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ÖZET 

 

6360 SAYILI YASA KAPSAMINDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ve YATIRIM 

ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIKLARI (YĠKOB) – ĠL ÖZEL 

ĠDARESĠ KARġILAġTIRMASI 

 

İnsanlık tarihi boyunca kentlerin büyümesi beraberinde bir takım sorun ve 

ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Merkezi yönetimlerce aşılamayan sorunların 

çözümü amacıyla önce yerel yönetim kavramı ortaya çıkmış ve kamu yönetimi 

literatürüne girmiştir. Zamanla yerel yönetimlerin nasıl daha verimli hale geleceği, 

daha da güçlendirilmesinin gerekip gerekmediği gibi konular tartışılmıştır. 

Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili çeşitli sınıflandırmalar mevcuttur. Son 

olarak 1982 Anayasası’nın “Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 

biçimleri getirebilir” hükmüne istinaden hayatımıza giren büyükşehir belediyeleri de 

bu sınıflandırmalardan biridir. 6360 sayılı Kanun 2014’te yürürlüğe girince 16 olan 

büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükseldi. Bununla beraber bu 30 ilde var olan il 

özel idareleri kapatıldı ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) 

kuruldu. 

Bu çalışmada amaç, 6360 sayılı Kanun ile meydana gelen değişiklikleri 

açıklamak, il özel idareleri ve YİKOB’ları inceleyip karşılaştırmaktır. Bu sayede 

YİKOB’ların eksikliklerinin tespiti ve bunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmak 

hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, YİKOB, 6360 Sayılı 

Kanun. 
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ABSTRACT 

 

CHANGES UNDER THE LAW NO 6360 and COMPARISON OF THE 

INVESTMENT MONITORING and COORDINATION DEPARTMENT 

(YIKOB) - PROVINCIAL SPECIAL ADMINISTRATION 

 

The growth of cities throughout the history of humanity has brought with it a 

number of problems and needs. In order to solve the problems that cannot be 

overcome by central administrations, the concept of local government first emerged 

and entered the public administration literature. Over time, issues such as how local 

governments will become more efficient and whether they need to be further 

strengthened are discussed. 

In Turkey, there are various classifications related to local governments. 

Finally, the metropolitan municipalities that entered our lives under the provision of 

the 1982 Constitution, “The Law may bring special forms of administration for large 

settlements,” is one of these classifications. The number of metropolitan 

municipalities, which was 16 until the Law No. 6360 entered our lives in 2014, 

increased to 30. In addition, special provincial administrations in these 30 provinces 

were closed and investment monitoring and coordination departments (YIKOB) were 

established. 

The aim of this study is to explain the changes occurring with the Law No. 

6360, to examine and compare special provincial administrations and YIKOBs. In 

this way, it is aimed to detect the shortcomings of YIKOBs and make suggestions for 

solutions. 

 

Keywords: Metropolitan Municipality, Provincial Special Administration, YIKOB, 

Law No. 6360. 
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GĠRĠġ 

 

Ülkemizde yerel yönetimlerin idaresi ve yerel hizmetlerin sunumu ile ilgili 

sürekli bir arayış olduğu görülmektedir. Kentsel nüfusta meydana gelen artışlar ve 

değişen ihtiyaçlar bu arayışları zorunlu kılmıştır. Değişen ve gelişen ihtiyaçların yanı 

sıra o yörede yaşayan insanların yerel yönetimlerden beklentileri de artmıştır. 

Özellikle il belediyeleri politik gerekçelerle ve/veya tekrar seçim kazanma kaygısıyla 

rutin belediyecilik hizmetlerinden başka hizmetler de vermeye başlamıştır. 

Vatandaşın artan beklentileri, yerel yöneticilerin siyasi hedefleri gibi sebeplerle yerel 

yönetim mevzuatında da sıklıkla değişiklik yapılmış, yerel yöneticilerin artan yetki, 

görev ve sorumluluklarının yanında büyüyen personel ve bütçe kalemleri oluşmuştur. 

Ülkemizde bu hususta son ciddi ve köklü değişiklik ise 2012 yılında yasalaşan 6360 

Sayılı Kanun ile gerçekleşmiştir. 

1950‟den sonraki sosyal, ekonomik ve siyasal değişimlerin sonucu olarak 

hızlanan köylerden şehirlere göç olgusu büyük şehirlerimizin yükünü çok artırmış, 

mevcut yönetim modeli ile planlama, altyapı, iskân ve istihdam gibi sorunların 

üstesinden gelmek mümkün olmamıştır. Söz konusu sorunların çözümüne imkân 

sağlamak amacı ile 1982 Anayasası‟nın mahalli idareler başlıklı 127. maddesine 

“kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.” hükmü 

konmuştur. 1983 yılında kurulan hükümet, yeni Anayasa ile verilen bu yetkiye 

dayanarak önce 195 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile İstanbul, Ankara ve İzmir‟de büyükşehir belediyeleri 

kurulmasına imkân sağlamış, daha sonra bu Kararnamenin yerini alan 3030 Sayılı 

Kanun yürürlüğe girmiştir. Başlangıçta sadece üç şehirde kurulan büyükşehir 

belediyelerinin sayısı zaman içinde artırılarak günümüzde 30‟a ulaşmıştır (Tanınır, 

2016). 

Büyükşehir belediyesi modeli sosyal, ekonomik ve siyasi ihtiyaçlardan 

kaynaklanan özel bir yönetim biçimidir ve ülkemizde 1984 yılında gerçekleşen 

mahalli idareler seçimiyle uygulanmaya başlanmıştır. 2012 yılında kabul edilen 6360 

Sayılı Kanun ile Türk idare sisteminde, il özel idarelerin kaldırıldığı, mülki ve beledi 

sınırların çakıştırıldığı yeni bir büyükşehir belediye modeli getirilmiştir. 2014 

yılındaki mahalli idare seçimleri sonrası uygulamaya konulan bu yeni sistemle ilgili 

tartışmalar devam etmektedir. 
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Belediye idaresi sisteminde 6360 Sayılı Kanun ile önemli değişiklikler 

olmuştur. Bu kanun ile Türkiye genelinde daha önce 16 olan büyükşehir sayısı 30‟a 

çıkmıştır. Böylece toplam nüfusun yüzde 77‟si büyükşehirlerde yaşar hale gelmiştir. 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin tanımı ve büyükşehir belediyesi 

olma kriterleri değişmiştir. Yeni düzenleme ile bir kent belediyesinin büyükşehir 

olabilmesi için gerekli olan şartlar esnetilmiştir. Daha önce büyükşehir belediyesi 

olabilmek için gereken kent merkezi ve 10 kilometre çevresinin nüfusu 750.000 olma 

şartı, il sınırı içerisindeki nüfusun 750.000 olması gerekir şeklinde değiştirilmiştir. 

5216 Sayılı Kanun‟da yer alan bir kentin büyükşehir olabilmesi için gerekli fiziki 

yerleşim durumu ve ekonomik gelişmişlik şartları gibi nüfus dışındaki ölçütler 

kaldırılmıştır. Bu 30 ilde büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkilerinin sınırı il 

mülki sınırı ile eşit hale getirilmiş ve bu illerin tamamında il özel idareleri 

lağvedilmiştir. İl özel idarelerinin kaldırılmasının ardından valiliklere bağlı yatırım 

izleme koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur. İl özel idarelerinin 

görevleri YİKOB‟lar veya büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilmeye 

başlamıştır. 

6360 Sayılı Kanun önemli değişikleri beraberinde getirmiştir. Türkiye‟de uzun 

bir zamandır il özel idareleri ve aynı zamanda da eski bir geçmişi bulunan diğer bir 

idare olan köy idareleri bulunmaktaydı. 2012 yılında kabul edilen 6360 Sayılı Kanun 

ile 81 vilayetin tamamında olmamakla beraber 30 ilde yeni büyükşehir yapılanması 

sistemine geçilmiştir. Bu yeni yapılanma çerçevesinde il özel idareleri tamamen 

kaldırılmış, köylerin de tüzel kişiliği kaldırılarak birer mahalleye dönüştürülmüştür 

(Tepeli, 2018:1). 

6360 Sayılı Kanun ile daha önce 5216 Sayılı Kanun ile getirilen ve İstanbul ile 

Kocaeli için geçerli olan, belediye sınırlarının mülki idari sınırlarıyla aynı olması 

uygulaması tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli hale getirilmektedir. Böylece 

“büyükşehir” belediyeleri “bütünşehir” belediyelerine dönüşmektedir. Önceki 

sistemde büyükşehir belediyeleri sadece mücavir alanlarında hizmet verir iken bu 

yeni sistemde tüm il mülki sınırları içerisinde hizmet vermeye başlamışlardır. Yani 

büyükşehir belediyeleri ilçelere de hizmet verebildiği gibi, köyden mahalleye 

dönüşen kırsal bölgelere de ilk defa hizmet götürmeye başlamıştır. Yine bu 

çerçevede ilçelerin ve mahalleye dönüşen köylerin seçmenleri de büyükşehir 

belediyelerinin karar organlarının oluşumu için oy vermeye başlamışlardır.  
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Yeni sistemin getirdiği bir başka değişiklik de ilçe belediyeleri yönünden 

olmuştur. İlçe belediyeleri daha önce kendi mücavir alanlarındaki tüm hizmetleri 

yürütür iken, 6360 Sayılı Kanun‟un yürürlüğe girmesi ile bazı yetkileri büyükşehir 

belediyelerine geçmiştir. Yine ilçe belediyeleri için diğer bir değişiklik de, 

belediyelerin kırsal bölgelere de hizmet götürmeye başlamış olmasıdır. 6360 Sayılı 

Kanun‟un getirdiği bir diğer yeni uygulama da büyükşehir belediye sınırları 

içerisindeki belde belediyelerinin kaldırılarak mevcut ismi ile bağlı bulundukları 

ilçenin belediyesine bağlı birer mahalleye dönüşmesi olmuştur. 

6360 Sayılı Kanun‟dan önce valiliklere ve kaymakamlıklara bağlı köylere 

hizmet götürme birlikleri (KHGB) bulunmakta iken, köylerin mahalleye dönüşmesi 

ile beraber bu birlikler kaldırılmıştır. Gelinen noktada buralara hizmetlerin sunumu 

artık KHGB aracılığıyla gerçekleştirilmeyecek olup hizmetler büyükşehir 

belediyeleri aracılığı ile yürütülmektedir. 

Çıkarılan bu kanun ile hizmet sunumunun daha etkili ve verimli hale 

getirilmesi amaçlanmıştır. Yeni kanunla birlikte idari ve mali yapıda, temsil ve 

katılımda, hizmet sunumu ile personel yapısında önemli değişiklikler 

gerçekleşmiştir. 

Bu tez çalışmasının amacı 6360 Sayılı Kanun‟un getirdiği yenilikleri 

açıklamak ve bunları artıları ve eksileriyle değerlendirip Türk kamu yönetimine yeni 

giren “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)” ile bir asırdan beri 

varlığını sürdüren “İl Özel İdareleri” arasında karşılaştırma yapmaktır. İl özel 

idarelerinin bir takım görevlerini YİKOB‟ların yerine getirmesi, iki kurumun da 

başında valinin bulunması ve YİKOB‟ların sadece il özel idare olmayan illerde, yani 

büyükşehirlerde bulunması gibi sebeplerle bu karşılaştırmayı yapma ihtiyacı 

oluşmuştur. Bu karşılaştırma sayesinde bu iki kurum arasındaki benzerlikler ve 

farklılıklar tespit edilip derlenmiş olacaktır. Tespitlerin yanı sıra bir takım önerilerde 

de bulunulacaktır. 

Çalışmada kullanılan başlıca yöntem nitel araştırmadır. Tez konusu alanda 

literatür taraması yapılmış olup yerel yönetimler ve merkezi yönetimler üzerinde bir 

kavramsal çerçeve çizilmiştir. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerinden de 

faydalanılıp toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Bu tez çalışmasında “6360 sayılı yasa ile getirilen „bütünşehir yönetimi‟ 

uygulamasında YİKOB‟un yeri neresidir ve kurulan YİKOB‟lar ne derece etkili 

olmuştur?”   sorunsalına cevap aranacaktır. 
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Bu çalışmanın birinci bölümünde kavramsal çerçeve başlığı altında yerel 

yönetim ve merkezi yönetim ele alınacak, bunlarla alakalı il özel idaresi, belediye, 

köy, il yönetimi ve ilçe yönetimi kavramları açıklanacaktır. 

 İkinci bölümde ise belediyelerin kısa tarihçesi, 6360 Sayılı Kanun‟un genel 

gerekçeleri açıklanacaktır. Ardından bu kanun ile meydana gelen temel değişiklikler 

başlıklar halinde incelenecek ve değişikliklere dair genel değerlendirmelere ve mülki 

idare amirleri açısından değerlendirmelere yer verilecektir. 

Üçüncü bölümde ise bu kanunun il yönetimine olan etkilerine değinilip 

YİKOB ve il özel idarelerine odaklanılacaktır. Bu iki kurum ayrıntılı olarak incelenip 

karşılaştırılacak olup bölüm sonunda ise bunlara ilişkin değerlendirmelere yer 

verilecektir. 

Sonuç kısmında ise tespit edilen sorunlara dair bir takım önerilerde 

bulunulacaktır. 

6360 Sayılı Kanun ile ilgili yapılmış bir kısım yüksek lisans tez çalışmaları, 

akademik makaleler bulunmakla birlikte bunların birçoğu bu kanunun getirilerini 

inceleyip belli bir il-ilçe üzerinden örneklerle açıklamaya çalışmıştır. YİKOB‟lara 

odaklanan, il özel idareleriyle karşılaştırma yapan ve bu değişikliklere mülki idare 

açısından da değinen çalışma sayısı literatürde pek azdır. Bu çalışmadaki bir diğer 

amaç da bu boşluğu doldurmaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 123. maddesinde belirtildiği üzere 

“idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 

dayanır.” Bu bölümde yerel yönetim kavramı ve türleri, ardından merkezi yönetim 

kavramı ve türleri açıklanacaktır. 

 

1.1 YEREL YÖNETĠM KAVRAMI VE TÜRLERĠ 

 

Yerel yönetimler yer bakımından yerinden yönetim ilkesine uygun bir 

şekilde, sınırları belirli bir coğrafi alanda yaşayan insanların ortak gereksinimlerinin 

karşılanması ve genel refahlarının sağlanması için kurulmuş, karar organları seçim 

ile görev başına gelen tüzel kişiliğe sahip olan yönetim birimleri olarak 

tanımlanabilir. 

Hizmetlerin insanlara en yakın birimlerce gerçekleştirilmesi, vatandaşların 

kendi sorunlarına yine kendilerinin doğrudan katılımı ile çözümler üretebilmesi gibi 

unsurlara bağlı olarak yerel yönetimler tarihsel süreçte son derece önem arz eden 

görevleri yerine getirmişlerdir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini 

sağlayan, idari ve mali açıdan özerk olan bu yönetim birimleri merkezi idarenin 

baskın gücü karşısında denge sağlayan bir unsur olarak güçlenmiştir (Bahadır, 2017: 

5). 

5355 Sayılı Kanun‟da tanımlandığı şekliyle mahalli idareler (yerel 

yönetimler), il özel idaresi, belediye ve köyü ifade eder. Bu kısımda bu üç yerel 

yönetim türü açıklanacaktır. 

 

1.1.1 Ġl Özel Ġdareleri: 

İl özel idaresi, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve 

malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder (İl Özel İdaresi Kanunu, md.3, 

2005). 

İl özel idareleri ilk olarak 1864'te "Tuna Vilayeti Nizamnamesi" ile kurulan 

ve "Vilayet Umum Meclisi" olarak yönetim sistemimize giren, yaklaşık 140 yıllık bir 
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geçmişe sahip olan ve Osmanlı'dan devraldığımız yerel yönetim birimleridir. 1864 ve 

1870 nizamnamelerinde tüzel kişilik verilmeyen ve bu bağlamda da gerçekte bir 

yerel yönetim olarak nitelendirilmeyen bu birimler 1876 tarihli Kanun-i Esasi'yle 

tüzel kişilik kazanmıştır. Osmanlı'da yönetimde reform faaliyetlerinin başında il özel 

idareleri gelmekte olup 1913'te yasal ve kurumsal olarak olgunlaşmış ve geniş 

kapsamlı görev ve yetkilere sahip olmuştur. Cumhuriyet dönemine bu düzenlemeler 

ile devredilen bu birimler 1987'ye kadar 1913 tarihli geçici yasayla yönetilmişlerdir. 

1987'de ise 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılmış olmakla birlikte kamu 

yönetimi sisteminin merkezi ve yerel organları itibariyle son derece önemli sorunlar 

ile karşı karşıya kalması, verimsiz ve son derece hantal bir yapının hizmet 

sunumunda yetersiz hale gelmesi, halkın yönetime katılımının yeterli düzeyde 

olmaması gibi hususlar nedeniyle kamudan yeniden yapılanma da kaçınılmaz hale 

gelmiştir. (Bahadır, 2017: 20) 2005 yılında kamu yönetiminde hesap verebilirlik, 

şeffaflık ve etkinlik amaçlarıyla 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çıkarılmış ve il 

özel idarelerine hizmetlerde daha etkin bir yapı kazandırılmıştır. 

Bu çalışmanın ilerleyen safhalarında açıklanacağı gibi il özel idareleri; 

bulundukları illerde belediye mücavir alan dışında hizmet etmektedir ve yol, su, 

altyapı vb. birçok hizmeti kırsal alana götürür. Bununla birlikte başında vali olması 

itibarı ile merkezi yatırımların da takipçisi olan kurum konumundadır. İl özel 

idarelerinin kamu yönetimi tarihimizde önemli bir yeri olmakla beraber 6360 Sayılı 

Kanun ile büyükşehir olan 30 ilimizde kaldırılmıştır. 

İl özel idaresinin organları, il genel meclisi, il encümeni ve validen meydana 

gelir (İl Özel İdaresi Kanunu, md.3, 2005). 

 Ġl Genel Meclisi: İl genel meclisi, İl özel idaresinin karar organıdır. İldeki 

yatırımların yönlendirilmesi anlamında belirli kararlar da il genel meclisinde 

alınmaktadır. İl genel meclisinin üyeleri seçimle gelmektedir. 2005 yılında 

gelen değişikliğe kadar il genel meclisine başkanlık eden kişi o ilin valisi idi. 

Değişiklik sonrası il genel meclis üyeleri kendi arasından bir başkan seçmekte 

ve meclis toplantılarına bu kişi başkanlık etmektedir. 

 Ġl Encümeni: İl özel idaresinin belirli görevlerine ilişkin kararlar il 

encümeninde alınmakta olup, örnek verecek olursak belediye sınırlarının 

dışındaki umuma açık yerlerin açılış kapanış saatlerini il encümeni 

belirlemektedir. İl encümeni valinin başkanlığında toplanmaktadır; Valinin 
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katılamadığı zamanlarda ise il encümenine, il özel idaresi genel sekreteri 

başkanlık etmektedir (Tepeli, 2018: 13). 

 Vali: Vali merkezi yönetimin taşradaki temsilcisi ve il idaresinin en üst 

yöneticisi olarak görev yaptığı gibi aynı zamanda bir yerel idare birimi olan il 

özel idaresinin hem bir organı hem de bu idarenin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Yani, vali taşrada bir yandan devletin ve hükümetin temsilcisi 

olarak görev yapan, bir yandan da bir yerel idare kuruluşu olan il özel 

idaresinin o ildeki yatırımlarını yönlendiren, takip eden, bu yatırımların 

zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan ve il genel 

meclisi ile il encümeninin kararlarını uygulayan önemli bir aktör 

konumundadır (Tepeli, 2018: 13). 

 

1.1.2 Belediyeler 

 

Arapça kökenli olan belediye kelimesi bir insan topluluğunun yerleşmek için 

oturduğu yer manasına gelen "belde" veya "beled" kelimesinden gelmektedir. Bu 

bağlamda belediye, hem bir yerde yerleşik olarak yaşamakta olan insan topluluğunu, 

hem de şehrin yönetimini ifade eder (Gözüaçık, 2014: 22). Diğer bir tanıma göre ise 

belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve 

malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder (Belediye Kanunu, 2005). 

Tanzimat Dönemi‟nden önce Osmanlı‟da beledi hizmetler kadı tarafından 

görülmekte ve İslami usule dayanmakta idi. Mahalli hizmetler kadı dışında vakıflar, 

loncalar vb. kuruluşlar tarafından da karşılanmaktaydı. Kadı; beledi hizmetleri temsil 

etmesinin yanı sıra, şer‟i ve idari yargının başı, merkezi idarenin de temsilcisi olması 

sebebiyle günümüzdeki yapısından uzakta bir görünüm sergilemekteydi. 

Günümüzdeki anlamda belediye yönetiminin ülkemizdeki geçmişi yaklaşık 150 

yıldır. Belediye idaresi oluşturulması süreci Türkiye'de Osmanlı taşra yönetiminin 

merkeziyetçi yapısına uygun olarak batı ülkeleriyle artan ilişkilerle birlikte başlamış, 

1854'te Kırım Savaşı'nda İstanbul‟a gelip yerleşen Avrupalı müttefik ülkelerin 

subaylarının talep ettikleri kamu hizmetlerini sunabilmek için Fransa‟dakine benzer 

bir belediye teşkilatı olan "İstanbul Şehremaneti" kurulmuştur. Bu belediye teşkilatı 

da yabancı subayların ikamet ettiği Galata semtinde kurulmuştur. İstanbul 

Şehremaneti batı ülkelerindeki belediyelerin yaptığı benzer görevleri üstelenmiş olup 
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başına ise hükümet tarafından bir şehremini atanmıştır. Atamayla aynı zamanda 12 

kişilik bir “Şehir Meclisi” oluşturulmuştur. Bu gelişmenin ardından 1864'te çıkarılan 

Vilayet Nizamnamesi'yle taşra şehirlerinde de belediye teşkilatının kurulmasına 

başlanmıştır (Dönmez, 1995: 165-174). 

1869'da çıkarılan Dersaadet Belediye İdaresi Nizamnamesi‟yle belediye 

teşkilatının İstanbul geneline yaygınlaştırılması kabul edilmiş, bu bağlamda İstanbul 

Şehreminliği de tekrar düzenlenerek 14 belediye dairesine ayrılmıştır. Belediyelerle 

ilgili olarak zaman içerisinde pek çok düzenleme yapılsa da bunlar arasında en 

önemlisi ve kapsamlısı 1930'da çıkarılan 1580 Sayılı Belediye Kanunu'dur. 

    Bu kanun 2005 yılı temmuz ayında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu‟na 

kadar yürürlükte kalmıştır. Fakat 1580 Sayılı Kanun‟da bu süreçte ciddi değişiklikler 

yapılmıştır. Örneğin 1984'te çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 

Türkiye'de mevcut belediyelerin yanı sıra büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri 

sistemi kurulmuş olup böylelikle Türkiye'de büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, 

büyükşehir ilçe belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyeleri şeklinde 5 

belediye türü ortaya çıkmıştır. 

Türkiye‟de mevcut 5 belediye türünün de üçer organı bulunmaktadır: 

Belediyesi Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı. 

