleĢtirilmesi, 

koordinasyon ve iĢbirliğinin sağlanması, mali kaynakların güçlendirilmesi, atamalarda 

liyakat ilkesinin benimsenmesini sağlayacak politikalar gündeme getirilmelidir. 
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