 Belediye Meclisi: Meclis belediyenin karar organı olup, seçimle işbaşına 

gelmektedir. Meclisin başı Belediye Başkanıdır.  

 Belediye Encümeni: Belediye encümeni belediye başkanının başkanlığında 

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Encümen 

haftada bir defadan az olmamak üzere toplanır. Encümen üyeleri, meclis 

üyelerinin kendi arasından seçecekleri ve belediye başkanının 

atayacaklarından oluşan 5 kişidir. İl belediyesi ve nüfusu 100.000 üzerinde 

olan belediyelerde encümen üye sayısı 7‟ye çıkmaktadır.  

 Belediye BaĢkanı: Belediye Başkanı, belediyenin tüm içyapısında söz sahibi, 

seçimle iş başına gelen bir pozisyonda olduğu için çok önemli bir konuma 

sahiptir. Belediye başkanı, il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına 

bağlı olan belediye idaresinin başı ve belediyenin temsilcisidir.  Valilik ve 

kaymakamlıklarla hiyerarşik bağı bulunmayan belediye teşkilatı özerk bir 

konuma sahiptir. 
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1.1.2.1 BüyükĢehir Belediyesi 

 

12.11.2012‟de kabul edilen 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 

ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‟un getirdiği değişiklikle beraber 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu‟nda büyükşehir belediyesinin tanımı şu şekildedir: 

“Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında 

koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen 

görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir.” 

 

 

1.1.2.2. Ġl Belediyesi 

 

Büyükşehir olmayan illerdeki belediyeler il belediyeleri olarak tanımlanır. 

Günümüzde Türkiye‟de 30 adet büyükşehir belediyesi, 51 adet il belediyesi bulunur. 

Örneğin Samsun ve Amasya illeri merkezin taşra yönetimi bakımından eşittir, 

ikisinin de başında vali bulunur. Yerel yönetim bakımından ise Samsun Büyükşehir 

Belediyesi olarak, Amasya ise İl Belediyesi olarak örgütlenmiştir. 

 

1.1.2.3 Ġlçe Belediyesi 

 

İlçe belediyesi büyükşehir olmayan illerde yer alan ilçelerin yerel yönetim 

birimini ifade eder. Örneğin; Amasya‟nın Gümüşhacıköy ilçesinin belediyesi ilçe 

belediyesi olarak örgütlenmiştir. Gümüşhacıköy Belediyesi‟nin Amasya Belediyesi 

ile hiçbir hiyerarşik ve organik bağı yoktur. 

 

1.1.2.4 BüyükĢehir Ġlçe Belediyesi 

 

Büyükşehir ilçe belediyesi, büyükşehir olan 30 ilimizde bulunan ilçelerin 

yerel yönetim birimini ifade eder. Örneğin; Samsun‟un Vezirköprü ilçesinin 

belediyesini büyükşehir ilçe belediyesi olarak adlandırabiliriz. Vezirköprü 

Belediyesi‟nin Samsun Büyükşehir Belediyesi ile hiyerarşik bağı olmasa da organik 

bağı vardır. Sebebi ise büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırının tüm il mülki 
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sınırları olmasıdır. Ayrıca büyükşehir ilçe belediye başkanları ve ilçe belediye meclis 

üyelerinin 1/5‟i  büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. 

 

1.1.2.5 Belde Belediyeleri 

 

Büyükşehir olmayan illerde, yakınlarındaki bir merkezi yönetime (il veya 

ilçe) bağlı olan küçük belediyelerdir. 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir sınırlarındaki 

tüm belde belediyeleri kaldırılmıştır. Büyükşehir olmayan illerimizde ise belde 

belediyeleri varlığını sürdürmektedir. Örneğin, Amasya iline bağlı Ziyaret Belediyesi 

belde belediyesi olarak kendi mücavir alanında hizmet verirken, kırsal alanına yine 

Amasya İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 

hizmet edilmektedir. Anlaşılacağı üzere belde belediyesi sınırlarında ayrı bir merkezi 

taşra yönetimi (valilik/kaymakamlık) bulunmamakta, beldelerde yaşayanlar bağlı 

bulunduğu valilik/kaymakamlık tarafından hizmet almaktadır. 

 

1.1.3 Köy 

  

Anayasa'da ifade edilen yerel yönetimlerinden bir diğeri de köylerdir. 442 

sayılı ve 1924 tarihli Köy Kanunu‟ndaki 1.maddeye göre nüfusu iki binden az olan 

yerleşim yerleri köy olarak tanımlanmıştır. Kanunun 2. maddesindeki diğer 

tanımlamaya göre camii, okul, yaylak, bataklık gibi ortak mallara sahip olan toplu ve 

dağınık evlerde oturan insanlar bağ, bahçe ve tarlalarıyla beraber köy idaresini 

oluşturur. Kanunun 7. maddesindeki tanımlamaya göre köy, bir yerden bir yere 

götürülebilen ya da götürülemeyen mallara sahip olan ve kanun ile kendisine verilen 

işleri yerine getiren bir tüzel kişiliktir. Köy idaresinde muhtar, köy derneği ve köy 

ihtiyar meclisi olmak üzere 3 organ bulunmaktadır. 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir olan illerdeki tüm köylerin tüzel kişiliği 

kaldırılıp mahalle haline getirilmiştir. Bundan dolayı köy artık sadece 51 ilimizde 

bulunmaktadır. 

    Günümüzde merkez nüfusu iki bin rakamının altında olan ilçeler de mevcuttur. 

(bkz: Amasya-Hamamözü, Bilecik-İnhisar, Kırklareli-Kofçaz) Bunun sebebi ise 

ilçeler kanunla kurulup kanunla kaldırılabileceği için 442 Sayılı Kanun‟daki köy 

tanımları tek başına yeterli olmayıp bu tarz küçük ilçelerin kapatılması için yeni bir 

kanuna ihtiyaç olmasıdır. 
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1.2. MERKEZĠ YÖNETĠM KAVRAMI VE TAġRA TEġKĠLATI 

 

Türkiye‟nin yönetim sistemi ana hatları itibari ile merkezden yönetim ve 

yerinden yönetimden oluşmaktadır. Çalışmanın bu kısmında merkezi yönetimin 

tanımı yapılıp, il yönetimi ve ilçe yönetimine değinilecektir. 

Kamu yönetiminin hizmetlerini ülke düzeyinde yürütebilmesi için bir 

örgütlenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Merkezi yönetim, yönetsel hizmetlerin 

merkezde toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiyerarşisi içindeki 

kuruluşlar tarafından yürütülmesidir. Eryılmaz‟ın tanımına göre merkezden yönetim, 

kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, bu türdeki hizmetlerle 

ilgili karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı dâhilindeki 

örgütler tarafından geçekleştirilmesini ifade eder. Merkezin hiyerarşik yetkisi 

altındaki birimlere geniş yetkiler verilmemektedir  (Eryılmaz, 2013,106-107). 

 

1.2.1 Ġl Yönetimi 

 

Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde il yönetiminin olmazsa olmaz ve 

önemli bir yeri bulunmaktadır.  İl yönetiminin başında da vali bulunmaktadır. Vali 

ilde Devlet‟in ve Cumhurbaşkanı‟nın temsilcisi olarak çok önemli bir görevi icra 

etmektedir. Anayasamıza göre illerin idaresi yetki genişliği sistemi ile yürütülmekte 

olup ilde bu yetkiyi vali kullanmaktadır. Vali yetki genişliği ilkesine göre görev 

yapar. Yetki genişliği ile merkezi idare bazı görevleri il yönetiminin başındaki valiye 

devretmekte ve görevlerin icrasını bu şekilde sağlamaktadır. Vali yetki genişliği 

sayesinde bazı işleri merkeze sormadan yürütebilmekte ve karar alabilmektedir. 

Yetki genişliği sistemi ile merkezden yönetimin taşraya uzak olmasından 

kaynaklanabilecek bazı aksaklıkların da önüne geçilebilmektedir (İl İdaresi Kanunu, 

Md.9 ve 3, 1949). 

Merkezi yönetimin ülke genelinde örgütlenmesinin en temel basamağını 

“Valilik Sistemi” oluşturmaktadır. Basitleştirerek ifade etmek gerekirse merkezi 

yönetim, valilik sistemi aracılığı ile ülkenin her tarafında teşkilatlanmakta ve kamu 

hizmetlerini ülkenin genelinde sunabilmektedir. Bir diğer ifadeyle valilik sistemi 

sayesinde kamu hizmetleri ulaşması gereken en uzak noktalara kadar 

götürülebilmektedir (Demir vd., 2011: 286). Bu noktaya kadar anlatılanlardan valilik 
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sisteminin niteliğinin merkezi yönetimin taşra örgütlenme biçimi olduğu çıkarımının 

yapılması kaçınılmazdır. Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde valilik olarak 

adlandırılan teşkilatlanmanın bir diğer adlandırma biçimi de il sistemidir. Valilik 

veya il sisteminde ülke toprakları il adı verilen idari yönetim bölümlerine 

ayrılmaktadır (Bedük, 2011: 29). 

 

1.2.1.1 Vali 

 

Vali ilde Devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme 

vasıtasıdır (İl İdaresi Kanunu, Md.9, 1949). 81 ilimizde bulunan taşra teşkilatımızın 

başında valiler bulunmaktadır. Bu bağlamda valiler Türk kamu yönetimi teşkilatı 

içerisinde çok önemli bir pozisyonu işgal etmektedir. Vali bulunduğu yerde devleti 

ve hükümeti temsil etmektedir. Devleti temsil etmenin ülkemizde önemli bir yeri 

bulunmaktadır. İlde devleti temsil noktasında Cumhurbaşkanını vali temsil 

etmektedir. Devlet denilince ilde vatandaşın aklına da valilikler ve başındaki valiler 

gelmektedir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu‟nda açıklandığı gibi valilerin birçok görevi 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, kamu düzenini tesis edip dirlik ve esenliği 

sağlamak, il içerisindeki merkezi yönetimin yatırımlarını gerçekleştirmek ve takip 

etmek, kurumlar arası koordinasyonu ve planlamayı yapmak, hizmetlerdeki 

verimliliği takip etmek ve denetlemek, Kanunların, yönetmeliklerin, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin vb. tüm mevzuatın ilanını ve uygulanmasını 

sağlamak, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve 

işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı 

tekmil müesseseleri denetlemektir. 

Merkezi idare içerisinde İçişleri Bakanlığı‟na bağlı olarak görev yapan 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi ülkenin iç 

güvenliğini sağlamakla görevli olan kolluk birimlerinin taşradaki teşkilatları da il 

idaresi sistemi içerisinde yer almakta ve valiye bağlı olarak görev yapmaktadır. 

1982 Anayasası‟na göre Türkiye`de illerin idaresi "yetki genişliği" (tevsii 

mezuniyet) esasına dayanır. Yetki genişliği, merkezdeki toplanmış yetkilerin bir 

bölümünün, yine merkezin denetimi altında, merkezdeki ve taşradaki bazı yüksek 

görevlilere aktarılmasıdır. Türkiye‟de yetki genişliği sadece valilerde bulunmaktadır. 

Yetki genişliği, valilerin merkeze danışmadan, merkezden emir ve talimat 
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beklemeksizin, kendi başına merkez adına karar alabilme yetkisi olarak da ifade 

edebileceğimiz bir kamu yönetimi biçimidir. 

Görüldüğü üzere taşra teşkilatının başında bulunan valinin önemli bir 

pozisyonu bulunmaktadır. Vali üstlenmiş olduğu birçok görevi ile ilde genel düzeni 

sağlamakta olup bahsedildiği üzere birçok problem valiye bağlı hiyerarşik düzen 

içerisinde çözümlenmektedir. 

 

1.2.1.2 Ġl Ġdare ġube BaĢkanları (Ġl Müdürleri) 

 

Merkezi idare, taşradaki iş ve işlemlerini il idare şube başkanları denilen il 

müdürlükleri aracılığıyla yürütür. İl müdürlükleri bakanlıkların taşradaki uzantıları 

olarak, bakanlığının görev alanı ile ilgili faaliyetleri il düzeyinde yürütmekte ve 

uygulamada oluşabilecek aksaklıları gidermek için çalışmalar yapabilmektedir. 

Bakanlıklar il müdürlükleri aracılığı ile, sunacakları hizmetleri Türkiye düzeyine 

yayabilmekte ve bu sayede sadece merkezden hizmet vermenin sakıncaları da 

ortadan kaldırılabilmektedir. Bu sayede hizmetin verimliği de artmaktadır. Her il 

müdürlüğünün başında bir il müdürü bulunmaktadır. İl müdürleri valiye bağlı olarak 

ve valinin gözetim ve denetim yetkisi çerçevesinde ve koordine bir şekilde 

faaliyetlerini yürütmektedir. İl müdürlüklerinin işleyişi anlamında da vali hem 

denetim ile ilgili yetkilerini kullanmakta hem de uygulamada ortaya çıkabilecek 

problemleri gidermektedir  (Tepeli, 2018: 20). 

 

1.2.1.3 Ġl Ġdare Kurulu 

 

             İl idare kurulu, valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının 

başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, çevre 

şehircilik il müdürü, sağlık müdürü ve il tarım müdürlerinden teşekkül eder. 

Günümüzde il idare kurulu müdürlüğü daha çok disiplin ve soruşturma 

işlerinin sekretarya hizmetlerini yürütmektedir. İl merkezindeki memurlarla ilgili 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre yürütülmesi gereken disiplin soruşturmaları 

ile 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun çerçevesinde ön inceleme yapılması işlemlerinde soruşturmacı ve ön 

incelemeci görevlendirmek üzere valilik olurunun alınması, bu olurun ilgili görevliye 

tebliğ edilmesi ve yürütülen soruşturmalar sonucunda valilik makamınca alınacak 
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kararın ilgiliye tebliği işlemlerini yürütmektedir. Yine ilçe düzeyinde yürütülen 

soruşturmalarda, soruşturma konusunun teknik bir konu ile ilgili olması, ilçede bu 

soruşturmayı yürütecek düzeyde personel bulunmaması ve hakkında soruşturma 

yapılan kişiden daha üst konumda bir personelin görevlendirilmesinin gerekli olduğu 

durumlarda soruşturmacı/ön incelemeciyi vali oluru ile görevlendirme işi il idare 

kurulu aracılığıyla yürütülmektedir. (Tepeli, 2018: 20) 

 

1.2.2 Ġlçe Yönetimi 

 

Merkezi idarenin taşra teşkilatının ikinci kısmı ilçe idaresidir. Bu teşkilatın 

başında da kaymakam bulunmaktadır. Bu taşra birimleri kaymakama bağlı ve onun 

hiyerarşisi dahilinde görevlerini yürütmektedirler. İl yönetimi içerisinde ilçe 

yönetiminin vazgeçilmez bir yeri vardır. Merkezi idarenin ildeki uzantısı olan 

müdürlüklerin çoğunun ilçede de birimi bulunmakta ve bu ilçe müdürlükleri de 

kaymakama bağlı olarak ilçe düzeyinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

 

1.2.2.1 Kaymakam 

 

Kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. 

(İçişleri Bakanlığı, 2018: md. 72/A) Kaymakam ilçede en üst düzey kamu 

görevlisidir. İlçedeki tüm kurumlar kaymakama bağlı bulunmakta olup, onun emir ve 

talimatları doğrultusunda ve hiyerarşisi dahilinde görevlerini yürütürler. Merkezi 

idarenin taşra teşkilatlarının işleyişi kaymakamın gözetimi ve denetimi altında 

bulunmaktadır ve sistemin aksamadan yürümesi anlamında kaymakam önemli bir 

görevi icra etmekte, ilçenin genel yönetimi ve koordinasyonu tek elden 

yürütülmektedir. 

Kaymakamlar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu‟nda benimsenen temel prensip 

olarak ilde valinin sahip olduğu neredeyse tüm yetkilere sahiptir. Valiye bağlı olarak 

çalışan kaymakamlar, genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamanın yanı sıra 

büyükşehir olmayan yerlerde kendilerine bağlı olan Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri aracılığıyla mahalli hizmetlerde de bulunmaktadırlar. 

Kaymakamların valilerden yetki anlamında en önemli farkı yetki genişliğine 

sahip olmamasıdır. Yukarıda açıkladığımız yetki genişliği ilkesi 1982 Anayasası 

gereği sadece illerin yönetiminde esastır. Merkezden yönetimin sakıncalarını 
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azaltmak ve işleri hızlandırmak için valilere verilmiş olan yetki genişliği adlı gücün, 

günümüzün ulaşım ve haberleşme şartları göz önüne alındığında kaymakamlara da 

verilmesine gerek olmadığı kanaati hâkim olmaktadır. 

5442 Sayılı Kanun‟un 11/D maddesinde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere 

valiler görev yerlerinde gerçekleşebilecek olağanüstü hallerde ellerindeki kolluk 

gücü yetersiz kalırsa, kendisine hiyerarşik bağı olmayan askeri birliklerden yardım 

isteyebilir. Bu yardım talebi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Örneğin Amasya‟da 

böyle bir durum olması halinde Amasya Valisi kendisine bağlı emniyet ve jandarma 

teşkilatları yetersiz kalırsa Amasya‟da konuşlu 15. Piyade Er Eğitim Tugay 

Komutanlığının başındaki komutandan yardım talep edebilir. İlgili askeri birliğin 

komutanı bu talebi yerine getirmek zorundadır. Bu yetki kaymakamlarda ise daha 

kısıtlıdır. Şöyle ki; kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk 

kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki 

kolluk kuvvetleriyle önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa 

hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) 

komutanlara da haber verir (İl İdaresi Kanunu, Md.32/E, 1949). 

Yine kaymakam ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına (SYDV) 

başkanlık etmekte olup bu vakıf aracılığı ile ilçede yoksulluk çekmekte olan 

vatandaşlar tespit edilmekte ve bu vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

 

1.2.2.2 Ġlçe Ġdare ġube BaĢkanları (Ġlçe Müdürleri) 

 

İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube 

başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır. 

İlçe idare şube başkanları denilen görevliler genel olarak ilçe müdürleridir. Örneğin; 

ilçe nüfus müdürü, ilçe yazı işleri müdürü vb. Bunlara ilaveten bazı kuruluşların ilçe 

teşkilatlarında müdürden farklı ünvanlar tercih edebilmektedir. Örneğin Orman 

Genel Müdürlüğü‟nün ilçe temsilcisine “orman işletme şefi” ünvanı verilmektedir. 

Bu durumda da orman işletme şefi de ilçe idare şube başkanlarından biridir. 

İlçe idare şube başkanları kaymakamın gözetimi ve denetimi altında görev 

yapmaktadırlar. İlçe müdürleri merkezi idarenin ildeki temsilcilikleri olan il 

müdürlüklerinin ilçedeki uzantılarıdır. 

 

 



16 

 

1.2.2.3 Ġlçe Ġdare Kurulu 

 

İlçe idare kurulu kaymakamın başkanlığında toplanmakta olup bu kurulda 

belli başlı ilçe müdürleri bulunmaktadır. Bunlar; ilçe yazı işleri müdürü, ilçe milli 

eğitim müdürü, ilçe tarım ve orman müdürü, ilçe mal müdürü ve ilçe sağlık 

müdürüdür. 

İlçe idare kurullarında iş yoğunluğu anlamında en çok askerlik kararları 

alınmaktadır. (1111 Sayılı Kanun‟a göre bakaya durumuna düşenlerin tespiti ve idari 

para cezası kesmek gibi.) Ayrıca son yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde ad ve 

soyadlarda belirli düzeltmelerin yapılabilmesi yetkisi de bu kurullara verilmiştir. Bu 

yetki 2020 yılının başında Cumhurbaşkanı kararıyla 3 yıl daha uzatılmış olup, genel 

ahlaka aykırı, gülünç veya basit imla hatalarından kaynaklı isim ve soy isimleri 

vatandaşın kendi talebi üzerine görüşüp değiştirilip değiştirilmemesi yönünde karara 

bağlanır. Burada asıl amaç mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak ve vatandaşa kolay 

ve hızlı hizmet sunmaktır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

6360 SAYILI KANUN’UN GETĠRDĠKLERĠ 

 

Tam adıyla 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Üç (6447 Sayılı Kanun ile 

“On Dört” olarak değiştirilen) İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı (6447 Sayılı 

Kanun ile “Yirmi Yedi” olarak değiştirilen) İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a odaklanılacak bu 

bölümde öncelikle Türkiye‟de büyükşehir belediyesinin tarihçesine değinilip daha 

sonra bu yasanın genel gerekçelerini ve bu yasanın meydana getirdiği değişiklikleri 

açıklanacaktır. Son olarak da bu konulardaki değerlendirmelere yer verilecektir. 

 

2.1. TÜRKĠYE’DE BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNĠN TARĠHÇESĠ 

 

Türkiye‟de belediye teşkilatının temelleri 1855 yılında atılmıştır. 13 Haziran 

1855 tarihinde yayımlanan “Şehremâneti Nizamnâmesi” ile yerel hizmetlerde 

şehremaneti dönemi başlamış, yerel yönetim örgütlenmesi olarak ilk aşamada 

İstanbul‟da 14 belediye dairesi kurulması öngörülmüş, fakat yalnızca 6. Dairenin 

kurulması uygulamaya konulabilmiştir (Ergin, 2012: 27). 28 Aralık 1857 tarihinde 6. 

Daire-i Belediye‟nin kuruluş ve işleyiş ilkelerini belirleyen nizamname 

yayınlanmıştır (Salihoğlu, 2016: 46). 

Türkiye‟de belediye ve büyükşehir belediyesi ayrımı farklı adla da olsa 1877 

yılına kadar dayanır. Çok kısa bir süre çalışan Meclis-i Mebusan‟ın kapatılmadan 

önce çıkardığı kanunların başında İstanbul‟daki belediyeleri düzenleyen 1877 tarihli 

Dersaadet Belediye Kanunu ve diğer vilayet belediyelerini düzenleyen Vilayet 

Belediye Kanunu gelmektedir. Dersaadet Belediye Kanunu ile İstanbul 20 daireye 

ayrılmış ve diğer illerden farklı bir yerel yönetim yapısına kavuşturulmuştur. Aynı 

tarihlerde İl Özel İdaresi Kanunu da hazırlanıp Meclis‟e sunulmuş, fakat meclisin 

kapanması dolayısıyla kanunlaşamamıştır (Seyitdanlıoğlu, 2010: 65). 

Cumhuriyet kurulduktan sonra uzun süre belediye hizmetleri valilikler 

tarafından yürütülmüştür. Merkeziyetçi yönetim yapısının yansımalarından birisi 

olarak Ankara ve İstanbul‟da vali ve belediye başkanlığı valide toplanmıştır; ancak 

bu kimselerin belediye başkanlığı unvanı sürekli olarak ikinci planda kalmıştır 

(Hamamcı, 1990: 158). 1928 yılında İstanbul Belediyesi ile İstanbul İl Özel İdaresi 
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idari kararla birleştirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanunu‟na göre, İstanbul‟da 

belediye hizmetleri valilik tarafından yürütülürken 1954‟de 6349 Sayılı Kanun ile 

İstanbul Belediyesi ile İstanbul İl Özel İdaresinin birleştirilmesine ve valinin 

belediye üzerindeki doğrudan rolüne son verilmiştir. 

Türkiye‟de büyük kentsel alanların yönetimi için ayrı bir kanuna ihtiyaç 

olduğunun vurgulanması 1924 yılındaki 442 sayılı Köy Kanunu‟na kadar 

gitmektedir. Bu kanunun gerekçesinde, ileriki yıllarda üç tipteki/büyüklükteki 

belediye için ayrı kanunların çıkarılması fikrine yer verildi. Bunlardan birincisi 

kasabalar, ikincisi normal belediyeler ve üçüncüsü büyükşehir belediyelerine yönelik 

olacaktı (Aytaç, 1990: 90). 

1930-1935 yılları arasında Cumhuriyetin belediyecilik anlayışı ardı ardına 

çıkarılan yasalarla somutlaştırıldı. 1930 tarihli ve 1580 Sayılı Kanun‟la İstanbul ile 

diğer illerdeki belediyeler arasındaki ayrım kaldırılmıştır (Salihoğlu, 2016: 45). 1580 

sayılı Belediye Kanunu‟yla çok farklı büyüklüklerdeki tüm belediyelerin yönetimi, 

1984 yılındaki büyükşehir belediye yönetimine dair 195 Sayılı KHK‟ya kadar aynı 

düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

1961 Anayasası birden çok yerel yönetim birimini kapsayan anakent 

yönetimleri oluşturulmasına elverişli olmadığı için, 1960-1980 arasında bazı 

belediyeler görevlerini daha etkin yapmak adına belediye birlikleri kurmayı 

denemişlerdir. Belediye birliği, birkaç belediyenin kendi istekleriyle bir araya 

gelerek bazı konularda yapılan anlaşma çerçevesinde yardımlaşma veya birbirinin 

kaynaklarından yararlanmalarını öngören bir kamu tüzel kişiliğidir (Keleş, 2012: 

445-447). Altyapı sağlanmasındaki ölçek ekonomileri yüzünden kurulan birliklerin 

çoğunluğunu elektrik, yol, su ve telefon birlikleri oluşturmaktaydı. Bu birlikler, 

metropol alanlarda çok sayıda belediyenin bir arada bulunmasının ortaya çıkardığı 

yatırım ve koordinasyon sorunlarını çözmeye yönelik değildi (Tekeli ve Ortaylı, 

1978: 223-224). 

Hali hazırda yürürlükte olan 1982 Anayasası‟nda da mahalli idarelerle ilgili 

127. maddesinde “…Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden 

yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri 

için özel yönetim biçimleri getirebilir ” hükmü mevcuttur. Bu hükme dayanarak 

03.03.1984 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 195 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile büyükşehir 

belediyeleri kurulmuştur. 09.07.1984 tarihinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 
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3030 Sayılı Kanun ile değiştirilerek kabul edilmiş, İstanbul, Ankara ve İzmir 

illerinde büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Daha sonra çeşitli tarihlerde 

büyükşehir belediyelerinin sayısı 16‟ya çıkartılmıştır. 1986 yılında Adana, 1987 

yılında Bursa, Gaziantep ve Konya, 1988 yılında Kayseri, 1993 yılında Antalya, 

Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun, 2000 yılında Adapazarı 

(Sakarya) büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. 

2004 yılında çıkartılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 

büyükşehir belediyeleri yeniden düzenlenmiş, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise 

büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına genişletilmiştir. Bununla 

beraber bu iki ilde il özel idarelerinin varlığı ve bazı görevleri devam etmiştir. Aynı 

kanunun geçici 2. maddesinde ise halk arasında “pergel kanunu” olarak adlandırılan 

düzenleme ile büyükşehirlerin bitişiğinde bulunan köy ve beldeler büyükşehir 

kapsamına alınmış, ancak bu alan mülki sınırları aşmayacak şekilde yapılmıştı. Buna 

göre; mevcut valilik binası merkez olmak üzere göre nüfusu bir milyona kadar olan 

büyükşehirlerin yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan 

büyükşehirlerin otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerin elli 

kilometre yarıçapında kalan belde ve köyler büyükşehrin sınırlarına dâhil edilmiştir 

(Salihoğlu, 2016: 46-47). 

2008 yılında 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla “5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan 

atıflar ilçe belediyesine yapılmış sayılır” hükmü neticesinde artık alt kademe 

belediyeleri de ilçeye dönüştü; sonuç olarak büyükşehir belediyelerinde ikinci 

kademede artık (2009 yerel seçimleri sonrasında) sadece ilçe belediyeleri 

bulunmaktadır (Özgür, Savaş Yavuzçehre: 2016: 919). 

2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi sayısı 

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, 

Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri ile 29‟a, 2013 yılında bu kanunda yapılan 

değişiklikle de Ordu ili eklenerek 30‟a çıkarılmış ve büyükşehir belediyelerinin 

sınırları il sınırlarını kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Burada kıstas il merkezi 

değil tüm il mülki sınırlarında ikamet eden insan sayısının en az 750.000 olmasıdır. 

Nüfus kriteri tüm il sınırında aranmasaydı da sadece il merkezinde yaşayanlar olarak 

alınsa idi, bu iller içinde sadece Şanlıurfa büyükşehir belediyesi olma şansını 
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yakalayabilecekti. Aşağıdaki tabloda Türkiye‟de büyükşehir olan 30 ilimizin 

kronolojik sıraya göre büyükşehir olma yılları verilmiştir. 

 

Tablo 1: BüyükĢehirler ve KuruluĢ Tarihleri 

 

İstanbul 1984 Eskişehir 1993 Kahramanmaraş 2014 

Ankara 1984 Erzurum 1993 Van 2014 

İzmir 1984 Mersin 1993 Aydın 2014 

Adana  1986 Kocaeli 1993 Denizli 2014 

Bursa 1987 Samsun 1993 Tekirdağ 2014 

Gaziantep 1987 Sakarya  2000 Muğla 2014 

Konya 1987 Şanlıurfa 2014 Mardin 2014 

Kayseri 1988 Hatay 2014 Malatya 2014 

Antalya 1993 Manisa 2014 Trabzon 2014 

Diyarbakır 1993 Balıkesir 2014 Ordu 2014 

 

Kaynak:(https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir

_belediyeleri, Erişim Tarihi: 1.02.2020). 

 

 

2.2 6360 SAYILI KANUN’UN GENEL GEREKÇELERĠ 

 

Küreselleşme ve kentleşme dinamiklerinin etkisi neticesinde kentsel alanlarda 

yaşanan değişimler, özellikle de metropoliten alan ölçeğinde gerçekleşen çarpık 

kentleşme, hizmetlere erişme konusunda yaşanan zorluklar, hizmet sunumundaki 

eşitsizlikler, yerel yönetim birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği, işbirliğinin 

yeterli düzeyde olmayışı, aşırı derecede kaynak israfı gibi sorunlar genel itibariyle 

kentsel büyümenin daha iyi yönetilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu gereklilik de 

kentsel alanlarda etkin hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim 

modellerinin de gündeme gelmesine yol açmıştır (Gül ve Batman, 2013: 20). 

Yasanın genel gerekçesinin giriş maddesinde; bugün küreselleşmeyle birlikte 

yerel yönetim paradigmasının değiştiği ve bu değişim ile birlikte yeni yerel yönetim 

değerlerinin ortaya çıktığı belirtilmiştir (Sezik, 2015: 88). 

Kentsel alan nüfusundaki artış ve buna bağlı olarak da kentsel alanların hızlı 

bir şekilde büyümesi, artan nüfusun hizmet taleplerinin sayısı ve niteliğindeki 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_belediyeleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_belediyeleri
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değişim, mahalli nitelikteki ihtiyaçların gerektiği şekilde karşılanamaması, verilen 

hizmetlerin beklentileri karşılayacak yeterlilikten uzak olması gibi sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Belirtilen bu etki ile yeni yönetim anlayışı bağlamında ülkemizde kentsel 

alanların yönetimine dair çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu 

düzenlemelerden sonuncusu 6360 Sayılı Kanun‟dur (Bahadır, 2017:33). 

Büyükşehirleri zorunlu kılan temel hususlardan biri belli bir coğrafi alanda 

çok sayıda yerel yönetimin yetkili olması halinde planlama ve koordinasyonun 

sağlanamayışı ve ölçek ekonomisinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle 

kaynak israfına yol açılmasıdır. (Doğanay, 2016: 24) Söz konusu düzenlemeler ile 

kanun koyucunun, etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam 

ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı ilke ve değerleri kapsamında bir yandan 

vatandaşlar için hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş memnuniyetini arttırmayı, 

diğer yandan da vatandaşların kamu yönetimine daha fazla katılımını sağlamayı 

öngörmüştür. Büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi 

ile ortaya çıkan ölçek ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve 

kalitenin yükselmesi, daha az kaynak ile daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulması 

mümkün hale gelebilmesi ve aynı amaçla hizmet götüren kamu kurumlarının 

kaynaklarının birleştirilmesi için tüm il sınırında hizmet üretecek büyükşehir 

belediye modeline geçilmiştir.  

Kentlerin büyümesi beraberinde yeni sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. 6360 sayılı yasa, yeni bir yönetim sistematiği getirirken aşağıdaki 

sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir:   

 Planlama ve koordinasyonun yeterince sağlanamayışı,  

 Sanayileşme, ulaşım ve çevre gibi artan sorunların küçük ölçekli mahalli idarelerce 

çözülmesinin zorluğu,  

 Kaynak israfının önlenerek etkin ve yerinde kullanımının sağlanması,  

 Kamu hizmetlerinin kaliteli, etkin ve verimli biçimde karşılanması,  

 Kamu hizmetlerinin sunumunda koordinasyon eksikliği sorunlarının ortaya 

çıkması, 

  Optimal ölçekte hizmet üretebilecek güçlü yerel yönetim yapılarının varlığına 

ihtiyaç duyulması, 

  Küçük ölçekli belediye ya da köylerin beraberinde getirdikleri çevre, ulaşım ve 

benzer sorunların çözümünde kendi başlarına yeterince verimli olamamaları,  
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 Malî kaynakların etkin ve yerinde kullanımı. 

 

6360 Sayılı Kanun‟un genel gerekçesinde bahsedildiği üzere mevcut yerel 

idare yapısıyla yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 

sunma imkânı kalmayan bazı illerde, bu hizmetlerin vatandaşın artan beklentilerini 

karşılayabilecek özelliklerle donatılması, ideal ölçekte etkin hizmet sunma 

potansiyeline sahip yerel yönetimler tarafından sağlanması, yerel yönetim 

hizmetlerine daha fazla katılımın gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin tek merkezden 

yürütülebilmesi amacıyla, mahalli idareler üzerinde 6360 Sayılı Kanun ile yeni 

düzenlemeler yapılmıştır. 

     Sonuç olarak 6360 Sayılı Kanun‟un gerekçelerini 4 başlık altında 

toplayabiliriz: 

 Ölçek ekonomisi, hizmet koordinasyonu ve etkinlik  

 İmar ve planlama uygulamalarında bütünlük ve uyum sağlanması  

 Küreselleşme yarışına kentler ile katılma 

 Yerel demokrasinin geliştirilmesi gerekliliği (Topçu, 2015: 83). 

 

2.3 6360 SAYILI KANUN’UN GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER 

 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin tanımlanmasında 

değişikliğe gidilmiştir. 5216 Sayılı Kanun‟un ilk hali, büyükşehir belediyesini “en az 

üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında 

koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, 

yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” şeklinde tanımlamıştır. 6360 

Sayılı Kanun‟da ise büyükşehir belediyesi “sınırları il sınırı olan ve sınırları 

içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali 

özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, 

yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzel kişisi” şeklinde ifade edilmiştir. 

6360 Sayılı Kanun ile, büyükşehir belediyesi kurulması için gereken şartlarda 

kolaylaştırma yoluna gidilmiştir. Kanunun 5. maddesindeki „‟Toplam nüfusu 

750.000‟den fazla olan illerin il belediyeleri, büyükşehir belediyesine 



23 

 

dönüştürülebilir” ifadesi ile birlikte, 5216‟da yer alan nüfus kriteri dışındaki fiziki 

yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri gibi kriterler ortadan 

kaldırılmıştır (5216 Sayılı Kanun, md.4, 2004).  

2012 yılında çıkarılan ve önemli bir kısmı 30.03.2014 mahalli idareler 

seçimiyle yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi sayısı 

getirilen 750.000 nüfus kriterini sağlayan Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, 

Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri ile 29‟a, 

2013 yılında bu kanunda yapılan değişiklikle de Ordu eklenerek 30‟a çıkarılmış ve 

büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırlarını kapsayacak biçimde genişletilmiştir. 

      

Tablo 2: Rakamlarla 6360 Sayılı Kanun’un Öncesi ve Sonrası 

 

6360 

Sayılı 

Kanun 

Büyük- 

şehir 

Belediyesi 

İl 

Belediyesi 

Büyükşehir 

İlçe 

Belediyesi 

İlçe 

Belediyesi 

Belde 

Belediyesi 

İl 

Özel 

İdaresi 

Köy Mahalle Toplam 

Belediye 

Öncesi 16 65 143 749 1.977 81 34.283 19.103 2.950 

Sonrası 30 51 519 403 386 51 18.292 32.166 1.389 

Kaynak: (İzci,Turan, 2014: 124). 

                                                                                                              

                                                                                                               

Tablo 2‟de görüleceği üzere 6360 Sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 

büyükşehir belediye sayısı 16‟dan 30‟a, büyükşehir ilçe belediyesi sayısı ise 143‟ten 

519‟a çıkmıştır. İl belediye sayısı 65‟den 51‟e, ilçe belediye sayısı 749‟dan 400‟e 

belde belediye sayısı 1.977‟den 396‟ya düşmüştür. Toplamda ise belediye sayısı 

2.950‟den 1396‟ya düşmüştür. İl özel idarelerinin sayısı 81‟den 51‟e, köy sayısı da 

34.283‟den 17.720‟ye düşmüştür. 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir olan illerde meydana gelen temel 

değişiklikleri şu başlıklar altında incelemek faydalı olacaktır: 

 Büyükşehir Belediyesinin Görev Alanının İl Mülki Sınırlarına 

Genişletilmesi 

 Köylerin Tüzel Kişiliklerin Kaldırılıp Mahalleye Dönüştürülmesi 
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 Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kurulması 

 Mahalli İdare Birliklerinin Kaldırılması 

 Belde Belediyelerinin Kapatılması 

 Yeni İlçeler Kurulması 

 Belediyelerin Mali Yapılarındaki Değişiklikler 

 Belediyeler Arası Görev-Yetki Bölüşümündeki Değişiklikler 

 İdari Bağlılık ve Sınır Değişiklikleri 

 Bucak İdarelerinin Kaldırılması 

 İl Özel İdarelerinin Kapatılıp YİKOB‟ların kurulması 

 

2.3.1 BüyükĢehir Belediyesinin Görev Alanının Ġl Mülki Sınırlarına 

GeniĢletilmesi 

 

2004 yılında yapılan ve “pergel kanunu” olarak bilinen yasa değişikliğiyle 

bilindiği üzere büyükşehir belediyelerinin mücavir alanı genişletilmişti. 6360 sayılı 

yasa ile bu vaziyet kesin bir sonuca bağlanıp tüm il mülki sınırları büyükşehir 

belediyelerinin hizmet alanına dahil edildi. Aynı şekilde büyükşehir ilçe 

belediyelerinin de görev alanı o ilçenin tüm mülki sınırlarını kapsayacak şekilde 

genişletildi. Bundan böyle büyükşehir olan illerde belediye mücavir alanı 

kavramından bahsetmek olanaksız hale geldi.  

Ölçeğin büyütülmesiyle hizmetler çok daha etkin ve verimli sunulacağı için 

her hizmetin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecek düzeye aktarılması 

gerekir. Örnek vermek gerekirse; ulaşım, kanalizasyon, konut, imar ve planlama gibi 

hizmetlerin her birinin küçük birimlerin her biri tarafından ayrı ayrı görülmesi etkin 

ve verimli olmayacaktır (Keleş, 2012: 313). 

Yönetim alanının il sınırına kadar genişletilmesi pek çok avantaj 

sağlayacaktır. Bu yararlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: hizmet kalitesinin 

iyileştirilmesi, bütüncül imar planları yapma imkanı, mali kaynakların etkin bir 

şekilde kullanılması, hizmet üretme kapasitesinin artması, şehrin farklı bölgelerinde 

yaşayanlara aynı standartlarda hizmet sunulması.  

Bununla birlikte bazı dezavantajlar da öngörülmektedir. Bunlardan bazıları; il 

merkezinde konuşlanan büyükşehir belediyelerinin, eskiden köy şimdi mahalle olan 

ve bazıları merkeze yüzlerce kilometre uzak olan yerleşim yerlerine yol yapmak, su 



25 

 

vermek gibi temel hizmetleri yerine getirmesi mesafeden dolayı vakit ve nakit 

israfına yol açabilir. Bununla birlikte yine mesafenin uzun olması dolayısıyla 

merkeze uzak ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların taleplerini dile getirebileceği bir 

ortam yaratılması zorlaşmaktadır. Örneğin İçişleri Bakanlığı‟nın genelgesi gereğince 

ayda en az 1 kez illerde/ilçelerde, valiler/kaymakamlar başkanlığında halk 

toplantıları günümüzde yapılmaya devam edilmektedir, büyükşehir sınırlarındaki bir 

ilçede yapılan bu toplantılara büyükşehir belediyeleri ya hiç temsilci göndermemekte 

ya da oldukça düşük seviyede katılım gösterip etkin olamamaktadır. Ancak 

görüşülen sorunların birçoğu yine büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundaki 

işlerle alakalıdır. 

 

2.3.2 Köylerin Tüzel KiĢiliklerin Kaldırılıp Mahalleye DönüĢtürülmesi 

 

6360 Sayılı Kanun‟un 1. Maddesi ile büyükşehir belediye teşkilatı bulunan 

illerdeki köy idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, bunlar birer mahalle olarak bağlı 

bulundukları ilçenin belediyesine katılmışlardır. 6360 Sayılı Kanun bu konuda orman 

köyleri ile diğer köyler arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır (Muratoğlu, 2015: 

77). Kanun ile 16.082 köyün tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. 

Bu, Türkiye‟deki toplam köylerin yaklaşık %47‟sinin tüzel kişiliğinin kaldırılması 

anlamına gelmektedir. 

Kanun koyucu köyleri kaldırmasına rağmen buralarda yaşayan vatandaşların 

6360 Sayılı Kanun öncesinde kullandıkları bazı haklarını ise muhafaza etmiştir. 

Örneğin mera, yaylak ve kışlaklardan faydalanma imkanı halen mevcuttur. Ayrıca 

geçici ve gönüllü köy korucuları ihtiyaç duyulan büyükşehir belediyesi sınırlarında 

halen çalışmakta olup yeni görevlendirmeler de yapılabilmektedir (6360 Sayılı 

Kanun, md.3, 2012). 

Büyükşehir belediye teşkilatı bulunan illerdeki tüm köylerin tüzel 

kişiliklerinin kaldırılarak bunların birer mahalleye dönüştürülmesinin de 1982 

Anayasası‟nın 127. maddesine aykırı olduğu, ayrıca bunun yerellik (subsidiarite) 

ilkesine ters düştüğü ileri sürülmüş, ancak bu iddia Anayasa Mahkemesi tarafından 

reddedilmiştir.  

Anayasanın en azından sosyolojik bir birim olarak köylerin varlığını kabul 

ettiği söylenebilir. Ancak bu durum dahi, halen mevcut olan tüm köylerin varlıklarını 

muhakkak devam ettirmesini zorunlu kılmaz. Bir idari işlemle kurulabilen köylerin 
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varlığına kanun koyucunun iradesi ile son verilemeyeceğini kabul etmek güçtür. Her 

ne kadar 6360 Sayılı Kanun ile az sayıdaki bazı köylerin değil, azımsanmayacak 

kadar çok sayıdaki köyün varlığına son verilmiş ise de, anayasa her il veya ilçede 

köylerin mevcut olmasını zorunlu kılmamaktadır. 6360 Sayılı Kanun ile beldelere 

ilişkin olarak yapılan düzenlemenin bir benzeri köyler için de yapılmış olsaydı, yani 

büyükşehir belediye sınırları içindeki köylerin tüzel kişiliklerine son verilerek bu 

köylerin yine “köy” adı altında bağlı bulundukları ilçe belediyelerine katılmaları 

öngörülmüş olsaydı, bu konudaki tartışmalar daha sınırlı bir kapsamda kalırdı. Zira 

böyle bir durumda sosyolojik bir topluluk olan köylerin değil, sadece köy mahalli 

idarelerinin kaldırılmasının 1982 Anayasası‟na uygunluğu tartışılmış olurdu 

(Muratoğlu, 2015: 80). 

Köy muhtarlarının gözden uzak tutulmaması gereken bir yetkisi de 4721 

Sayılı Türk Medeni Kanunu‟nun 134. maddesinden kaynaklanan resmi nikah kıyma 

yetkisidir. Köy tüzel kişilikleri kalkıp artık mahalle muhtarı olan bu kişilerin resmi 

nikah kıyma yetkisi de kalkmış olduğundan burada ikamet eden vatandaş hizmeti 

almak için bağlı bulunduğu ilçe belediyesine veya ilçe müftülüğüne başvurmak 

zorundadır. Bu durum kısmen de olsa nikahsız birlikteliklerin artabileceği yönünde 

değerlendirilebilir. 

Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılıp mahalleye dönüştürülmesiyle köy imecesi, 

köy salması, köy bütçesi tarih olmaktadır. Bundan böyle bu mahallelerde muhtarlığın 

gelir gider kalemleri olmayacak, salma, imece gibi yetkileri de kullanılamayacaktır. 

Bu durum küçük sorunların yerelde kendi içinde çözülmesini zorlaştırmıştır. 

Son olarak mahalleye dönüşen köylerdeki vatandaşa maddi külfetlerin 

gelmemesi için bazı geçici düzenlemeler de yürürlüğe girmiştir: 

 Orman köylerinin ve köylüsünün haklarını korumak amacıyla tüzel kişiliği 

kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak gibi 

hakları muhafaza edilmiştir.  

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç 

ve katılım payları yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl süreyle 

alınmaması kararlaştırılmıştır. 

 Köylerdeki emlak vergisi muafiyet ve istisnaları beş yıl daha (2014-2019 

arası) devam edecektir 
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 Köylerdeki gelir vergisi muafiyet ve istisnaları 2017‟ye kadar devam 

edecektir. 

 Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret yasanın yürürlüğe 

girmesinden itibaren beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25‟ini geçmeyecek 

şekilde belirlenir.  

 Köy iken mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerinin altyapı hizmetleri 

için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin %10'unu 10 yıllık süre 

boyunca ayırma zorunluluğu getirilmiştir. 

 İlçe belediyelerinin mahalleye dönüştürülen köylerde yapılacak olan ticari 

amaç taşımayan yapılar için, bölgenin mimari yapısına uygun proje yapma ya 

da yaptırma hususunda ilçe belediyelerinin talep etmesi durumunda 

büyükşehir belediyesinden destek sağlanabilecektir. 

 

2.3.3 Su ve Kanalizasyon Ġdarelerinin Kurulması 

 

Büyükşehir belediyesinin görevleri arasında su ve kanalizasyon hizmetleri de 

yer almaktadır ve bu hizmet su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüklerince 

yürütülmektedir. Su ve kanalizasyon idaresi büyükşehir belediyesi teşkilatı içerisinde 

bulunmayan ayrı bir örgüttür ve tüzel kişiliğini haizdir. Bakanlar Kurulu‟nca 31 Mart 

2014‟ te 28958 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2014/6072 sayılı karar ile yeni 

kurulan 14 büyükşehir belediyesinde su ve kanalizasyon idareleri oluşturulmasına 

karar verilmiştir. Kurulan su ve kanalizasyon idarelerine 6360 Sayılı Kanun‟un 

geçici 1.maddesi kapsamında yapılacak tüm devirlerin herhangi bir vergi, resim veya 

harca tabi tutulmayacağı da belirtilmiştir (Gülenç Kantar, 2019: 88).  

Örneğin Manisa‟da Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) adı altında 

tüzel kişiliğini haiz bir idare kurulmuş olup tüm ilin su ve kanalizasyon işleri tek 

elden, önceki sisteme göre daha yüksek bütçelerle, yüksek personel sayısı ile kısmen 

daha verimli şekilde yürütülmektedir. Büyükşehir olmadan önce su ve kanalizasyon 

işlerinden illerde il belediyeleri, ilçe merkezlerinde ilçe belediyeleri, beldelerde belde 

belediyeleri, köylerde muhtarlıklar/kaymakamlıklar sorumluydu. Suyun kalitesinden 

ücret tarifesine kadar aynı il içerisinde bir çok konuda farklılık gözlemleniyor, yerel 

imkanlarla su sorunlarının çözümü oldukça zaman alıyordu. MASKİ gibi kuruluşlar 

sayesinde büyükşehir olan illerde su ücretleri öncekine göre artmış olsa da hizmet 
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kalitesinin arttığını ve nispeten daha profesyonel hale geldiğini söylemek 

mümkündür. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki; MASKİ‟nin de sorumluluk alanı 

tüm il mülki sınırlarıdır ve bu durum hizmetlerin mesafe ve zaman açılarından 

gecikmesine ve maliyetlerin artmasına sebebiyet verebilmektedir. 

 

2.3.4 Mahalli Ġdare Birliklerinin Kaldırılması 

 

6360 Sayılı Kanun‟da mahalli idare birlikleri ile ilgili iki farklı düzenleme 

yapılmıştır. İlki üyelerinin tamamının il özel idarelerinden oluştuğu birliklerin 

başkanının birlik merkezinin bulunduğu ilin valisi olma koşulunun değiştirilerek 

onun yerine üye illerin valileri arasından birlik meclisi tarafından seçilme esasının 

getirilmesidir. Bu yolla illerin birlik başkanlığı düzeyinde temsiliyeti bakımından bir 

eşitlik getirilmek istenmiştir. İkinci düzenleme ise 6360 Sayılı Kanun ile tüzel 

kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya söz konusu kanun 

ile amaçları ortadan kalkan mahalli idare birliklerinin ilk mahalli seçimlerden önce 

tasfiye edilecek olmasıdır (İzci ve Turan, 2013: 132-133). 

Örnek verecek olursak ilçede kaymakamlara bağlı köylere hizmet götürme 

birlikleri (KHGB) 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 30 ilde kaldırılmış olup bu 

birliklerin hizmet alanı olan o ilçeye ait köylere (yeni haliyle mahallelere) bundan 

böyle hizmeti büyükşehir belediyesi veya büyükşehir ilçe belediyesi götürecektir. 

 

2.3.5 BüyükĢehir Sınırlarındaki Belde Belediyelerinin Kapatılması 

 

6360 Sayılı Kanun ile de büyükşehir belediyesine dönüşen illerdeki belde 

belediyelerinin tümü mahalleye dönüştürüldü ve Türkiye‟de toplam belde belediyesi 

sayısı 386 oldu. 

6360 Sayılı Kanun‟un 1. maddesinin 3. fıkrası ile büyükşehir belediye 

teşkilatı bulunan illerdeki tüm belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, bunlar 

belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. 

Daha önce belirtildiği gibi, büyükşehir belediye teşkilatı bulunan illerdeki il ve ilçe 

mülki sınırları büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerinin sınırları 

haline getirilmiştir. İlçe belediyelerinin sınırlarının ilgili ilçelerin mülki sınırlarına 

eşitlenmesi ile birlikte daha önce ilçe mülki sınırları içinde kalıp ilçe belediyesinin 

sınırları dışında kalan yerleşim yerlerinde kurulabilen belde belediyeleri de anlamını 
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ve işlevini yitirmiştir. Bu nedenle belde belediyelerinin varlığına son verilmiş, bunlar 

bağlı oldukları ilçenin belediyesine bağlanmışlardır (Muratoğlu,2015: 73). 

Büyükşehir belediye teşkilatı bulunan illerdeki belde belediyelerinin tüzel 

kişiliğine son verilmesinin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı‟nın (AYYÖŞ) 5. 

maddesi ile 1982 Anayasası‟nın 90 ve 127. maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiş, 

bu iddia Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. AYYÖŞ‟ün 5. maddesi ile 

mahalli idarelerin sınırları değiştirilirken, kanunların elverdiği durumlarda, 

mümkünse bir referandum yoluyla ilgili mahalli idareye önceden danışılması 

gerektiğini hükme bağlamaktadır. Oysa büyükşehir belediyesi sınırları içindeki belde 

belediyelerinin tüzel kişiliğine son verilmesi, AYYÖŞ 5. madde kapsamında değil, 4. 

maddesinin 6. fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek bir konudur. Zira burada 

beldelerin sınırlarının değiştirilmesi değil, varlığına son verilmesi söz konusudur. 

AYYÖŞ 4. maddenin 6. fıkrasına göre, mahalli idareleri doğrudan ilgilendiren tüm 

konulara ilişkin planlama ve karar alma süreçleri içinde kendileriyle olanaklar 

ölçüsünde, zamanında ve uygun biçimde danışılacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek 

gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hükme çekince koymuştur, yani bu 

hükmün hukukumuzda herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Kaldı ki, kanuni bir 

düzenlemenin AYYÖŞ veya başka bir uluslararası sözleşmeye aykırılığı iddiasıyla 

Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası açılması veya Anayasa Mahkemesinin 

böyle bir gerekçeyle bir kanun hükmünü iptal etmesi de mümkün değildir. 

Anayasa‟nın 90. ve 148. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‟un ilgili hükümleri Anayasa Mahkemesine 

bu konuda herhangi bir görev ve yetki vermemiştir (Muratoğlu, 2015: 74). 

 

2.3.6 Yeni Ġlçeler Kurulması 

 

Yasa ile 27 yeni ilçe kurulmuştur. Aşağıdaki Tablo 3‟te görüleceği üzere en 

fazla ilçe Hatay‟da kurulmuştur (4 ilçe). Ardından Tekirdağ ve Şanlıurfa‟da üçer ilçe 

kurulmuştur. İlçelerin kurulması idari bağlılık değişikliklerine de yol açmıştır. 

Denizli‟de ise Akköy ilçesinin adı Pamukkale olarak değiştirilmiş ve ilçeye yeni 

mahalleler katılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte ayrıca büyükşehir ilçe 

belediyelerinin görev alanı da tüm ilçe mülki sınırları olarak güncellendiği için 

bundan sonra buralarda belediye mücavir alanından söz etmek mümkün 

olmayacaktır. 
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Düzenleme ile Malatya ili büyükşehir olmaya hak kazanan illerden biri 

olmasına rağmen bünyesinde yeni bir ilçe kurulmamış, Zonguldak ili büyükşehir 

olmamasına rağmen iki yeni ilçe kurulmuştur. 

 

Tablo 3: Yeni Kurulan Ġlçeler 

 

BüyükĢehir Belediyesi Ġlçe Adı 

Aydın Efeler 

Balıkesir Karesi, Altıeylül 

Denizli Merkezefendi, Pamukkale (Akköy ilçesi kapanarak) 

Hatay Antakya, Defne, Arsuz, Payas 

Manisa Şehzadeler, Yunusemre 

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Onikişubat 

Mardin Artuklu 

Muğla Menteşe, Seydikemer 

Tekirdağ Süleymanpaşa, Kapaklı, Ergene 

Trabzon Ortahisar 

Şanlıurfa Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü 

Van Tuşba, İpekyolu 

Ordu Altınordu  (6447 Sayılı Kanun ile eklenmiştir) 

Zonguldak* Kilimli, Kozlu   

Kaynak: (İzci ve Turan, 2014: 130).  *Büyükşehir değildir. 

 

2.3.7 Belediyelerin Mali Yapılarındaki DeğiĢiklikler 

 

Yasanın getirdiği en önemli düzenleme yerel yönetimlerin paylarının yeniden 

düzenlenmesi ve doğal olarak bölüşüm ilişkilerine yapılan müdahaledir. 6360 Sayılı 

Kanun ile 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun‟da değişiklik yapılmıştır. Buna göre, 

genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin aldığı 

pay %2,85‟den %1,50‟ye, il özel idarelerine verilen %1,15‟lik pay %0,50‟ye 

düşürülmüştür. Bununla birlikte büyükşehir ilçe belediyelerinin payı %2,50‟den 

%4,5‟e çıkarılmıştır. Bu payın %90‟ı nüfusa, %10‟u ise yüz ölçümlerine göre 

büyükşehir ilçe belediyeleri arasında dağıtılmaktadır. Bu payın %30‟u ise büyükşehir 

belediyesine ayrılmaktadır. 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin, 



31 

 

büyükşehir belediyesi sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinde aldığı 

pay ise %5‟den %6‟ya çıkarılmıştır. Bu payın %60‟ı doğrudan ilgili büyükşehir 

belediyesine aktarılmaktadır. Önceden sadece nüfusa kriterine göre dağıtılan %40‟lık 

bölümün ise, 6360 Sayılı Kanun ile birlikte %70‟i nüfusa, %30‟u yüzölçümüne göre 

büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılmaktadır (Biricikoğlu ve Demirol Duyar, 

2015: 373). Bir yerel yönetim birimi olan büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe 

belediyelerine ayrılan payın artırılması yerelleşme anlamında olumlu karşılanabilir 

ancak il özel idarelerine ve büyükşehirler dışındaki belediyelere ayrılan payda düşüş 

yaşanması olumsuz bir izlenim doğurmaktadır. 

Büyükşehir ilçe belediyeleri ayrıca 5216 Sayılı Kanun‟da sayılan görev 

alanlarıyla ilgili olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu‟nda belirtilen gelirlere sahiptir.  Genel bütçe vergi tahsilatının 

yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi bazı büyükşehirlerin alacağı pay 

azalırken Muğla, Van, Erzurum, Balıkesir, Tekirdağ gibi bazı büyükşehir 

belediyelerinin alacağı pay kayda değer oranda artış gösterecektir (Koyuncu ve 

Köroğlu, 2012: 5) 

Nüfusu 10.000‟e kadar olan belediyeler için 5779 Sayılı Kanun‟un 6. maddesi 

ilave bir gelir kaynağı öngörmüştür. 6360 Sayılı Kanun‟un 27. maddesi ile 

değiştirilen bu hükme göre, kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 

toplamının binde biri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine denkleştirme ödeneği 

olarak konulur. Bu ödenek Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit 

halinde nüfusu 10.000‟e kadar olan belediyelere tahsis edilir. Bu ödeneğin yüzde 65‟i 

ilgili belediyeler arasında eşit şekilde, yüzde 35‟i ise nüfus esasına göre dağıtılır 

(Muratoğlu, 2015: 90). 

6360 Sayılı Kanun‟un 11. maddesi ile belediyeler tarafından elde edilen 

otopark gelirleri hakkında da yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bu madde ile 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu‟nun 27. maddesine eklenen son fıkra hükmüne 

göre, imar mevzuatı uyarınca ilçe belediyelerinin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri 

gelirler tahsil tarihinden itibaren kırk beş gün içinde büyükşehir belediyesine 

aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına 

göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa 

alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler başka bir 

amaçla kullanılamaz.  
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3194 sayılı İmar Kanunu‟nun 37. maddesine göre, otopark ihtiyacı bulunan 

bina ve tesislere lüzumlu otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı izni, otopark tesis 

edilmedikçe de kullanma izni verilmez. İmar Kanunu‟nun 44. maddesine istinaden 

çıkarılan otopark yönetmeliğinin 4. maddesinin (f) bendinin 2. paragrafına göre, 

burada yer alan istisna hariç olmak üzere parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan 

durumlarda ilgili belediye tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek 

otopark bedeli alınır. Aynı yönetmeliğin 10. maddesine göre, otopark bedelleri kamu 

bankalarından birinde açılacak otopark hesaplarına yatırılır. Büyükşehir belediye 

teşkilatının bulunduğu yerlerdeki otopark hesapları ilçe belediyeleri adına açılır ve 

bu hesapta toplanan meblağ büyükşehir belediyesince o ilçe sınırları içerisinde 

yapılacak veya yaptırılacak bölge otoparkları veya genel otoparklar için kullanılır.  

 

2.3.8 Belediyeler Arası Görev-Yetki BölüĢümündeki DeğiĢiklikler 

 

Büyükşehir belediye sistemindeki değişikliğin sonuçlarından biri de 

belediyeler arasındaki görev ve yetki bölüşümüne ilişkindir. Türkiye‟deki 30 ilde iki 

düzeyli bir belediye sistemi kurulmuş oldu. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi 

arasındaki görev ve yetki bölüşümüne ilişkin temel ilkeler 5216 Sayılı Kanun ile 

düzenlenmiştir. Buna göre, büyükşehir belediyesi büyükşehir sınırları içinde mahalli 

müşterek ihtiyaçların karşılanması bakımından oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır. 

5216 Sayılı Kanun‟a göre ilçe belediyelerine ise büyükşehir belediyesine 

verilen görevlerin dışında kalan sınırlı sayıda görevler verilmiştir. Bunlara örnek 

olarak: 

 Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve 

aktarma istasyonuna taşımak;  

 Sıhhi işyerlerini, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessesleri, umuma açık 

istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek;  

 Çeşitli parklar yapmak,  

 Dezavantajlı toplumsal kesimler için sosyal ve kültürel hizmetler sunmak,  

 Mesleki ev beceri kurslar açmak, sağlık, kültür tesis ve binaların yapımı 

bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıklarını ve dokuyu korumak,  

 Kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin 

geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak 
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 Defin ile ilgili hizmetler yürütmek verilebilir. 

 İlçe belediyelerinin mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç 

taşımayan yapılar için yörenin mimari özelliklerine uygun tip mimari proje 

yapma veya yaptırma, 

 Mabetlerin yapım bakım ve onarımı,  

 Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 

binaların tahliyesi ve yıkımı konusunda ilçe belediyelerin talep etmesi halinde 

büyükşehir belediyesinin destek sağlaması bu yetkilerdendir.  

 

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi 

aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir 

belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli 

koordinasyonu sağlamaya yetkili kılınmıştır. Yetki ve görevlerle ilgili olarak 6360 

Sayılı Kanun ile 5216 Sayılı Kanun‟un 7. Maddesi değiştirilerek dört görev belediye 

meclisi kararıyla ilçe belediyelerine devredebilir veya birlikte yapabilirler 

düzenlemesi getirilmiştir. Devredilebilecek bu görevler: 

 Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, 

işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek,  

 Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, 

işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,  

 Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 

işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve 

mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, 

 Temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin hizmetlerdir. 

 

3030 ve 5216 Sayılı Kanunlardan farklı olarak 6360 Sayılı Kanun ile bazı 

hizmetlerin ilçe belediyelerine devrine olanak; böylece ölçeği oldukça büyüyen tüm 

büyükşehir belediyelerinin geniş alanda bu dört hizmeti ilçe belediyelerine 

devrederek ölçek ekonomisinden yararlanmak ve 3030 Sayılı Kanun‟daki yetki ve 

görevlerin ortaya konduğu günden beri ilçe belediyelerinin yetki ve görevler 

açısından zayıf bırakıldığı eleştirisini cevaplayabilecek bir olanak sunulmaktadır 

(Özgür-Savaş Yavuzçehre, 2016: 921). Ayrıca sayılanlar dışındaki görev, yetki ve 

sorumlulukların ilçe belediyelerine devredilmesi artık mümkün değildir. 
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Düzenleme ile 5216 Sayılı Kanun‟a oranla ilçe belediyelerinin yetkilerinin 

kısmi olarak artışı söz konusudur. Büyükşehir belediyesinin rolü ise uyum ve 

koordinasyonun sağlanması ile birlikte daha merkeziyetçi bir yapının sağlanması 

yönündedir. Daha önce 5393 Sayılı Kanun uyarınca daha geniş görev ve yetkilere 

sahip olan ilçe belediyeleri bu düzenleme ile kimi görev yetkilerinden yoksun 

olacaklardır. Ayrıca yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde genel sekreterlik 

makamı ihdas edilecek ve bu il belediyelerindeki belediye başkan yardımcılığı 

kadroları da kaldırılmış olacaktır (İzci-Turan, 2013: 134). 

Büyükşehir belediye sınırları içindeki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan 

yolları yapma ve yaptırma, bu yolların bakım ve onarımı ile temizliği ve bu 

yollardaki karla mücadele çalışmalarını yürütme görev ve sorumluluğu yeni 

düzenleme ile büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Buna göre büyükşehir belediye 

sınırları, yani il sınırları içindeki yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yollar 

büyükşehir belediyelerinin; bunlar dışında kalan yol, cadde ve meydanlar ise, 

büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluğundadır. Ancak aynı değişiklik 

kapsamında belediyelerin sporu desteklemek amacıyla yapacakları nakdi yardıma bir  

sınırlama getirilmiştir. 6360 Sayılı Kanun‟un 17. maddesi ile 5393 Sayılı Kanun‟un 

14. maddesine eklenen ikinci fıkra hükmüne göre, belediyelerin sporu teşvik 

amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden 

ilgili belediye için tahakkuk eden miktarın büyükşehir belediyeleri için binde 

yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez (Muratoğlu, 2015:26). 

Spor alanında olduğu gibi mabetlere yönelik hizmetler bağlamında da 

belediyelere öncekine nazaran daha fazla yetki tanımıştır. 6360 Sayılı Kanun‟un 7. 

maddesiyle yapılan değişiklik ile büyükşehir belediyeleri mabetler için bina ve tesis 

yapma, ayrıca kamu kurum ve kuruşlarına ait mabetlerin her türlü bakım ve 

onarımını yapma ve bunlara gerekli malzeme desteğini sağlama yetkisiyle 

donatılmıştır. Aynı şekilde büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere de 

mabetlerin yapımı, bakım ve onarımı alanında faaliyette bulunma görev ve yetkisi 

verilmiştir.  

6360 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile afet riski taşıyan veya can ve mal 

güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkma görev ve 

sorumluluğu büyükşehir belediyelerinden alınarak büyükşehir ilçe belediyelerine 

verilmiştir. Bununla birlikte ilçe belediyelerinin bu konuda büyükşehir 

belediyelerinden herhangi bir talepte bulunmaları durumunda, büyükşehir 
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belediyeleri ilçe belediyelerine her türlü desteği sağlamakla yükümlü tutulmuştur 

(Muratoğlu, 2015: 27). 

Belediye Kanunu‟nun 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre 

büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000‟in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve 

çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumlarını 

ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri 

açabilirler. 

6360 Sayılı Kanun ile yapılan bir diğer düzenleme ile belediyelerin otopark 

gelirleri, tahsilinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılacaktır. 

Söz konusu gelir ise tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan 

kamulaştırma projesi karşılığında, sadece otopark tesisi için ihtiyaç duyulan arsaların 

alınması ve otoparkların inşasında kullanılacaktır, başka herhangi bir amaç 

doğrultusunda kullanılamaz (6360 Sayılı Kanun, md.11, 2012). 

Ayrıca 6360 Sayılı Kanun ile birlikte; 

 Büyükşehir belediye başkanları diplomatik pasaport kullanacaktır. 

 Yol harcamalarına katılma payı alma konusunda takdir yetkisi belediye 

meclislerine bırakılmıştır. 

 Baz istasyonu yer seçim belgesi belediyelerce verilecektir. 

 Belediye sınırları içerisinde nüfusu 500‟ün altında kalan yerlerde mahalle 

kurulmayacaktır 

 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi Ulaşım 

Koordinasyon Merkezi‟nde (UKOME) yer alacaktır. 

 Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılığı 

desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilme izni 

verilmiştir. 

 Büyükşehir belediyeleri il genelindeki tüm devlet okullarının ihtiyaçlarını 

karşılayabilme konusunda yetkilendirilmişlerdir (6360 Sayılı Kanun, md:3). 
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2.3.9 Ġdari Bağlılık ve Sınır DeğiĢiklikleri 

 

İl ölçeğinde idari sınırın değişmesi, diğer bir ifadeyle yönetim alanının il 

mülki sınırına kadar genişletilmesiyle birlikte büyükşehirlere bağlı olan ilçelerin idari 

bağlılıklarında da değişiklik yapılmıştır. 

Yasa ile bazı büyükşehirlerde idari bağlılık ve sınır değişiklikleri 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 4‟te görüleceği üzere 7 büyükşehirde ve ilaveten 

Zonguldak‟ta büyükşehir olmadığı halde idari bağlılık ve sınır değişiklikleri 

yapılmıştır.  

 

Tablo  4: BüyükĢehirlerde Ġdari Bağlılık ve Sınır DeğiĢiklikleri 

 

ġehir  Bağlılık ve Sınır DeğiĢikliği 

Hatay Merkez Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu‟nun Altınözü ilçesine 

bağlanması, bazı köyler ve belediyelerin Yayladağı ilçesine bağlanması 

Malatya Yeşilyurt Belediyesine bazı mahallelerin bağlanması Battalgazi 

Belediyesi‟ne bazı mahallelerin bağlanması 

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı bazı köylerin Türköğlu ilçesine bağlanması 

Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi‟nin Merkez ilçeye bağlanması 

Van Merkez ilçeye bağlı köyler ile bazı mahallelerin Edremit belediyesine 

bağlanması ve mahalle birleştirilmesi (Merkez ilçeye bağlı Şabaniye 

mahallesinin bir kısmının Cevdetpaşa mahallesi ile birleştirilmesi Merkez 

ilçeye bağlı Hacıbekir mahallesinin bir kısmının Şabaniye mahallesi ile 

birleştirilmesi 

Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alaçatı mahallelerinin bir kısmının 

Şehitali mahallesi ile birleştirilmesi Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, 

Ballıkuyumcu ve Fevziye mahallelerinin Etimesgut ilçesine bağlanması, 

Yenimahalle ilçesinin bir kısmı ile Çayyolu, A. Taner Kışlalı, Ümit, Koru, 

Konutkent ve Yaşamkent mahallelerinin Çankaya ilçesine bağlanması 
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Manisa Demirci ilçesine bağlı; Borlu Belediyesi ile Kulalı, Selviler, Saraycık, 

Yabacı, Tokmaklı, Karyağdı, Gökveliler, Armağan, Çayköy, Yumuklar ve 

Yenice köyleri Köprübaşı ilçesine bağlanması 

İstanbul Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayiş mahalleri ile 

Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey mahallesinin Çatalca ilçesine 

bağlanması, Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin 

Sarıyer ilçesine bağlanması 

Zonguldak 

(Büyükşehir değil) 

Kozlu Bucağına bağlı Esenköy ve Yahma köylerinin tüzel kişiliğinin 

kaldırılması ve mahalle olarak Kozlu Belediyesi‟ne katılması 

Kaynak: (İzci ve Turan, 2013: 131). 

 

2.3.10  Bucak Ġdarelerinin Kaldırılması 

 

6360 Sayılı Kanun‟un 1. maddesinin 6. fıkrası ile büyükşehir belediye 

teşkilatı bulunan illerdeki bucaklar kaldırılmıştır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

Türkiye‟nin merkezi idare kuruluşu bakımından illere, illerin ilçelere, ilçelerin de 

bucaklara bölüneceğini öngörmüştür. Bununla birlikte uygulamada bucak idarelerine 

gerekli önem verilmemiş, boşalan bucak müdürlerinin yerine yenileri atanmamış, 

bucaklar fiilen tasfiyeye maruz bırakılmıştır. İşte bu tasfiye sürecinin önemli bir 

halkası olarak 6360 Sayılı Kanun büyükşehirlerde bucak idarelerinin varlığına 

önemli ölçüde son vermiş, Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizdeki 

bucakların sayısı önemli ölçüde azalmıştır. 

Son olarak 2014 yılında 6552 Sayılı Kanun‟un 129. maddesi ile 5747 Sayılı 

Kanun‟un 2. maddesinin 9. fıkrası değiştirilmiş, değiştirilen bu fıkra ile tüm illerdeki 

bucaklar kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile birlikte merkezi idarenin taşra teşkilatı 

sadece il ve ilçe idarelerinden oluşmaktadır (Muratoğlu, 2015: 72-73). 

 

2.3.11 Ġl Özel Ġdarelerinin Kapatılıp YĠKOB’ların Kurulması 

 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir olan 30 ilde var olan il özel idareleri 

lağvedilmiş, bu kurumun bazı görevlerini yerine getirmek üzere valiye bağlı tüzel 

kişiliğini haiz yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur. 

Çalışmanın 3. bölümünde bu iki kuruluşa ayrıntılı olarak değinilecektir. 
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2.4. HUKUKĠ DAYANAĞA VE GETĠRĠLEN YENĠLĠKLERE DAĠR 

ELEġTĠRĠLER 

 

2012 yılında kabul edilen ve birçok önemli maddesi 2014 mahalli idareler 

seçimiyle yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye‟nin yerel yönetimler bağlamında 

idari yapısında ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. 6360 Sayılı Kanun birçok yenilik ve 

değişiklik getirmesiyle birlikte anayasaya uygunluğu, hizmetlerin nasıl ulaştırılacağı, 

kırsal kesim üzerindeki ekonomik ve sosyolojik maliyetleri gibi birçok konuda 

eleştiriye tabi tutulmuştur. 

6360 Sayılı Kanun‟a yönelik getirilen ilk eleştiri konusunun ölçek boyutuyla 

ilgili olduğunu söylemek mümkündür. 6360 Sayılı Kanun ile getirilen yeni 

düzenlemelerle birlikte hizmet alanı il mülki sınırlarına genişlemekte bu nedenden 

ötürü de büyükşehir belediyelerinin hizmet yükü oldukça artmaktadır (Karasu, 

2013:7). Büyükşehir merkezine uzak olan yerleşim yerlerine etkin ve verimli hizmet 

götürülmesi noktasında sıkıntıların yaşanılması kaçınılmazdır. Ayrıca bu kanunla 

imar ve planlama düzeninde de önemli değişiklikler getirildiğinden imar planları ile 

uygulama ve denetim araçlarının kullanılması bakımından coğrafi uzaklıklar 

hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasını olumsuz etkileyecektir (Adıgüzel, 2012: 

168). 

6360 Sayılı Kanun sonrası Türkiye‟de ölçek olarak birbirinden çok farklı 30 

il 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu‟yla yönetilmektedir. Aynı şekilde 

büyükşehir ilçe belediyeleri de diğer belediyeler gibi 5393 Sayılı Kanun ile 

yönetilmektedir. Oysa Fransa‟da 9 büyükşehir belediyesi için iki farklı kanun vardır. 

Çoğu ülkenin en kalabalık kenti diğer metropollerden ayrı bir düzenlemeyle 

yönetilmektedir. Türkiye büyükşehir belediyesi statüsüne sahip kent açısından 

dünyada en üst sıralardadır belki de birinci sıradadır, oysa Çin, Endonezya, 

Hindistan, Brezilya, ABD, Meksika, Nijerya, Filipinler, Almanya, Rusya 

Federasyonunda nüfus ve büyükkent/metropol sayısı Türkiye‟den çok daha fazladır; 

fakat bu kentlerin önemli bir kısmının büyükşehir belediyesi statüsü yoktur. 

Yukarıda sayılan ülkelerde metropoliten alanları yönetmek için birbirinden farklı 

düzenlemeler ve araçlar söz konusudur, metropolleri yönetmedeki farklı modeller ve 

araçlarla özellikle federal devletlerde ve/veya yerel yönetimlerin özerkliğinin güçlü 
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olduğu ülkelerde daha çok karşılaşılmaktadır (Özgür ve Savaş Yavuzçehre, 2016: 

920). 

6360 Sayılı Kanun getirdiği temsiliyet yapısı açısından da sorunlar 

taşımaktadır. Belde ve köylerin kapatılmasıyla buraların sakinlerinin kendilerinin 

oluşumuna karar verdikleri organlarında bir hükmü kalmamıştır. Böylece eskiden 

kendi mahallinde çözülebilecek sorunlar kilometrelerce uzaklıktaki büyükşehir 

merkezine taşınmıştır. Bununla birlikte kent merkezinden uzakta yaşayan, merkezle 

çok fazla ilişki içinde yaşamayan kırsal kesim sakinlerinin büyükşehir karar 

organlarının oluşumunu ve temsiliyetini belirleyecek olması da başka bir çelişkiyi 

oluşturmaktadır (Demir ve Koca, 2016: 39). 

6360 Sayılı Kanun beraberinde hesap edilememiş bir durumu oluşturmuştur. 

Yasa yerel ve merkez arasında yeni bir kademeyi oluşturmuştur. Mücavir alanın tüm 

il sınırları olan büyükşehir belediye yönetimi artık farklı bir boyut kazanmıştır. 

Merkezi yönetim karşında güçlü bir büyükşehir belediyesi oluşturulurken ilçe 

belediyeleri karşısında da yeni bir vesayet odağı oluşmuştur. Bu noktada ilçe 

belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasındaki görev ve yetki karmaşasına ilişkin 

çalışmalar yapılarak bu sorunlara çözüm önerileri sunulmalıdır. Belde belediyeleri ve 

köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi yerelleşmeyi 

olumsuz etkilemekle birlikte kitle iletişim araçları ve teknolojideki gelişmeler bu 

açığı kapatmaya çalışmıştır. 

Büyükşehir belediyesinin mesafece uzakta olan ve sosyo-ekonomik açıdan 

ilişkisiz veya çok az ilişkisi olduğu yerlere hizmet götüreceğini söylemek 

hizmetlerde halka yakınlık ilkesiyle de çelişmektedir (Zengin, 2014: 111-112). 

6360 Sayılı Kanun‟un hukuki dayanağına yönelik birçok farklı eleştiri 

mevcuttur. Kemal Gözler‟e göre “İlçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi 

hâline dönüştürülmesi de Anayasamıza aykırıdır. Çünkü Anayasamız (m.127/3), 

“özel yönetim biçimleri”nin kurulmasına “büyük iller” için değil, ancak “büyük 

yerleşim merkezleri” için izin vermiştir. Birbirinden 80-90 kilometre uzakta olan 

yerleşim yerlerinin Anayasa m.127/3 anlamında “yerleşim merkezi” oluşturdukları 

söylenemez. Kaldı ki, nüfusu 100.000‟i bile aşmayan il merkezlerinin birer “büyük 

yerleşim merkezi” oldukları da iddia edilemez.” Ancak yukarıda bahsedildiği üzere 

Anayasa Mahkemesi düzenlemeye karşı yapılan itirazı reddetmiştir.  

Prof. Dr. Orhan Gökçe (2016)‟ye göre taraf olduğumuz AYYÖŞ‟te yer alan 

yerel yönetimlerin sınırlarının değiştirilmesinde onlara referandum yoluyla 
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danışılmadan değişiklik yapılamayacağı hükmüne ve temel haklar ve özgürlüklerle 

ilgili düzenlemelere de aykırıdır (Çapar, 2016: 77). 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir merkezine uzak olan yerleşim yerlerine 

etkin ve verimli hizmet götürülmesi noktasında sıkıntıların yaşanılacağına, il özel 

idarelerinin hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahipken, belediyelerin oy odaklı 

yaklaşımlarının farklı hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti bakımından da bazı 

sorunlar çıkaracağına, köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve kırsal alanda emlak 

vergisi, çevre temizlik vergisi ile harç ve katılım tutarlarını ödemelerinin kırsal 

alanda sıkıntılar yaratacağına vurgu yapılmaktadır (Bedük, 2016: 28). 

Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılıp mahalleye dönüşmesi hususunda ise 

çeşitli görüşler hakimdir. 6360 Sayılı Kanun ile 30 ilde köylerin ve ilçe 

belediyelerinin kaldırılıp, bunların ilçe belediyesinin bir mahallesi hâline 

dönüştürülmeleri ve dolayısıyla buralardaki kararların burada oturan halk tarafından 

değil, daha uzakta bulunan belediye meclisleri tarafından alınması yerellik 

(subsidiarity)  ilkesine de aykırıdır (Gözler, 2013: 36). Diğer bir eleştiri de temsil 

tabanının daraltıldığı, Türkiye‟nin yönetim geleneğinin değiştirildiğidir (Güler, 2014: 

11). 

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kırsal alanlarda büyükşehir belediye 

sınırlarına dâhil edilen köylerde yaşayanlar her ne kadar 5 yıl boyunca emlak vergisi, 

çevre temizlik vergisi, harç ve katılım paylarından muaf tutulsalar da 5 yıl sonra bu 

durum kırsal alandaki yaşamı oldukça olumsuz etkileyecek ve zaten kırsal alanda 

kronikleşmiş olan yoksulluğun daha da derinleşmesine ve kırdan kente göçün artması 

ile birlikte tarımsal üretimin azalmasına da neden olabilecektir. Ayrıca büyükşehir 

belediye sınırlarına dâhil edilen köylerde içme ve kullanma suları için alınacak 

ücretlerde kırsal kesimlerde yaşayanlar için ek bir maliyet oluşturacaktır (Adıgüzel, 

2012: 173). 

Kanun ile birlikte büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin tarım ve 

hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir hükmü 

getirilmiştir. Kentsel alanlarda hizmet yürütmede daha etkin olan büyükşehir ve 

büyükşehir ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılıkla ilgili konulardaki tecrübe 

eksikliği düşünüldüğünde, bu hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde nasıl yerine 

getireceği tartışmalıdır. 

Salihoğlu‟na (2016) göre büyükşehir sisteminin doğurabileceği sıkıntılar şu 

şekildedir: 
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 İlçe belediyeleri üzerinde yeni bir denetim ortaya çıkmaktadır. 

 Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında çekişmeli konular ortaya çıkmakta, 

bu yüzden hizmetler yapılmamakta veya gecikmektedir.  

 Farklı siyasal partilere mensup büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında 

eşgüdüm sağlanamamaktadır.  

 Büyük birimlerde yeterli demokratik katılımın sağlanması zordur. Yurttaş 

seçtiği yöneticiye kolay ulaşamamaktadır.  

 

6360 Sayılı Kanun‟a getirilebilecek diğer bir eleştiride kamu tüzel kişilikleri 

kaldırılan belediye ve köylerin tüm hakları ile birlikte büyükşehir belediyelerine 

devri konusunda yaşanacak sorunlarla ilgilidir. 5747 Sayılı Kanun ile getirilen devir 

ve tasfiye komisyonlarında yaşanan sıkıntılar hatırlandığında il genelinde bu konuda 

daha fazla sıkıntı yaşanacağı aşikârdır (Demir ve Koca, 2016: 40). 

Olumlu değerlendirmelere de örnek olarak önceki dönem Manisa Valisi Sn. 

M.Hakan Güvençer‟in Türk İdareciler Dergisi‟ne verdiği bir röportaj gösterilebilir. 

Vali Güvençer Manisa‟nın büyükşehir olmasıyla ilgili “Büyükşehir uygulaması ile 

İlimiz tüm sosyal sektörlerde bütüncül planlama ve uygulama yapabilme imkânına 

kavuşmuştur. Artan mali kaynak, teknik kapasite ve uzman işgücü ile bugüne kadar 

çözümlenemeyen önemli sorunları çözme gücüne erişilmiştir”  ifadelerini 

kullanmıştır (Türk İdareciler Dergisi, 2017: 93). 

Öte yandan uygulamada bazı köylerde kaynak ve personel yetersizliğinden 

yıllarca çözülememiş bazı problemlerin büyükşehir belediyesince veya ilçe 

belediyesince çözüme kavuşturulduğu görülmüştür.  

 

2.5 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYELERĠ VE ĠLÇE BELEDĠYELERĠ AÇISINDAN 

DEĞERLENDĠRMELER 

 

Öncelikli soru hep büyükşehir belediyelerinin kırsal alanlara hizmet 

götürmede yeterli olup olamayacağı ve ya etkin, verimli ve adil şekilde hizmetleri 

ulaştırıp ulaştıramayacağı olmuştur. Çapar ve Demir (2016)‟e göre büyükşehir 

belediyelerinin görev alanlarının genişlemesi nedeni ile iş hacmi ve yoğunluklarının 

artması doğrultusunda, yetkilerin açıkça tarif edilmediği ve yeterli kaynakla 

desteklenmediği ve kırsal alanlara ulaşacak teşkilat yapısında standart 
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geliştirilmediğinden büyükşehir belediyesinin hizmetlerinin ifasında problemlerin 

yaşanmasının söz konusu olabileceği de dillendirilmektedir. Ancak büyükşehir 

belediyelerinin güçlü bir liderlik ve etkin bir yönetimle, yıllardır kırsal alanda 

çözümlenemeyen sorunların çözümü için daha hızlı fonksiyonel olarak etkili biçimde 

ulaşabildiği, kırsal yolların bakımı, kanalizasyon, katı atık, içme suyu alanlarında 

özel idareler zamanındaki karmaşa ve kaynak yetersizliğinin sona erdiği, kapasite 

yetersizliği nedeniyle yapılamayan birçok hizmetin uygun bir şekilde sunulmaya 

başlandığı belirtilmiştir. 

Görüşüne başvurulan büyükşehir belediyelerinden biri, büyükşehir 

belediyeleri tarafından kırsal alanlara, özellikle uzak mesafelere hizmet götürmek 

ekonomik açıdan verimli olmadığı, bunun içinde yerinden yönetim göz önünde 

bulundurularak bu tür hizmetlerin ilçe belediyeleri tarafından yerine getirilmesinin 

daha gerçekçi ve ekonomik olacağı şeklinde değerlendirilmede bulunmuştur (Çapar 

ve Demir, 2016: 32). Burada çözüm olarak büyükşehir belediyelerinin ilçe 

belediyelerine devredebileceği yetkilerin artırılması tercih edilebilir. 

Yetkisi, görevleri ve gelirleri artan büyükşehir belediyeleri nezdinde birkaç 

münferit husus haricinde genel olarak yeni sistemden duyulan memnuniyet hakim 

iken, büyükşehir ilçe belediyelerinin bakış açısından olumsuzluklar ve şikayetler 

daha ağır basmaktadır. Çapar ve Demir (2016)‟in makalesindeki araştırmaya göre 

büyükşehirlere, yetkilerin hak edilmedik boyutlarda verildiği ve yetkililerin zaman 

zaman yetki sarhoşluğuna neden olduğu da dillendirilmiştir. 

Prof. Dr. Orhan Gökçe‟ye göre ise büyükşehire katılmış olan ilçe belediyeleri 

ve köyler, büyükşehir belediye başkanlarının tutum ve yaklaşımlarından çok 

şikâyetçidirler. Mesela ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanlarının 

kendilerine lüzumsuz, gereksiz muamelesi yaptıklarını ve yasanın kendilerini 

büyükşehir belediye başkanlarının doğrudan vesayeti altına soktuğunu 

söylemektedirler. İlçe belediye başkanları, ilçede toplanan tüm otopark paralarının 

büyükşehir belediyelerine aktarılmasının, finansman güçlüğü ile karşı karşıya olan 

ilçe belediyelerini sıkıntıya soktuğunu, bu nedenle toplanan paranın tümünün ya da 

en azından yarısının ilçe belediyesine aktarılması istenmektedir. Ayrıca ilçe 

belediyeleri yapıları güçlendirilmediği ve büyükşehirden fazla finansal ve teknik 

destek görmedikleri için ilçe sınırlar içinde hizmetlerin sunumunda önemli 

aksamaların oluştuğunu ifade etmektedirler. İmar konusunda ilçe belediyeleri 

yetkilerin büyükşehir belediyesine aktarılmış olmasından ve büyükşehir belediyeleri 
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de yetkilerin merkeze alınmasından rahatsızdırlar. İlçe belediyeleri arasında nüfus 

yoğun olan ilçelerin hizmet ve yatırım konusunda öncelendiği de şikâyetler 

arasındadır. 

Genelde, büyükşehir belediyesince kırsal yerleşimlere etkin ve etkili bir 

biçimde ulaşılamadığından, hizmetlerde aksamalar ve gecikmelerin görüldüğü; 

büyükşehir belediyesi görev alanında bulunan ulaşım, itfaiye ve yolların bakım ve 

onarımı konularında sorunlar yaşandığı, özellikle kırsal alandan kar ile mücadelede 

büyükşehir ekiplerinin yetersiz kaldığı, belirtilmiştir (Çapar ve Demir, 2016: 32). 

Büyükşehir belediye sistemi içinde hizmetlerin etkin ve dengeli olarak 

yürütülmesi açısından merkez (metropol) ilçeler ile merkez dışındaki ilçeler arasında 

görev, yetki ve kaynak bakımlarından farklılık oluşturulmasına ihtiyaç var mıdır 

sorusuna verilen cevaplarda ise büyükşehir belediyeleri arasında fikir birliği olmadığı 

görülmektedir. Özellikle merkezden uzak ilçe belediyelerinin yetki, sorumluluk ve 

personel/maddi kaynaklarının artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Merkez ilçelerde 

ise buna gerek olmadığı, çünkü konumu itibari ile avantajlı oldukları dile 

getirilmiştir. 

Vesayet konusunda görüşüne başvurulanların bir kısmı ise “Yeni büyükşehir 

düzenlemesi ile yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin vesayeti bir taraftan 

(görece) azaltılırken, diğer taraftan büyükşehir belediyelerine verilen “uyum ve 

koordinasyon” yetkileri çerçevesinde yerelde farklı bir vesayet mekanizması 

oluşturulduğu, büyükşehir belediyesi sınırlarının il mülki sınırı olması, büyükşehir 

belediyesine bağlı ilçelerin mülki sınırları içindeki belde belediyelerinin tüzel 

kişiliklerinin kaldırılması, köylerin mahalleye dönüştürülmesi sistemi yerelleşmekten 

çok merkezileştirmiştir”  görüşünü vurgulamışlardır (Çapar ve Demir: 2016: 33). 

Öte yandan ilçe belediyeleri, çoğunlukla yetki, görev ve hizmetlerin tek 

merkez marifetiyle yürütülmesinin yerelde merkezileşmeye ve halkın yönetime 

katılımını zorlaştırdığı görüşünü dile getirmişlerdir. Daha büyük alanlara hizmet 

götürmekle yükümlü hale gelen belediyelerin her noktaya aynı anda ve verimlilikte 

ulaşması mümkün görünmediği, araç, personel, zaman ve bu geniş alana ulaşmanın 

getirmiş olduğu külfetler konusunda sıkıntılar yaşandığını; itfaiye, cenaze, su, 

kanalizasyon, haller, otogar gibi hizmetlerde çözüm iradesinin yerelde olmaması ve 

karar merciinin merkezde bulunması nedeniyle bu hizmetler bağlamında 

merkezileşme söz konusu olmuştur. 
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Genelde büyükşehir belediyeleri 6360 Sayılı Kanun ile gelen düzenlemelere 

olumlu yaklaşmaktadır. Özellikle merkeze uzak ilçe belediyelerinin ise bu 

düzenlemelerden memnun olmadıkları görülmektedir. Bu bağlamda, belediyeler 

kendi perspektifleri açısından gelişmeleri değerlendirmekte, büyükşehir belediyeleri 

kaynaklarının arttırılmasını isterken, ilçe belediyeleri ise görev, yetki ve 

kaynaklarının arttırılmasını, az da olsa eski sisteme dönülmesini istemektedirler. 

 

2.6. MÜLKĠ ĠDARE AMĠRLERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRMELER 

 

        Osmanlı‟dan günümüze modern devletin altyapısal iktidarın kurulması, 

kurumsallaşması ve belirli standartlar üzerinden tarafsızlık, eşitlik, adalet ilkeleri 

çerçevesinde yerine getirilmesinde çok önemli katkı vermiş olan kaymakamlık 

mesleğine bu yönetsel kademelenmede ihtiyaç olmadığını söylemek doğru değildir. 

Kaymakamların ilçe özelinde hükümetin temsilcisi olarak devletin tarafsız ve adil 

yönetiminin temsilcisi ve sembolü oldukları ve vatandaş tarafından da böyle 

görüldükleri unutulmamalıdır. Mülki idare amirleri, özellikle kaymakamlar, 

büyükşehirlerde yatırımcı kimliğini ciddi manada yitirmiş olabilir, ancak onların 

sadece temsil ve koordinasyon işlevleri bile çok değerlidir. Burada şunun da özellikle 

altını çizmek gerekir. 6360 sayılı yasanın uygulanması sürecinde karşılaşılan 

sorunları giderme girişimi mutlaka geniş ve bütüncül bir yaklaşımla yapılmalı, bu 

sürece mülki idare amirlerine yönelik düzenleme de dâhil edilmelidir. 

Prof. Dr. Orhan Gökçe (2016)‟ye göre; merkezi idarenin taşra teşkilatlanmasında 

karşımıza merkezden atanan yöneticiler olarak çıkan kaymakamlar, yönetim 

tarihimizde çok köklü bir yere sahiptir. Bu bağlamda 2013 yılında Türk İdari 

Araştırmalar Vakfı (TİAV) tarafından yapılan bir araştırma vali ve kaymakamların, 

tarafsızlıkları açısından, temsil açısından, çevrenin korunması, yolsuzlukla ve 

yoksullukla mücadele açısından, vatandaş nezdinde vazgeçilmez konumda olduğunu 

ortaya koymaktadır (Çapar, 2016: 79).  

Prof. Dr. Orhan Gökçe‟nin ifadesiyle “Mülki idare sisteminin yapısı ve işlevi 

alanında yasal düzenleme yapılmadan bu yasa ile bu şekilde devam edildiği takdirde, 

ülkemizin bütünlüğüne karşı emelleri olan çevrelere cesaret verme riski çok 

yüksektir.”  İl özel idareli ve il özel idaresiz şeklinde iki tür il ortaya çıktığına ifade 

eden Gökçe‟ye göre “Mülki idare sistemi de bütünlükçü bir bakış açısıyla ele 
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alınmalıdır. Mülki idare sistemine ilişkin idari reform öngörülmeden 

gerçekleştirilecek bir yerel yönetim reformunun başarılı olma şansı da düşüktür.” 

Son yıllarda kaymakamlık mesleğini önemli derecede etkileyen 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6360 Sayılı Kanun ile yapılan köklü 

reformlar, kaymakamların uhdesindeki bazı yetki ve sorumlulukların başka 

kurumlara yüklenmesi, özellikle 30 büyükşehirde il özel idarelerinin ve köylere 

hizmet götürme birliklerinin lağvedilmesi sonucu kaymakamların görev alanına giren 

köylerin mahalleye dönüştürülmesi uygulamaları kaymakamlarda; mesleğin 

misyonunu tamamladığı, özellikle büyükşehirlerde yapacak işlerinin kalmadığı, 

temsili bir makama dönüştüğü yönünde bir düşünce oluşmasına ve bir moral 

bozukluğu yaşanmasına sebep olmuştur. Yürürlükteki (mer‟i) mevzuat 

incelendiğinde durumun böyle olmadığı, aksine mülki idarenin yeni reformlarla asli 

görevlerini yeniden üstlendiği görülmektedir (Aygöl, 2017: 28,29). 

Saffet Arıkan Bedük (2016)‟e göre büyükşehirlerde genel yetkili olarak 

hizmetleri yapmakla görevlendirilen belediyelerin çoğu kez “siyasi saiklerle” 

tarafsızlık ilkesi dışlanarak hizmet sunduklarından yakınılmaktadır. Mülki idare 

amirlerinin onayı beklenmeksizin, fiili durum yaratılarak cadde ve sokak adlarının 

topluca değiştirilmesi yoluna gidildiğine işaret edilmektedir. Kamuya ait ya da kamu 

yatırımlarına tahsisli arsaların sistematik biçimde yeşil alana çevrilmesi 

uygulamasına dikkat çekilmektedir. Karla mücadele konusunda yeterince etkili 

olamamalarından yakınma olmaktadır. Ayrıca kamu hizmeti için belediyelerden talep 

edilen araçların verilmemesi problemine de değinilmektedir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu‟nun 31‟inci maddesinde “Kaymakam, kanun, tüzük 

yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve 

bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.” hükmü var olduğu 

sürece kaymakamlık müessesesinin ne görevi, ne sorumluluğu ne de misyonu 

bitecektir. Nitekim ülkemizin içinde bulunduğu konjonktüre bakıldığında, terör 

sebebiyle görevini layıkıyla yapmayan belediyelere, hükümetin 674 sayılı KHK ile 

5393 sayılı Belediye Kanunu‟nda yapılan değişiklikle getirilen “Belediye başkanı 

veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve 

yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu 

hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi 

hallerinde 46‟ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da 

meclis üyesi görevlendirilir” hükmü gereğince belediye başkanı vekilliklerine 
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görevlendirmelerin kaymakamlardan yapıldığı görülmektedir. (Aygöl, 2017: 30) 

Mülki idare amirlerinin belediye başkan vekilliklerinde yaptıkları başarılı çalışmalar 

da sık sık haberlere konu olmaya devam etmektedir. 

Öte yandan mülki idare amirlerinin kullandığı idari vesayet yetkilerine 

bakıldığında; büyükşehir sisteminin cari olduğu 30 vilayet itibarıyla idari vesayet 

yetkisinin neredeyse tamamen kullanılamaz durumda olduğu görülmektedir. 

Kullanılabilecek idari vesayet yetkileri ise şunlardır: Mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 

değiştirilmesinde, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin 

onayı aranmakta; bir beldenin adının değiştirilmesinde, valinin görüşü istenmekte; 

cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı 

amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin karar mülkî idare amirinin onayı ile 

yürürlüğe girmekte; belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni 

belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim 

yapılıncaya kadar ilçe ve belde belediye başkanlığına vali tarafından görevlendirme 

yapılmakta; belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun 

halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri 

Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi 

durumunda o ilin valisi aksayan hizmetleri öncelikle belediyenin araç, gereç, 

personel ve diğer kaynaklarıyla giderecek, bu mümkün olmaz ise, diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanarak hizmetin yerine getirilmesi 

öngörülmüştür (Can, 2016: 56). 

Avrupa Birliği‟nin önde gelen ülkelerinde merkezi yönetim ile yerel yönetim 

ilişkileri, ülkenin kendi özelliklerine göre düzenlenmektedir. Bununla birlikte yerel 

yönetimlerin merkezin denetim alanı içinde ve vesayeti altında görevlerini yerine 

getirdikleri görülmektedir. Ülkemizde devleti ve hükümeti temsil eden mülki idare 

amirleri büyükşehir il ve ilçelerinde de devlet otoritesinin varlığını, kamu düzeni ve 

güvenliğinin sağlanmasını güvence altına alır. Görev alanında devletin üniter 

yapısının, yasaların uygulanmasının ve yasalara saygının teminatını sağlar. Bu 

bağlamda, büyükşehirlerde görev yapan mülki idare amirlerine, yeni roller, başka bir 

ifadeyle yeni görev ve sorumluluklar da verilebilir. Özellikle vatandaşlara sunulan 

hizmetlerin tarafsız ve adil biçimde yürütülmesi konusunda yeni işlevlerin verilmesi 

düşünülebilir. 
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Mülki idare mesleği ve bu mesleğin mihenk taşı olan kaymakamlık misyonunun, 

her şeyin yolunda olduğu dönemlerin aksine kriz dönemlerinde, olağan dışı 

zamanlarda daha fazla hissedildiği, bunu keşfeden Türk milletinin bu hazineden 

kolay kolay vazgeçmeyeceği veya vazgeçemeyeceği bir gerçektir (Aygöl, 2017: 30). 

Mülki idare amirlerinin Türk kamu yönetimi içerisindeki yeriyle ilgili 

düşüncelerini paylaşan önceki dönem Manisa Valisi M. Hakan Güvençer‟e (2016-

2018) göre “Değişim yüzyılındayız. Eski anahtarlarla yeni kapıları açmakta 

zorlanıyoruz. Yaşanan büyük değişimlerden mülki idare sistemimizin de etkilenmesi 

kaçınılmazdır. Kamu yönetimi bir gerçeklik olarak hayatımızı belirlemeyi 

sürdürecekse, yönetimin olmazsa olmazları Planlama-Koordinasyon-Denetim 

işlevleri de il yönetiminde varlığını sürdürecektir. Mülki idare sistemi daha küçülmüş 

ama daha uzman bir yapı olarak, yukarıda belirtilen işlevleri yönetimde etkin kılmak 

üzere varlığını sürdürecektir” (Türk İdareciler Dergisi, 2017: 94). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ- YĠKOB 

KARġILAġTIRMASI 

 

 

Bu bölümde il özel idareleri ve 6360 Sayılı Kanun ile kurulan yatırım izleme 

ve koordinasyon başkanlıklarının yapıları, benzer ve farklı yönleri incelenip il 

yönetimine etkileri ölçeğinde karşılaştırılacak ve bu hususla alakalı 

değerlendirmelere yer verilecektir. 

 

3.1 ĠL ÖZEL ĠDARELERĠ 

 

Kuruluş yılı olarak kabul edilen 1864 Vilayet Nizamnamesi‟nden günümüze 

tam 156 yıl geçmiş olmasına rağmen il özel idareleri varlığını korumaktadır. 

Günümüze gelene kadar çeşitli değişikliklere uğrayan bu yerel yönetim kuruluşuyla 

alakalı en önemli değişikliklerden biri de 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı 

Kanun‟dur. Bu kanun kapsamında 30 il özel idaresi kapatılmıştır. Kapatılan bu özel 

idarelerin ortak yönü büyükşehir olan illerde bulunmasıdır. Bununla birlikte aynı 

kanun ile YİKOB‟lar kurulmuştur. Her ne kadar YİKOB‟ların kanunda il özel 

idarelerine ikame olacağı vurgulanmış değilse de, il özel idarenin bazı personelinin 

YİKOB‟larda görevlendirilmesi, il özel idarelerinin görevlerinin bir kısmını yine bu 

kurumun üstlenmesi, ikisinin de başında o ilin valisinin bulunması ve son olarak 

tüzel kişilik elde etmesi sebebiyle YİKOB‟lar birçok kamu yöneticisinin gözünde il 

özel idarelerinin yerini almış olarak görülmektedir. 

Fransa‟dan örnek alınarak oluşturulan ve bugünkü il özel idaresinin 

oluşturulmasında ilk adım olarak değerlendirilen 1864 Vilayet Nizamnamesi dört 

yıllık bir uygulamadan sonra 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi 

ile yürürlükten kaldırılmıştır. İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi Türk idare 

tarihinde köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Yaklaşık kırk iki yıl yürürlükte 

kalan bu nizamname bir taraftan merkezi idarenin denetim ve kontrol yetkisini 

arttırırken öte taraftan çağdaş yerel yönetim sisteminin temellerini atmıştır (Tamer, 

1998: 8). 
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İl özel idarelerinin günümüze kadar gelen temellerini atan yasal düzenleme 

1913 tarihli “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkatı”dır (Şengül, 2011: 44). 

1913 tarihinde çıkan kanunda tanımlanan şekliyle  “İl, taşınır ve taşınmaz mallara 

sahip, kanunla belirlenmiş ve sınırlandırılmış özel görevleri gerçekleştirmekle 

yükümlü bir tüzel kişidir.” İl özel idarelerinin hukuki dayanağını oluşturan ve bir 

takım ekleme ve yenilemelerle yürürlükte kalan 1913 tarihli kanun, 1987 yılında 

çıkarılan 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile değiştirilmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 

2013: 190). 

3360 Sayılı Kanun ile birlikte “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u 

Muvakkatı”nın adı değiştirilmiş ve “İl Özel İdaresi Kanunu” olmuştur.  

3360 Sayılı Kanun ile il özel idaresine sağlık, eğitim, kültür, ticaret, tarım ve 

bayındırlık gibi alanlarda görevlendirmeler yapılmıştır. Fakat geçmiş dönemlerde 

personel azlığı, yeterli ölçüde maddi kaynaklara sahip olmamak ve bu görev ve 

sorumlulukların merkezi yönetim tarafından yerine getiriliyor olmasından dolayı, il 

özel idaresi temel yasasında il özel idaresine verilen görev ve sorumlulukların ancak 

küçük bir kısmı yerine getirilmiştir (Eryılmaz, 2013, 126). İl özel idaresinin 3360 

Sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini ifası konusunda önemli bilgiler edinilebilen 

İçişleri Bakanlığı İç Düzen Genel Raporu‟nda; sağlık hizmetlerinin hemen hemen hiç 

yapılmadığını, tarımla ilgili görevlerin yerine getirilemediği, bayındırlık görevlerinde 

görev karışımı, teşkilat ve personel yetersizliği, mali yetersizlikler gibi sebeplerle 

eksiklikler olduğu vurgulanmıştır (Keleş, 2012: 45). 

3360 Sayılı Kanun, 1913 tarihli kanunun bazı maddelerini iptal etmiş, 

bazılarında değişiklikler yapmış ve genel anlamda kanun metninin 

Türkçeleştirilmesini sağlamıştır. Ancak il özel idarelerinin etkin yerel hizmet birimi 

olabilmeleri için gerekli olan görev ve gelir paylaşımında beklenen faydayı 

sağlayamamıştır. Bu durum merkezi yönetimi yeni düzenlemeler yapma yoluna 

itmiştir. Bu kapsamda il özel idarelerinin yönetsel kapasitesini arttırmak ve özerk 

yapısını güçlendirmek adına ilk köklü değişiklik 2005 tarihli 5302 Sayılı Kanun ile 

yapılmıştır (Keleş, 2012: 151). 

Güler, il özel yönetimlerinin tarihsel gelişimi ile ilgili yapmış olduğu 

değerlendirmesinde, 1930-1945 arasında kalan dönemde il özel yönetimlerinin 

belediyelere göre daha ağırlıklı olduğu ve belediyelerin ikinci planda kaldığına vurgu 

yaparken, 1946-1960 döneminde ise tersine bir sürecin yaşandığını, il özel 

yönetimlerinin önemli görevlerinin merkeze devredildiğini, bundan dolayı da bu 
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birimlerin hızla küçüldüğü ve belediyelerin daha fazla önem kazandığını belirtir 

(Güler, 2014: 219). 2000‟li yıllarla birlikte daha da hız kazanan yerel yönetimlerde 

düzeltim çabalarına paralel olarak 2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

yürürlüğe girmiştir. 

2005 yılında gerek Avrupa Birliği‟ne uyum çalışmaları gerekse de kamu 

yönetimi sistemimizdeki eksikliklerin giderilmesi maksatlarıyla birçok önemli yasal 

düzeleme gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri de hiç şüphesiz 2005 yılında çıkarılan 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟dur. 

Bu kanun ile geçmişe kıyasla daha fonksiyonel, geniş ve yaygın bir örgütsel 

yapıya kavuşturulan il özel idarelerinde en dikkat çekici değişiklik il genel meclisinin 

başkanlığının validen alınıp il genel meclis üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir 

Başkan tarafından yürütülecek olmasıdır. Buradaki amaç daha demokratik bir yapı 

tesis etmektir. 

İl genel meclisinin başkanlığının değişmesinin yanı sıra yetki anlamında 

güçlendirildiği de açıktır. Örneğin; il genel meclisi kararlarının valinin onayı ile 

değil, meclisin kabulüyle yürürlüğe girmesi ve il özel idaresi bütçesinin İçişleri 

Bakanlığı‟nın onayıyla değil, meclisin kabulüyle yürürlüğe girmesi meclise 5302 

sayılı yasa ile getirilen yeniliklerdir. 

5302 sayılı yasa ile il özel yönetimi organlarının geleneksel üçlü yapısı 

korunmuş, ancak il encümeninin karar organı değil, yürütme organı olması 

öngörülmüştür (Ulusoy ve Akdemir, 2008: 162,163). 

Bu çalışmanın ilk bölümünde kavramsal çerçeve ele alınırken il özel idareleri 

açıklanıp üç organını kısaca belirtilmiş idi. Bu bölümde ise biraz daha ayrıntılı 

yaklaşıp, teşkilat yapısı, organlarının görevleri, il özel idarelerinin yetki ve görevleri, 

mali yapısı ve denetlenebilirliği incelenecektir. 

 

3.1.1 Ġl Özel Ġdarelerinin TeĢkilat Yapısı 

 

İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan 

kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, 

ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm 

kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, 

kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. 
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Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri 

yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel 

idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre 

düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve 

bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar (İl Özel İdaresi Kanunu, 2005: md.35).  Bu 

kanunla getirilen genel sekreter ile önceki kanunda yer alan il özel idaresi 

müdürünün görev ve il özel idaresi içindeki statüsü yönünden çok büyük bir farkın 

olduğu söylenemez. 

Aynı kanun maddesi nüfusu 3 milyona kadar olan illerde en fazla iki genel 

sekreter yardımcılığı kadrosunun ihdas edilebileceğini bildirmiş olup,  günümüzde 

750.000 ve üzeri nüfusa sahip iller büyükşehir statüsünde olduğu ve il özel 

idarelerinin bu büyükşehirlerde olmadığını göz önünde bulundurup halihazırdaki 51 

il özel idaresinde en fazla 2 adet genel sekreter yardımcılığı olduğunu söyleyebiliriz.  

 

3.1.2 Ġl Özel Ġdaresinin Organları ve Görevleri 

 

İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. Bunların 

görevleri ise alt başlıklar halinde açıklanacaktır. 

 

3.1.2.1 Ġl Genel Meclisi ve Görevleri 

 

İl genel meclisi, il özel idaresinin en önemli organı olup karar merciidir. 

Seçilmiş üyelerden oluşur ve daha önce değinildiği üzere kendi üyeleri arasından 

seçilen bir başkan tarafından idare edilir. Ayda bir toplanması esas olan il genel 

meclisini, il genel meclis başkanı gerekli hallerde olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Meclis üye tam sayısını salt çoğunluğuyla toplanır ve yine aynı çoğunlukla karar 

verir. 

2005 tarihli İl Özel İdaresi Kanunu‟nun 9.maddesinde il genel meclisinin 

görevleri şu şekilde sıralanmıştır: 

 Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini 

ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. 

 Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 

birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak.  
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 Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni 

plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve 

karara bağlamak.  

 Borçlanmaya karar vermek 

 Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu‟na tâbi ortaklıklar kurulmasına 

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım 

ortaklığı kurulmasına karar vermek. 

 Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç 

yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar 

üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.  

 Şartlı bağışları kabul etmek.  

 İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-

işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, 

işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. 

 Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.  

 İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Norm 

kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının 

ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

 Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle 

karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. 

 Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya 

veya ayrılmaya karar vermek.  

 İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve 

ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

 

3.1.2.2 Ġl Encümeni ve Görevleri 

 

3360 Sayılı Kanun‟da “il daimi encümeni” olarak tanımlanırken 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu‟nda ise “il encümeni” olarak ifade edilen bu organda yapılan bir 

değişiklik de üye sayısıyla alakalıdır. 6360 Sayılı Kanun ile daha önce 11 üyeden 

oluşan il encümeninin üye sayısı 7‟ye indirilmiştir. Buna göre il encümeninin 

başkanı daha önce olduğu gibi validir. Önceki düzenlemeden farklı olarak il özel 
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idaresi genel sekreteri de il encümeninin doğal üyesi olarak kabul edilmiştir. İl 

encümeninin geri kalan beş üyesinden üçü il genel meclisi tarafından seçilecek, kalan 

iki üyesi ise il özel idaresinin birim amirleri arasından vali tarafından 

görevlendirilecektir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden 

belirlenen gün ve saatte toplanır. 

Vali yönetmelik, tüzük, kanun ve İGM kararlarına aykırı gördüğü encümen 

kararını, takvimde yer alan bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesini talep 

edebilmektedir. Bu durumda Encümen almış olduğu kararda ısrar ederse kararın 

kesinlik kazanması gerçekleşmektedir. Dolayısıyla vali, kesinleşen encümen 

kararının uygulanmasını durdurma kararı verebilir. Bu durdurma kararı için idari 

yargı makamlarına yürütmeyi durdurma talebi ile 10 gün içinde başvuru yapması 

gerekmektedir (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005: Md.27). 

    5302 Sayılı Kanun‟un 26. maddesine göre il encümeninin görevleri şunlardır:  

 Yıllık çalışma programı ve stratejik plan ve kesin hesabı inceleyip İl Genel 

Meclisine görüş sunmak, 

 Kamulaştırmaya karar vermek ve uygulamak, 

 Öngörülemeyen giderlerin harcama yerlerini belirlemek,  

 Bütçede yetki çerçevesinde aktarım yapmak,  

 Kanunlarda belirtilen cezaları vermek,  

 Resim, vergi ve harçlar dışındaki miktarın beş bin TL‟ye kadar olan 

ihtilafların sulhen halline karar vermek,  

 Taşınmaz mal satımına, takasına ve tahsisiyle alakalı kararları uygulamak, 

süresi üç yılı aşmamak üzere kiralanmasına karar vermek, 

 Belediye sınırlarının dışında yer alan topluma açık alanların açılma ve 

kapanma saatlerini belirlemek,  

 Valinin göndermiş olduğu konularda görüş bildirmek,   

 Kanunlarla belirtilen diğer görev ve yetkileri yapmak. 

 

3.1.2.3 Vali ve Görevleri 

 

    Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 5302 Sayılı 

Kanun‟un 29. maddesi hükmü, il özel idaresinin temsil yetkisini valiye vermiştir. İl 

özel idaresini vali dışında başka bir kişi temsil edemez ve il özel idaresi teşkilatı 
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valinin emri altındadır. Vali hem merkezi idarenin taşradaki temsilcisi hem de yerel 

yönetim birimi olan il özel idaresinin başı olması sebepleriyle oldukça önemli bir 

görevi ifa eder. Her ne kadar 2005 yılında valinin il özel idaresi üzerindeki bazı 

yetkileri (İGM‟nin doğal başkanı olmak gibi) alınmış olsa da hala bu kurumun bir 

numaralı temsil makamı ve karar mercii olmaya devam etmektedir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟nun 30. maddesine göre valinin il özel 

idaresinin başı olarak görevleri şunlardır: 

 İl özel idaresinin en üstte yer alan amiri olarak kurumu sevk ve idare etmek, il 

özel idaresinin menfaatlerini ve haklarını koruyacak politikalar izlemek.  

 İl özel idaresini stratejik plâna göre yönetmek, il özel idaresinin kurumsal 

politikalarını oluşturmak, bu politikalara uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi 

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve 

uygulamak izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 

sunmak.  

 İl encümeninde başkanlık sıfatıyla yer almak. 

 İl özel idaresinin bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz malların idaresini 

sağlamak.  

 İl özel idaresinin gelirlerinin takibini ve tahsilini sağlamak.  

 İlgili ve yetkili birimlerin kararını almak koşulluyla sözleşme yapmak.  

 İGM ve encümen hükümlerini uygulamak.  

 Bütçenin uygulanmasını sağlamak, bu bütçede meclisin ve encümenin yetkisi 

dışında kalan aktarmaları yapmak. 

 İl özel idaresi personelinin atamasını gerçekleştirmek.  

 İl özel idaresi ve kuruma bağlı işletmelerin denetlenmesini sağlamak.  

 İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.  

 Bütçede yer alan yoksul ve muhtaçlar için ödeneği kullanmak. 

 Şartsız bağışları kabul etmek 

 

3.1.3 Ġl Özel Ġdarelerinin Yetki ve Görevleri 

 

İl özel idaresi, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için bir takım 

yetki ve imtiyazlarla donatılarak bazı muafiyetlere de sahip kılınmaktadır. 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟nun 7. maddesinde bu yetki ve imtiyazlar şunlardır:  
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 Kanunlar ile verilen hizmetleri ve görevleri yerine getirebilmek adına her 

türlü çalışmaları gerçekleştirmek, gerçek ve tüzel kişiler için Kanunlarda yer 

alan izinleri ve ruhsatları vermek ve denetimini sağlamak  

 Kanunların il özel idaresine vermiş olduğu yetki dahilinde yönetmelik 

çıkartmak, emir ve yasaklar koymak, Kanun çerçevesinde cezai işlemler 

uygulamak.  

 Hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, 

kiralayabilmek veya kiraya vermek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis 

etmek.  

 İl özel idaresinin menfaatleri doğrultusunda bağışları kabul etmek ve borç 

almak. 

 Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş bin Türk Lirasına 

kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 

 Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak.   

 Belediye sınırları dışında yer alan gayri sıhhî işletmeler ile umuma açık 

istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat verilmesini gerçekleştirmek ve 

denetlenmesini sağlamak. 

 

Ayrıca 5302 Sayılı Kanun‟da il özel idarelerinin mallarına karşı işlenen 

suçların Devlet malına karşı işlenmiş sayılacağı ve il özel idarelerinin kendi 

hizmetleriyle alakalı halkın görüş ve önerilerini öğrenmek maksadıyla kamuoyu 

araştırması yapabileceği hüküm altına alınmıştır. 

İl özel idareleri muhtelif alanlarda vazife görmektedir. Bu görevler doğrudan 

il özel idarelerince yerine getirtilecek görevler, merkezi idare adına yerine getirilen 

görevler ve tamamlayıcı mahiyette görevler olarak tasnif edilebilir. 

 

3.1.3.1 Doğrudan Yerine Getirilen Görevler 

 

İl özel idarelerinin esas itibariyle belediye mücavir alanlarının dışında kalan 

yerlerde, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla yerine getirilebilecek bu görevler 

dört kısma ayrılır. Bunlar; 
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 İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, 

 Acil yardım ve kurtarma,  

 Orman köylerinin desteklenmesi,  

 Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerdir. 

 

3.1.3.2 Merkezi Ġdare Adına Yerine Getirilen Görevler 

     

İl özel idareleri, merkezi idare adına bazı görevleri yerine getirirler. Tüzel 

kişiliğini haiz il özel idareleri, ilgili bakanlık adına hizmeti ifa etmek üzere 

görevlendirilir. Merkezi idare tarafından ilgili bakanın onayı ile özel idareye 

aktarılan ödenek tahsis amacı dışında kullanılamaz. Merkezi idare adına yapılan 

görevler herhangi bir alan sınırlaması olmaksızın ilin mülki sınırları içinde 

yapılabilir. Bu hizmetler şu alanlarda yapılagelmektedir; 

 Sağlık, gençlik ve spor 

 Tarım, sanayi ve ticaret,  

 Bayındırlık ve iskân,  

 Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi,  

 Kültür, sanat, turizm,  

 Sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları 

ve yetiştirme yurtları,  

 İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve 

onarımı. 

 

3.1.3.3 Tamamlayıcı Mahiyetteki Görevler 

 

Bu görevler il özel idarelerinin kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli konularda 

destek olma görevleridir. Bunlar;  

 Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki 

araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları,  

 Kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı,  

 Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıdır (Güneş, 2013, 60). 
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3.1.4 Ġl Özel Ġdarelerinin Mali Yapısı 

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 42.maddesinde belirtilen il özel 

idarelerinin gelirleri şunlardır: 

 Kanunda belirtilen il özel idaresi katılma payları, harçlar, resim ve vergi 

 Genel bütçenin vergi gelirlerinden ayrılmış olan paylar.  

 Özel ve genel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.  

 Taşınmaz ve taşınır malların satış, kira ve bu taşınır ve taşınmaz malların 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.  

 İGM‟nin belirlediği tarifeler doğrultusunda tahsil edilecek hizmet karşılığı 

ücretler. 

 Ceza ve faiz gelirleri. 

 il özel idaresine yapılan bağışlar. 

 Her türlü iştirak, girişim ve faaliyetler doğrultusunda elde edilecek gelirler. 

 Diğer gelirler.   

 

Borçlanma konusunda ise bir önceki kanun döneminde var olan konu 

sınırlaması da kaldırılarak il özel idaresine tanınan borçlanma yetkisi endişe verici 

bulunmaktadır. Bu yetkiye sahip belediyelerin çoğunun, borç batağında yüzüyor 

olması ileride il özel idaresinin de aynı duruma düşeceği endişesine sebep 

olmaktadır. Geri ödeme bakımından, il özel idaresi mallarının haciz sistemine açık 

olması da düşünüldüğünde, borç veren güvence altına alınacak ve önümüzdeki yıllar 

bugüne kadar olduğundan daha büyük sorunlarla karşılaşacak gibi görünmektedir 

(Güler, 2014: 15). Borçlanma açısından getirilen kolaylıklar, mahalli idarelerin yerli 

ve yabancı özel kesim kuruluşlarından borçlanma eğilimini arttırmaktadır. 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟nun 43.maddesinde belirtilen il özel 

idarelerinin giderleri ise şunlardır: 

 İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, 

bakımı ve onarımı için yapılan giderler.  

 İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, 

ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile 

diğer giderler. 
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 Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri 

 Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer 

gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

 İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin 

aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar. 

 İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili 

ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri.  

 Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. 

 Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

 Dava takip ve icra giderleri.  

 Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

 Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 

 Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte 

yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.  

 Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

 Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve 

araştırması giderleri.  

 Doğal afet giderleri.  

 Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer 

giderler.  

 

İl özel idaresinin giderlerini, kendilerine kanunlarla verilmiş olan görevlerin 

yerine getirilmesi, bazı hizmetlerin yürütülmesi için harcanan paralar ile kanunlar 

gereğince bazı kurum ve kuruluşlara ödenen paralar oluşturmaktadır. 

5018 Sayılı Kanun‟un “tanımlar” başlığını taşıyan 3. maddesinde bütçe 

“belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin 

hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak 

tanımlanmıştır. 5302 Sayılı Kanun‟da il özel idaresi bütçesinin ilin stratejik planına 

uygun olarak mali yıl ve onu izleyen iki yıl olmak üzere üç yıl için hazırlanacağı 

belirtilmiştir. Hazırlanan bütçe il özel idaresinin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki 

gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların 

yapılmasına izin verir. Bu nedenle bütçe de olmayan harcama yapılamaz. 5302 Sayılı 
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Kanun‟a göre bütçeyi hazırlama ve uygulama görevi valiye aittir. Ancak harcama 

yetkisi verilen diğer görevliler de vali ile birlikte bütçe ödeneklerinin verimli, 

tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu tutulmuştur (Toprak, 2006: 38). 

Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine 

sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci 

gününden önce il genel meclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını yıl başından 

önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak 

biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz (5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu, 2005: Md.45). 

 

3.1.5 Ġl Özel Ġdarelerinin Denetimi 

 

5302 Sayılı Kanun‟un 38.maddesinde belirtildiği üzere il özel idarelerinde iç 

ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve 

performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, il özel idaresinin malî işlemler 

dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve 

stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği 

elemanlar tarafından da denetlenir (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005: 

Md.38). 

Kanunda öngörülen ilk iç denetim yolu Faaliyet Raporu‟nun hazırlanmasıdır. 

Vali, kanunda belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre 

yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme 

durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu 

hazırlar (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005: Md.39). Hazırlanan bu rapor 

İçişleri Bakanlığı‟na gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. 

Öngörülen ikinci iç denetim yolu ise hizmetlerde ciddi aksamalar görülmesi 

üzerine İçişleri Bakanlığı‟nın ilgili hizmetlerin görülmesini il özel idaresinden 

istemesidir. Eğer hala giderilmezse söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin 

valisinden ister. Bu durumda, vali, aksaklığı öncelikle il özel idaresinin araç, gereç, 

personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. 
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İl özel idarelerinin dış denetimi ise Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bu 

durum il özel idaresinin harcama sonrası dönemini kapsamaktadır. Sayıştay‟ın 

yapmış olduğu denetim incelemeleri TBMM‟ye rapor halinde sunulması gerekir. 

Dış denetim, “Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas 

alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer 

hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitini sağlar. Bunun yanı sıra kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 

belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından 

değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir” (5018 Sayılı Kanun, Md: 68). 

1982 Anayasası‟nın 125. Maddesinde belirtildiği üzere idarenin her türlü 

eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık olduğu için il özel idarelerinin de her 

kamu idaresi gibi yargı yoluyla denetimi mümkündür. 

Son olarak il özel idareleri kamuoyu denetimine de doğal olarak tabiidir. 

Gerek basın-yayın yoluyla gerekse kamuoyu dinamiklerinin bizzat ilgili yöneticilere 

taleplerini ve şikâyetlerini iletmeleri, idarenin her türlü işleminin yargı yoluna açık 

olmasından dolayı idari yargı denetimi ve etik denetimler kamuoyu denetimlerine 

örnek olarak gösterilebilir. 

 

3.2 YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIKLARI (YĠKOB) 

 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir olan illerdeki il özel idareleri kaldırılmış ve 

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‟da değişiklik 

yapmak suretiyle yalnızca büyükşehir olan illerde kurulmak üzere, valiliklere bağlı 

olan, Türk idare sistemine yeni bir kurum eklenmiştir: Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB). 

3152 Sayılı Kanun‟daki ifadesiyle “Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 

illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, 

izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin 

koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada 

yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve 

protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik 

edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu 

tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
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kurulmuştur” (3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

md. 28/A). 

İlk kurulduğunda tüzel kişiliği ve bütçesi olmayan YİKOB‟lara tüzel kişilik 

ve bütçe verilmesi 2016 yılında olmuştur. Uygulamada görülen bazı aksaklıklar ve 

lüzum üzerine de 1 Eylül 2016 tarihli ve 29818 Sayılı Resmi Gazete‟nin 2.mükerrer 

sayısında yayımlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 

sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‟un YİKOB‟larla ilgili 

28/A maddesine “kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli” ibaresi eklenmiştir. 

 

3.2.1 YĠKOB’ların TeĢkilat Yapısı 

 

Büyükşehir belediyesi bulunan 30 ilimizde valiye bağlı olarak kurulan 

yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının başında bizzat vali olabileceği gibi 

uygulamada da sıklıkla görüldüğü üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı 

da olabilmektedir. YİKOB Başkanı olan bu vali yardımcısına bağlı ilgili 

yönetmelikte öngörülen bazı müdürlükler bulunur: 

 Yatırım İzleme Müdürlüğü. 

 Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü. 

 Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü. 

 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü. 

 İdari ve Mali İşler Müdürlüğü. 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü 

 Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü. (28962 sayılı 

Yönetmelik) 

28962 sayılı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik‟te verilen izinle 

YİKOB‟lar valinin onayı ile başkanlık bünyesinde veya ilçelerde geçici birimler 

kurulabilir.  
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3.2.2 YĠKOB’ların Görev ve Yetkileri 

 

Kapatılan il özel idarelerinin görev ve yetkilerinin büyük kısmı büyükşehir 

belediyelerine, bir kısmıysa ilgili bakanlıklara devredildiği için YİKOB‟ların görev 

ve yetkileri daha azdır. YİKOB‟ların görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak 

yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 

 İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek, 

 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek, 

 Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek, 

 İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek, 

 Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerini yürütmek, 

 Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin 

yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve 

performans programlarına uygunluk açısından değerlendirildiği raporu 

hazırlamak ve valinin değerlendirmesi ile birlikte ilgili bakanlıklara 

göndermek, 

 Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 

3213 sayılı Maden Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun ilgili maddeleri kapsamında verilen 

her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri 6360 Sayılı Kanun‟un 3 üncü 

maddesi çerçevesinde kullanmak, 

 Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en 

yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında 

kullanılmak üzere bakanlık bütçesinden başkanlığa aktarılan ödenekleri 

kullanmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu 

kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımını ödenek 

durumuna göre yapmak veya yaptırmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının bürolarının ihtiyaçlarını ödenek durumuna 

göre karşılamak, 
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 Hükümet konaklarının, başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve 

kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme, tefrişat ve onarımını 

sağlamak, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili 

mevzuatında belirtilen ihtiyaçları karşılamak, 

 Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları ödenek durumuna göre 

yapmak, 

 Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardımı koordine etmek, 

denetlemek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek, 

 Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve 

koordine etmek, 

 İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve 

hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile 

kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili 

bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatırımın 

gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin 

talimatı ile yerine getirmek, 

 Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin 

gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak, 

 4562 Sayılı Kanun‟un geçici 12 nci maddesinde verilen hak ve yetkileri 

kullanmak, mükellefiyetleri yerine getirmek, 

 Valinin vereceği diğer görevleri yapmak (28962 sayılı yönetmelik, Md: 5). 

 

YİKOB‟lar sayılan bu görevler neticesinde genel olarak kurum ve 

kuruluşların yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması 

görevlerini üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında başkanlığın isminin bu görevlerle 

uyuştuğu söylenebilir. YİKOB‟lar birer “yatırım ofisi” olarak tasvir edilebilir. 

(Kuran, 2016: 209) Ayrıca kurum ve kuruluşların kendi iradeleriyle yerine 

getirebilecekleri kimi hizmetlerin YİKOB aracılığıyla merkezi yönetim tarafından 

kurum ve kuruluşlara yaptırılması ya da bizzat YİKOB aracılığıyla yapılması söz 

konusudur. Bu durum, başkanının, vali veya valinin görevlendireceği bir vali 

yardımcısının olduğu YİKOB‟ların, merkezi yönetimin taşradaki gölgesi olduğu 

düşüncesini desteklemektedir (Doğan, 2019: 64). 
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3.2.3 YĠKOB’ların Mali Yapısı 

 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının gelirleri şu şekilde 

belirtilmiştir:  

 İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak hazine yardımları, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetleri için aktardıkları tutarlar, 

 Bağış ve yardımlar, 

 Diğer gelirler (674 sayılı KHK, 2016:  Md.35). 

 

YİKOB‟ların kuruluş yönetmeliği olan 28962 sayılı yönetmelikte de 

belirtildiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca, başkanlığın görev ve 

sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl bakanlık bütçesine yeterli ödenek 

konulur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde yapacakları her türlü 

yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla 

yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne 

surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın 

sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak 

belgeler ile bu kapsamdaki iş ve işlemler İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı‟nca 

belirlenen esas ve usullere göre yürütülür (674 sayılı KHK, 2016: md.35). 

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve 

hizmetlerin aksaması ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu 

düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilemesi durumunda, bu hizmetlerin başkanlık 

aracılığıyla veya ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yerine 

getirilmesi halinde; yapılan veya yapılacak harcama tutarları, tahsis yapan kurum 

tarafından ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden kesilerek, bakanlığa veya hizmeti 

yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmektedir (28962 sayılı 

yönetmelik, 2014: md.14). 

 

3.2.4 YĠKOB’ların Denetimi 

 

YİKOB‟ların denetimi hususuna ilişkin 6360 Sayılı Kanun‟da, 674 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname‟de, YİKOB‟ların kuruluş yönetmeliği olan 28962 
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sayılı yönetmelikte veyahut başka herhangi bir mevzuat metninde bir hüküm 

görülememiştir. 

Uygulamada görülenlere göre ise YİKOB iki tür denetime tabidir: 

 İç Denetim açısından Valinin / İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu‟nun 

denetimi 

 Dış Denetim Açısından Sayıştay‟ın denetimi 

 

Son olarak YİKOB‟lar da il özel idareleri gibi kamuoyu denetimine tabiidir. 

Gerek basın-yayın yoluyla yapılan haberler gerekse de kamuoyu dinamiklerinin 

bizzat yöneticilere taleplerini ve şikâyetlerini iletmeleri ve etik denetimi, kamuoyu 

denetimlerine örnek olarak gösterilebilir. İlaveten YİKOB‟ların da tüm iş ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 

 

3.3 ĠL ÖZEL ĠDARESĠ VE YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON 

BAġKANLIĞI KARġILAġTIRMASI 

 

Bu kısımda iki kuruluşumuzun benzerliklerine ve farklılıklarına maddeler 

halinde değinilecektir. 

 

3.3.1 Benzer Özellikler 

 

İl özel idarelerinin kaldırıldığı illerde kurulan YİKOB‟ların önceki sistemde 

var olan bazı hizmetleri yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Bunun en önemli örneği ise 

merkezi yatırımlardır. Merkezi idare taşrada yapmak istediği birçok yatırımı eski 

sisteme göre İl özel idarelerine yeni sisteme göreyse YİKOB‟lara kaynak aktarmak 

suretiyle gerçekleştirmektedir. Bunun en önemli sebebi ise merkezin taşradaki 

yüzleri olan valilerin bu yatırımların takibini ve koordinasyonunu yine merkezin 

talimatlarına uygun şekilde takibini ve koordinasyonunu yapacak olmasıdır. Bununla 

ilgili mevzuat hükmü şu şekildedir: “ ... Bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, 

bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler 

karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferleri 

ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak 

transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki 
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kamu idarelerince aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi 

yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 

aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer 

yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde 

harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye 

İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”  (3152 Sayılı Kanun, md.28/A). 

Uygulamada görülen merkezi yatırımlara genel olarak şu örnekler verilebilir: 

 Okul/pansiyon/hizmet binası yapım işleri (Milli Eğitim Bakanlığı) 

 Hükümet konağı/emniyet, jandarma hizmet binaları ve eklentileri yapım işleri 

(İçişleri Bakanlığı) 

 112 hizmet binası/ aile sağlığı merkezi yapım işleri (Sağlık Bakanlığı) 

 Tarihi bina restorasyonu (Kültür ve Turizm Bakanlığı) 

 Huzurevi/engelsiz yaşam merkezi yapım işleri (Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı) 

 Spor salonları/spor sahaları yapım işleri ( Gençlik ve Spor Bakanlığı) 

 

YİKOB‟lar eskiden il özel idarelerinin yaptığı gibi bu merkezi yatırımlarla 

ilgili ihale iş ve işlemlerini yürütür, keşif özeti ve yaklaşık maliyet hazırlar, 

kontrolörlük görevini yerine getirir. Yapılan bu görevler sayesinde merkezi idarenin 

yatırımları daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirilir. 

Taşradaki kamu hizmetlerinin aksaması durumlarının önüne geçmek için 

kanun koyucu valilere belirli yetkiler vermiştir. Bu yetkiler 5393 sayılı Belediye 

Kanunu‟nda düzenlendiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟nda da 

düzenlenmiştir.  

Belediye Kanunu‟nun hizmetlerde aksama başlıklı 57. maddesinde “Belediye 

hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve 

esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine 

yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, 

hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre 

makul bir süre vererek belediye başkanından ister. Aksama giderilemezse, söz 

konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin Valisinden ister. Bu durumda Vali, 

aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. 

Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da 
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kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet Vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller 

Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı 

üzerinden belediyeye ayrılan paydan Valilik emrine gönderilir. İçişleri Bakanlığının 

talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediyece 

asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/39 md.; 

Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/35 md.) Ancak belediye veya bağlı idarelerde; 

hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz 

etkilediğinin veya etkileyeceğinin Valilik tarafından belirlenmesi halinde, Valilik söz 

konusu hizmeti yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, il özel idaresi veya kamu 

kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine, 

yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller 

Bankası Anonim Şirketince ilgili idare payından kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa 

gönderilir...” denilmektedir. 

Yine İl Özel İdaresi Kanunu‟nun hizmetlerde aksama başlıklı 40. Maddesinde 

de şu şekilde bir hüküm bulunmaktadır: “İl özel idaresi hizmetlerinin ciddî bir 

biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayatî 

derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili sulh hukuk 

hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda, İçişleri Bakanlığı;    

a) Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre 

makul bir süre vererek il özel idaresinden ister. 

b) Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin Valisinden 

ister. Bu durumda, Vali, aksaklığı öncelikle il özel idaresinin araç, gereç, personel ve 

diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Bu nedenle ortaya çıkacak maliyet Vali 

tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o il özel idaresinin müteakip 

ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden il özel idaresine ayrılan 

paydan Valilik emrine gönderilir.” 

Yukarıda da görüldüğü üzere taşradaki hem belediye hizmetlerinin, hem de 

diğer bir yerel idare birimi olan il özel idarelerinin hizmetlerinin aksamasına mahal 

vermemek için valilere yetkiler verilmiştir. Aynı zamanda Belediye Kanunu‟na 2016 

yılında 676 sayılı KHK ile eklenen madde ile de, hizmetlerin aksatılmasının terör 

veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik 

tarafından tespiti halinde, valiliğin söz konusu hizmeti yatırım izleme ve 
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koordinasyon başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 

yapacağı hüküm altına alınmıştır (Tepeli,2018: 45). 

Yine 6360 sayılı yasa ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun‟a eklenen 28/A maddesinde de; “İldeki kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu 

durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz 

etkilediğinin Vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, Vali uygun 

süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın 

verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, Vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım 

izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir..” hükmü 

mevcuttur. 

Burada da görüleceği gibi, kamu hizmetlerinin aksaması durumunda eski 

sistemde öncelikle il özel idareleri yeni sistemde de öncelikle YİKOB‟lar aracılığıyla 

aksayan hizmetler görülür ve kesintiye uğramasına müsaade edilmez. Valilerin 

koordinesinde yürütülen bu hizmetlerin masrafları, hizmetin asıl sorumlusu olup 

bunu aksatan kuruluştan ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. 

Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu‟nun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve 

yetkileri kullanmak görevi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına da 

verilmiştir.  Bu görevlere örnek olarak arama/işletme ruhsatı vermek, mevzuatta 

belirtilen harçların tahsilini yapmak ve işlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek 

verilebilir. 

İl özel idareleri döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının 1961 tarihli ve 237 

sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile 

bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile 

emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi 

bütçesinden karşılanabilmekte idi. Yine benzeri bir düzenlemenin YİKOB 

başkanlıkları için de geçerli olduğunu görmekteyiz (Tepeli, 2018: 45). 3152 Sayılı 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun‟un 28/A maddesinde; 

“Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu 

kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının 

ihtiyaçları; Valilik ve Kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı 
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ile emniyet hizmetlerinin  gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon 

başkanlığınca karşılanabilir”  denilmektedir. 

YİKOB‟lara 674 sayılı KHK ile 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere tüzel kişilik verilmişti.  Tüzel kişiliğin gelmesiyle köyden mahalleye dönüşen 

yerleşim yerlerinde başta altyapı olmak üzere bazı hizmetler YİKOB‟larca yerine 

getirilmeye başlandı. Kırsal Altyapının Desteklenmesi Projesi (KIRDES) 

çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca gönderilen ödeneklerle gerçekleştirilen bu 

hizmetlere örnek verecek olursak, Ordu Valiliği verilerine göre, KIRDES Projesi 

kapsamında İçişleri Bakanlığı‟nca Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığına gönderilen 13.193.782,00 TL ödeneğe Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı bütçesinden ilave edilen 1.190.352,15 TL ödeneğin eklenmesi ile 

toplamda 14.384.134,15 TL bütçe ile kırsal kesimde ihtiyaç duyulan acil altyapı 

hizmetlerinin yapıldığı ve bu çerçevede  47,51 km BSK yol, 46,50 km 1. kat sathi 

kaplama yol, 11,50 km 2. kat sathi kaplama yol, 22,57 km beton yol yapımı  olmak 

üzere genel toplamda 128 km yol yapımının gerçekleştirildiği görülmektedir 

(http://www.ordu.gov.tr/kirdesprojesi-kirsaldaki-altyapi-hizmetlerine-cansuyu-oldu- 

Erişim Tarihi 07.08.2018). 

Tüzel kişilik almadan önce yatırım bazında sadece merkezi idarenin 

yatırımlarını gerçekleştirme görevini yürüten YİKOB‟lar tüzel kişilik aldıktan sonra 

özel bütçeli hale gelmiştir ve kendi bütçesinden hizmet vermeye başlamıştır. 

KIRDES projesi çerçevesinde gelen ödeneklerle içme suyu ve yol yapımı gibi temel 

altyapı hizmetlerinin yanı sıra muhtarlık binası,  mahalle konağı, çocuk oyun parkı, 

taziye evleri vb. birçok hizmet gerçekleştirilebilmektedir. 

Görüleceği üzere büyükşehir sınırlarında uygulanan KIRDES projesi ile 

büyükşehir olmayan illerimizde uygulanan KÖYDES (Köylerin Altyapılarının 

Desteklenmesi Projesi) projeleri büyük oranda benzerlikler taşımaktadır.  6360 sayılı 

yasadan sonra tüm il sınırları büyükşehir belediyesinin mücavir alanına girmiş ve 

köyler mahalleye dönüştürülmüştü. Uygulamada görülen bazı aksaklıklar sebebiyle 

YİKOB‟lara tüzel kişilik verildiği anlaşılmakta ve KIRDES projesi de eski sisteme 

bir nebze olsun dönüş anlamına gelmektedir. Çünkü yapılan hizmetlerin niteliği 

büyük oranda aynıdır. 

KIRDES ile KÖYDES arasında şöyle bir farktan söz edilebilir: KÖYDES 

bütçeleri il il-ilçe ilçe hesaplanıp merkezden ile gönderiliyor ve ilde valinin ilçede 

kaymakamın başkanlığında oluşan köylere hizmet götürme birlikleri vasıtasıyla bu 

http://www.ordu.gov.tr/kirdesprojesi-kirsaldaki-altyapi-hizmetlerine-cansuyu-oldu-%20Erişim%20Tarihi%2007.08.2018
http://www.ordu.gov.tr/kirdesprojesi-kirsaldaki-altyapi-hizmetlerine-cansuyu-oldu-%20Erişim%20Tarihi%2007.08.2018
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hizmetler yerine getirilmektedir. KIRDES‟te ise ilçe bazında kaynak gönderme 

yoktur. Mahalli idare birlikleri kapatıldığı için ilçede kaymakama bağlı tüzel kişiliği 

olan bir kuruluş yoktur, büyükşehir sınırlarında KIRDES yatırımlarının tamamı 

YİKOB marifetiyle yapılmaktadır. Ancak YİKOB‟ların görevlerini yerine getirmek 

üzere vali onayıyla ilçelerde de geçici birimler kurulabilmektedir. Gerektiğinde kırsal 

alandaki faaliyetler bu birimler aracılığı ile takip edilebilecektir; yine vali onayı ile 

bu birimlerde personel görevlendirilebilmesi için gerekli yetki de verilmiştir.  

3213 sayılı Maden Kanunu il özel idarelerine ve YİKOB‟lara ortak görevler 

vermiştir. Maden Kanunu‟nun 29. maddesinde “Maden bölgesi olan illerde bu 

bölgeleri yönetmek üzere maden bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, 

Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer 

illerde ise il özel idaresi bünyesinde faaliyet gösterir. Komisyon; Valilik, ilgili 

belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşur. Komisyon, ruhsat 

sahasındaki faaliyetlerin projeye, çevre ve insan sağlığına uygun yürütülmesini 

kontrol ederek madencilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması dâhil gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlar. Komisyon geçici olarak durdurma faaliyetlerini Genel 

Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, komisyonun maden bölgeleri ile ilgili 

faaliyetlerini inceler ve denetler”  denilmektedir. Görüldüğü gibi bu anlamda da il 

özel idarelerine ve YİKOB‟lara benzer görevlerin verildiği anlaşılmaktadır. Yine 

aynı maddede “Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının %0,5‟i, 

komisyonun maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üzere, 

büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, diğer illerde ise il özel 

idaresi hesabına yatırılır…” hükmü de yer almaktadır.  

Burada YİKOB‟lar ve il özel idareleri benzer görevleri ifa ederken farklılık 

ise şudur: Büyükşehir olmayan illerde, ilçesi sınırlarında maden ocağı olan 

kaymakam, kendisine bağlı tüzel kişiliğini haiz köylere hizmet götürme birliğine 

maden gelirinden pay almaktadır ve bu parayı köylerin altyapısı için kullanmaktadır. 

Bu pay il özel idaresi aracılığıyla ilçeye gelmektedir. Ancak büyükşehir sınırlarında 

mahalli idare birlikleri kapatıldığı için ilçelere böyle bir pay gönderilmez. 

YİKOB‟lar bu payın tamamını alır ve tüm il sınırlarındaki hizmet için 

kullanmaktadır. Bu ve benzeri hususlar “yerelde merkezileşme” eleştirilerini de 

beraberinde getirmektedir. 
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İl özel idarelerinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri bulunmakta ve 

bu hizmetler yapılmaktaydı; YİKOB‟larda da bu gider kalemi bulunmakta ve bu 

hizmetler yapılmaktadır (Tepeli, 2018: 47). 

Son benzer özellik olarak muhtar maaşlarının ödenmesi her iki kurumca da 

yapıldığı sayılabilir. 

 

3.3.2 Farklı Özellikler 

 

İl özel idarelerinin organları il genel meclisi, il encümeni ve validir;     

YİKOB‟ların bu organları bulunmamaktadır. YİKOB‟un başkanı vali veya 

görevlendireceği bir vali yardımcısıdır. 

İl özel idaresinde ihtisas komisyonları bulunmakta iken YİKOB‟larda bu 

komisyonlar bulunmamaktadır. Yine il özel idarelerinde stratejik plan ve performans 

programı yapılırken, YİKOB‟larda ise böyle bir program yapılmamaktadır. 

Yol, su, kanalizasyon vb. hizmetlerin kırsalda yerine getirilmesi görevi il özel 

idarelerinde bulunmakta iken YİKOB‟larda bu hizmetler prensipte bulunmamaktadır. 

Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere tüzel kişilik verildikten sonra YİKOB‟lar 

mahalleye dönüşen köylerde köy içi kilit parke yol, sıcak asfalt çalışmaları vb. 

çalışmaları yapmaya başlamıştır. Önceden bu köylerde altyapı hizmetlerinin asli 

sorumluluğu il özel idarelerinde iken, şimdi bu mahallelerde bu hizmetlerin asli 

sorumluluğu büyükşehir belediyelerinde ve ilçe belediyelerindedir. İkincil olarak 

valilikçe uygun görülen yerlere KIRDES projesi kapsamında YİKOB marifetiyle bu 

hizmetler götürülebilmektedir. 

İl özel idarelerince belediye sınırları dışındaki gayrı sıhhi müesseler ile 

umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilmektedir. Büyükşehir olan 

illerde YİKOB‟ların böyle bir görevi yoktur. Belediye sınırı dışı diye bir kavram 

olmadığı için tüm il mülki sınırlarında bu yetki belediyelerdedir. 

İl özel idarelerinde bütçe tasarısı vali tarafından hazırlanmakta, encümenin 

görüşü ile il genel meclisine sunulmakta ve meclisin kabulü ile kesinleşmektedir. 

YİKOB‟larda ise başkanlıklar İçişleri Bakanlığı‟nca bildirilen hazine yardımı 

miktarlarını dikkate alarak bütçe tekliflerini hazırlamakta ve valinin onayına 

sunmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun her yıl TBMM Genel Kurulu‟nda 

kabulünü müteakiben bütçeler vali tarafından imzalanarak yürürlüğe konulmaktadır. 

Başkanlıklarca vali tarafından imzalanarak yürürlüğe konulan bütçelerinin bir örneği 
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en geç ocak ayının 15‟ine kadar İçişleri Bakanlığı‟na gönderilmektedir (Tepeli, 

2018:47). 

İl özel idarelerinde kesin hesap vali tarafından encümene sunulmakta ve il 

genel meclisinde kabul edilmektedir. YİKOB‟larda ise kesin hesap; strateji ve 

koordinasyon müdürlüğü tarafından hazırlanmakta ardından vali onayı ile 

kesinleşmektedir. 

İl özel idarelerinde bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 

arasında aktarma yapmayı il genel meclisi, ikinci düzeyleri arasındaki aktarmayı il 

encümeni, meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları vali yapmaktadır. 

YİKOB‟larda ise bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması üst yöneticinin (vali veya 

görevlendireceği vali yardımcısı) onayı ile yapılmaktadır. Görüleceği üzere 

YİKOB‟larda meclis ve encümen gibi organların olmayışı demokrasi bağlamında 

eleştirilse de işlerin daha hızlı,  pratik ve daha az bürokrasi ile gerçekleştirildiği 

söylenebilir. Ayrıca bir ilde hem il belediyesi meclisi hem de il genel meclisi çift 

başlılık algısına ve eleştirilerine sebep olmakta iken, büyükşehir olan illerde artık 

sadece büyükşehir belediye meclisi, ilçelerde ise ilçe belediye meclisi bulunmaktadır. 

Bu açıdan çift başlılığa son verildiği de söylenebilir. 

YİKOB için en önemli gelir kaynağı İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak 

hazine yardımlarıdır. Bu yardım yıllık olarak belirlenmekte ve yıl içerisinde birkaç 

dilim halinde gönderilmektedir. İl özel idareleri için ise en önemli gelir kaynağı 

genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan ve aylık olarak gönderilen paylar olan iller 

bankası payıdır. İl özel idarelerinin kendi öz gelirleri de YİKOB‟lara göre daha 

fazladır. Örneğin Manisa Valiliği‟ne bağlı YİKOB her ne kadar tüzel kişilik 

kazanmış olsa da bütçe gelirleri 6360 sayılı yasa öncesi var olan Manisa İl Özel 

İdaresi‟nden daha azdır.  

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli 

ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin 

etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına 

uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte 

Cumhurbaşkanlığı‟na ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa 

gönderilmektedir.  İl özel idarelerinde ise böyle bir uygulama bulunmamaktadır 

(Tepeli, 2018: 47). 
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3.4. YĠKOB’A DAĠR DEĞERLENDĠRMELER 

 

6360 Sayılı Kanun‟un yürürlüğe girmesiyle kurulan ve daha sonra tüzel 

kişilik kazanan YİKOB‟lar da ülkemizde yeni oluşan her kamu kuruluşunda olan 

sorunlar mevcuttur. 2014 yılındaki kuruluşundan 2016 tarihinde tüzel kişilik verilene 

kadar olan süreçte YİKOB‟lar çok da aktif bir rol oynamamış olup öncelikle kendi 

kurumsal düzeninin oturtmaya çalıştılar. Şöyle ki, personelinin tamamına yakını 

başka kamu kurumlarından geçici görevlendirme ile çalışmakta, bir vali yardımcısı 

başkanlığında merkezi yatırımların il düzeyinde takibini ve koordinasyonunu 

yapmaktaydı. Tüzel kişilik verilince de kendi gelir-gider kalemi oluşan ve aynı 

zamanda yatırımcı kuruluş konumuna gelen YİKOB‟lar da personel dahi kurumun 

vizyonunu ve misyonunu tam olarak kavrayabilmiş değildir. 

YİKOB‟a neden gereksinim duyuldu sorusuna Aydın YİKOB‟dan bir 

yönetici şu şekilde cevap vermiştir: “YİKOB‟lar merkezi idarenin ilde yapacağı 

yatırımları tek elden takip etmesi amacıyla kuruldu. İl özel idaresi kaldırılmasının 

sebebi ise mücavir alanların yetki sorumluluk anlamında çift başlılığa yol açması ve 

tek merkezden büyükşehirlerden yürütülmesini sağlamak. İki meclisten birini ortadan 

kaldırarak çift başlılığa son vermek” (Kalender, 2018: 64). 

Günümüzde ise yatırım yapan, kendi bütçesi olan bir kuruluş olan YİKOB‟lar 

aynı zamanda merkezden gelen KIRDES ödenekleri ile aslen o ildeki belediyelerin 

görevi olan içme suyu ve yol hizmetlerine de başlamış oldu. KIRDES‟in başlamasını 

kısmen eskiye dönüşün sinyalleri, yeni sistemde oturmayan bazı hususların merkezi 

hükümete kabulü olarak yorumlayabiliriz. 

YİKOB‟la ilgili tartışılagelen bir diğer husus ise ismidir. Uzunluğu ve yaptığı 

hemen her görevi bir kelime ile ihtiva eden kurum ismi kamuoyunda çok da kabul 

görmemiştir. İsminin uzunluğu bir kenara bırakacak olursak “Yatırımları İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı” mı yoksa “Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” 

mı soruları sorulmaya başlanmıştır. Tüzel kişilik kazandıktan sonra yatırımı da bizzat 

yapmaya başlaması nedeniyle arada virgül olan ikinci isim daha isabetlidir. 

YİKOB personeli ise vatandaşın kendilerine il özel idarelerini devamı gibi 

baktığını, beklentilerin o yönde olduğunu ancak yaklaşık 150 yıllık mazisi olan İl 

Özel İdareleri ile kıyaslamanın yanlış olduğunu, YİKOB‟ların merkezi yatırımları 

takip etmenin yanı sıra kendisinin de yatırımcı bir kurluş olduğunu ancak il özel 
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idarelerinde olduğu gibi kurumsal kültür, teknik personel ve iş makineleri olmadığını 

ifade etmişlerdir (Kalender, 2018: 64). 

İl özel idareleriyle YİKOB‟ların kıyaslanmasının sorulduğu Mustafa 

Kalender (2018)‟in çalışmasında Aydın YİKOB‟dan bir yöneticinin yanıtı ise şu 

olmuştur: “İl özel idaresi 150 yıllık mazisi vardır ve demokratik bir kurumdur. 

Dezavantajı karar organının siyasallaşması ve ihtiyaç olmayan yere hizmet 

götürmesiydi. İl özel idaresi toplumsal kalkınmayı da diri tutarak köylü ve halkın 

desteğini alabiliyordu. YİKOB‟un tek avantajı siyasallaşmış bir karar organının 

olmaması. Şimdi YİKOB belediyeye devredilen her işi de yapar konuma geldi çünkü 

son KHK ile ildeki her türlü yatırımı yapar ibaresi eklendi.” 

İl özel idaresini avantajlı görenlerin gerekçeleri şunlardır: 

 Köklü bir kurum olması dolayısıyla teamüllerinin belirgin olması,  

 Gelir elde edici faaliyetlerde bulunabilmesi ve gelir elde edebilmesi,  

 Elde ettiği gelirlerle yatırım yapabilir durumda olması,  

 Görev tanımının belirgin olması, görev tanımına uygun personel istihdam 

etme hakkının olması ve yeterli teknik personelinin bulunması, 

 Malvarlığı açısından zengin bir kurum olması,  

 İl özel idaresinin kırsal kesimde kalkın(dır)ma yönünün de bulunması, 

 Yatırım kararlarının seçilmiş kişiler tarafından alınıyor olması ve bu sayede 

hem demokrasi hem yerellik ilkeleriyle uyumlu olması,  

 Bürokrasinin oldukça az olması ve taleplere çok hızlı cevap verebilecek 

imkanı olması.  

 

YİKOB‟u avantajlı görenlerin gerekçeleri ise şunlardır:  

 Merkezi idarenin ildeki yatırımlarının tek elden yapılıyor olması,  

 Siyasallaşabilecek bir karar organının bulunmaması, 

 Tüzel kişiliği sayesinde ödeneklerin yılsonunda tenkis olmaması, 

 İl özel idaresine kıyasla çok daha az personelle çok daha hızlı sürede iş 

yapıyor olması, 

 Çok güçlü ve çok geniş yetkileri olan bir kurum olması (Kalender,2018: 73). 
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

Türkiye‟de ve dünyada şehirlerin tarihsel süreçte büyümesi ve gelişmesiyle, 

buraların idaresiyle alakalı çeşitli tartışmalar ve düzenlemeler olagelmiştir. 

Ülkemizde de sık sık yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği dile getirilmiş, kıt 

kaynaklarla azami hizmetin verilebilmesinin yolları aranmıştır. Dünyada büyük 

kentlerin yönetimiyle alakalı özel düzenlemeler vücut bulmaya başladıkça 

Türkiye‟de de benzer yönde adımlar atılmış, 1982 Anayasası‟nın verdiği yetki ile 

“büyükşehir belediyeleri” olarak bilinen metropoliten yönetim sistemi ortaya 

çıkmıştır. 

Türkiye‟de büyükşehir belediyesi ile ilgili yapılan son düzenleme olan 6360 

Sayılı Kanun ile büyükşehir sayısı 30‟a yükselmiş, büyükşehir belediyelerinin görev 

alanı tüm il mülki sınırları olarak genişletilmiş, en önemlisi de bir asırdan fazladır 

hayatımızda olan il özel idareleri bu illerimizde kaldırılmış ve YİKOB‟lar 

kurulmuştur. 

Tüm il mülki sınırlarını kapsamı sebebiyle „bütünşehir sistemi‟ olarak da 

adlandırılan bu yeni büyükşehir belediyesi sistemiyle hayatımıza giren YİKOB‟ların 

kuruluş sebebi olarak il özel idarelerinin bazı görevlerini yerine getirmenin yanı sıra 

güçlenen yerel yönetimlere karşı merkezi yönetimi koruması, merkezi yatırımların 

tek elde birleştirilmesi gibi amaçları taşıdığı da ifade edilmektedir. 

6360 Sayılı Kanun‟un yürürlüğe girmesiyle büyükşehir belediyelerinin yetki, 

sorumluluk ve maddi kaynakları gözle görülür manada artış göstermiştir. Bununla 

birlikte başında valilerin olduğu il özel idareleri kaldırılmış, buna bağlı olarak 

köylere hizmet götürme birliği gibi önemli kurumlarda kaldırılmıştır. Onların yerine 

kurulan YİKOB‟lar da vali/vali yardımcısı başkanlığında faaliyet göstermektedir. 

Zamanla görülen lüzum üzerine tüzel kişiliklerinin verilmesi ve kendi bütçesine 

kavuşması önemlidir. Ancak buna rağmen valilikler/kaymakamlıklar bütçe sıkıntısı 

yaşamaya devam etmektedirler ve uygulamada bazı küçük hizmetlerin görülmesi için 

dahi belediyelerden araç desteği/maddi yardım gibi taleplerde bulunmak zorunda 

kaldıkları görülmektedir.  

   Öte yandan, yöneticilerle yapılan görüşmelerde özellikle il özel idaresi 

kaldırılmayan 51 il için de YİKOB‟ların kurulması gündeme gelmiştir. YİKOB 

sayısını 81 yapmak ve il özel idarelerini Türk kamu yönetiminden çıkarmak bir yana 

dursun, öncelikle bu 30 YİKOB için tespit edilen başlıca sorunlar şu şekildedir: 
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 Görev tanımının tam olarak belli olmamasından dolayı yetki karmaşası ve buna 

bağlı olarak işleyişlerinde durağanlık söz konusudur.  

 Personel yetersizliğinden dolayı mevcut personelin fazla çalışması ve bunun 

sebep olduğu mental yorgunluk hali mevcuttur. 

 Gelir kalemlerinin oluşturulmamasından dolayı yatırım yetkisini kullanamaması 

dolayısıyla görevini yerine getirememesi ve kalkınmaya kurum olarak destek 

verememesi durumu mevcuttur (Kalender, 2018: 108). 

 

Büyükşehir belediye başkanı ile büyükşehir ilçe belediye başkanlarının ayrı 

siyasi partilerden olması durumunda büyükşehir belediyesinin görevleri göz önüne 

alındığında bazı tıkanmaların yaşanma olasılığının bulunduğuna ve kentsel yönetim 

birimleri olan belediyelerin kırsal hizmetleri nasıl yürüteceğine ilişkin problem 

noktalarına işaret edilmiştir. 6360 Sayılı Kanun sonrası karşılaşılan sorunlara ilişkin 

yeni kanun ile büyükşehir ilçe belediyelerinin önemli ölçüde işlevsizleştirilirken 

büyükşehir olan illerde önemli bir gücün büyükşehir belediyelerinde toplanması, 

mahallelerden çıkan oy dağılımına göre şekillenen bir hizmet anlayışının egemen 

olması noktaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda; 

 Hudut ve karakol yolları dâhil olmak üzere ilin bütün yollarından büyükşehir 

belediyesinin sorumlu olmasının kanunda açıkça yazılması, 

 Büyükşehir belediyelerinin imar yetkilerinin sınırlandırılarak çevre ve 

şehircilik il müdürlüklerinin aktifleştirilmesi,  

 Büyük çaplı yatırımlar için imar ve ruhsat yetkisinin çevre ve şehircilik il 

müdürlüklerine verilmesi,  

 Belediye meclis kararlarının yürürlüğe girmesinden önceki karar sürecinde 

valiye daha etkili bir yasal durum kazandırılması, 

 Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerine sağlanan mali 

kaynakların yetki, görev ve sorumluluklarıyla orantılı olarak tahsis edilmesi 

hususlarında öneriler getirilmiştir (Bedük, 2016: 29). 

 

Son olarak, yukarıda sayılanlara ilaveten YİKOB‟ların daha işlevsel hale 

gelmesi için de bir takım öneriler sunulabilir: 

 Öncelikle personel istihdam yetkisi nepotizme sebep olmayacak şekilde 

verilmelidir. Hâlihazırda birim müdürleri bile geçici görevlendirme ile 
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çalışmaktadır. Personel istihdam yetkisi Türkiye‟de zaman zaman suiistimal 

edilmiş, gereksiz personel yığılmaları meydana gelmiştir. Bu yüzden illerin 

ihtiyaçlarına ve kapasitesine göre norm kadrolar oluşturulup kısıtlı istihdam 

yetkisi yerinde olacaktır. 

 İkinci olarak ise, YİKOB‟ların görevleri daha somut hale getirilmeli ve daha 

spesifik olarak belirtilmelidir. Çok geniş yetkileri olan bu kurumda birimlerin 

görev tanımları dahi soyut kalmaktadır. Daha net ve belirgin görev 

tanımlarına ihtiyaç vardır. 

 Merkezi yatırım dışında kırsal kesim hizmetleri (altyapı, sosyal donatı vb.) 

YİKOB tarafından yapılmaya devam edecekse bu hususta da büyükşehir 

belediyeleri ile YİKOB arasında görev ayrımı net olmalıdır. 

 YİKOB‟ların kullanacağı fiziki alan yetersizliği (hizmet binası ya da mevcut 

binalardaki eksiklikler) olan illerde, bu eksiklik giderilmelidir. 

 Son olarak büyükşehirlerde YİKOB‟lardan vazgeçilemeyeceği mevcut 

konjonktürde açıktır. YİKOB‟lar ilde yatırım yapabilme yetkilerini 

kullanacak ise gelir kalemlerinin netleştirilmesi olumlu katkı sağlayacaktır. 

Bu yatırımlar ilin ihtiyacı doğrultusunda belirlenmeli, mülki idare amirleri 

siyasi baskılara maruz bırakılmamalıdır. 

 

Yapılan çalışma neticesinde kapatılan il özel idaresinin bazı görev ve 

sorumluluklarını üstlenecek bir kurum olmadığından dolayı YİKOB‟ların ortaya 

çıkmasının zorunlu bir durum haline geldiği anlaşılmaktadır. Bu zorunluluk 

çerçevesinde kurulan YİKOB‟ların yerel yönetim sistemlerinde nasıl bir etki 

oluşturduğu incelenmiştir. 
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